บทที่ 6
การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ประวัติ
การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congresses Classification)
พัฒนาโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congresses) เพื่อใชสําหรับการจัดหมูหนังสือ
ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันโดยเฉพาะ และพัฒนาตอมาจนเปนที่ยอมรับและไดรับความนิยม
ใชกันทั่วไปเชนเดียวกับระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนิยมใชกันมาก
ในหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดทางการวิจัย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
เหตุผลที่ไดรับความนิยมและใชกันอยางแพรหลาย คือ การที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกันจัดทํา
บัตรรายการและรายการทรัพยากรสารสนเทศ (printed catalog) ออกจําหนาย รวมทั้งมีการ
เผยแพรรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบของ MARC (Machine Readable Cataloging)
ในลักษณะเทปแมเหล็ก ไมโครฟช ดิสเก็ต และสามารถถายโอนขอมูลไปใสในฐานขอมูล
ที่หองสมุดตางๆ สรางไวได เปนการชวยประหยัดเวลาในการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง
รวมทั้งการทํารายการเองของหองสมุด ซึ่งมีประวัติการพัฒนาแผนการจัดหมูดังนี้ (Wynar
1992 : 350-351; Chan 1999 : 1-14)
กอนมีการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
รัฐสภาอเมริกันไดใชหองสมุดของ
เมืองฟลาเดลเฟย ( Library Company of Philadelphia) และหองสมุดของรัฐนิวยอรค (New
York Society Library) หอสมุดรัฐสภาอเมริกันจัดตั้งขึ้นเมื่อมีการยายรัฐสภาจากเมืองฟลาเดล
เฟย (Philadelphia) มาที่ รัฐวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) เปนหนวยงานที่ 5 ของ “An
Act to Make Further Provision for the Removal and Accommodation of the Government of
the United States” ลงนามโดยประธานาธิบดี จอรน อดัม (John Adams) เมื่อวันที่ 24
เมษายน คริสตศักราช 1800 ไดรับเงินงบประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับซื้อ
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่จําเปนและเหมาะสมตอสหรัฐอเมริกา
โดยมีสมาชิก
วุฒิสภา แซมมวล เดกเตอร (Samual Dexter) แหงรัฐแมซซาซูเซส (Massachusetts) เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการจัดหาหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
เขาไดสั่งซื้อหนังสือ
จํานวน 740 เลม จากราน

คารเดล แอนด เดวี่ส (Cadell & Davies) ในเมือง ลอนดอน (London) ซึ่งเปนหนังสือที่ขายดี
ที่สุดในขณะนั้น เปนหนังสือทางดาน กฎหมาย
เศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
ประวัติศาสตร และแผนที่
วันที่ 26 มกราคม คริสตศักราช 1802
ไดมีการออกพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับ
หอสมุดรัฐสภา ใหจัดหองสําหรับเปนหองสมุดของรัฐสภา มีการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ
และแตงตั้งบรรณารักษประจํา โดยประธานาธิบดีโทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson)
ตอมาอีก 3 วัน ไดแตงตั้ง จอหน เบคลีย (John Beckley) เลขาของรัฐสภา เปนบรรณารักษ
คนแรกของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การจัดหมูหนังสือในระยะแรกของหอสมุดรัฐสภา ปคริสตศักราช 1802 จัดตาม
ขนาดของหนังสือ ตอมาคริสตศักราช 1808 ไดมีการจัดแบงหนังสือออกเปนหมวดหมู ไดแก
แผนแมบท กฎหมายของรัฐ วารสารของรัฐสภา รายงานคณะกรรมการสภา รายงานของ
ผูบริหาร รายรับรายจายของรัฐสภา พระราชบัญญัติของสภา และราชกิจจานุเบกษา
ระบบการจัดหมูที่ใชตั้งแตคริสตศักราช 1808 แมจะไมใชระบบที่ดีแตทวาเปน
ระบบที่มีการแบงตามเนื้อหา โดยใชตั้งแตครั้งรัฐสภาตั้งอยูที่ฟลาเดลเฟย ในคริสตศักราช
1789 เปนพื้นฐานของการจัดหมูตามเนื้อหาของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันที่ใชในคริสตศักราช
1812 ระบบที่ใชที่ฟลาเดลเฟยมีพื้นฐานมาจากระบบการจัดหมูของ ฟรานซิส เบคอน มีการ
ปรับปรุง จัดแบงออกเปน 31 หมวดหมู ในคริสตศักราช 1812 หอสมุดรัฐสภาอเมริกันไดลด
จํานวนหมวดหมูลงเหลือเพียง 18 หมวดหมู
วันที่ 24 สิงหาคม คริสตศักราช 1814 หองสมุดรัฐสภาอเมริกันสวนใหญไดถูก
ทหารอังกฤษเผาพรอมกับตึกของรัฐสภา อดีตประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอรสัน ไดเสนอ
ขายหองสมุดสวนตัวใหกับรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งมีการจัดหมวดหมูโดยระบบที่เจฟเฟอรสัน
คิดขึ้นเอง (Jefferson’s System)
ในคริสตศักราช 1815 รัฐสภาไดลงมติซื้อหนังสือของ
เจฟเฟอรสัน จํานวน 6,487 เลม เปนเงิน 23,950 เหรียญสหรัฐอเมริกา ระบบเจฟเฟอรสันไดใช
ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันจนสิ้นตริสตศตวรรษที่ 19
โดยมีการแบงหนังสือออกเปน
หมวดใหญ 44 หมวด ซึ่งไดพื้นฐานการจัดแบงหมวดหมูมาจากระบบฟรานซิส เบคอน

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในปจจุบัน คริสตศักราช 1890 ผูปฏิบัติงานใน
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันเห็นวาระบบเจฟเฟอรสัน ที่ใชอยูนั้นไมเหมาะสม เพราะจํานวน
หนังสือเพิ่มมากขึ้น จากประมาณ 7 หมื่นเลม เปนประมาณ 1 ลานเลม และมีการยายพื้นที่
ไปยังหองสมุดหลังใหม คริสตศักราช 1897 จอหน รัสเซล ยังก (John Russell Young)
บรรณารักษของหอสมุดรัฐสภาขณะนั้น ใหคําแนะนํากับ เจมส ซี. เอ็ม. แฮนสัน (Jame C.M.
Hanson) หัวหนาแผนกทําบัตรรายการ และชารลส มารเตล (Charles Martel) หัวหนาแผนก
งานจัดหมู ใหรวมกันศึกษาวิธีการจัดหมูหนังสือระบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แฮนสัน
และมารเตล ไดศึกษาระบบการจัดหมูหนังสือที่สําคัญ 3 ระบบ คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้
ฉบับพิมพครั้งที่ 5 ระบบขยายของคัตเตอร และระบบฮัลล สกีม (Halle Schema) ของ
ออตโต ฮาทวิค (Otto Hatwig) จากการศึกษาทั้ง 3 ระบบ ไดขอสรุปวา หอสมุดรัฐสภา
อเมริกันไมสามารถใชระบบทศนิยมดิวอี้ได เนื่องจากขณะนั้นระบบทศนิยมของดิวอี้เปนที่
นิยมใชในหองสมุดมากกวา 100 แหง ซึ่งดิวอี้ไมยินยอมที่จะใหหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เปลี่ยนแปลงแกไขเลขหมูเพื่อใชในการจัดหมวดหมูหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เพราะจะทํ า ให ห อ งสมุ ด อื่ น ๆ ที่ ใ ช ร ะบบทศนิ ย มของดิ ว อี้ ลํ า บากใจในการที่ จ ะต อ ง
เปลี่ยนแปลงเลขหมูตาม และประกอบกับ มารเตล มีความเห็นวาระบบทศนิยมของดิวอี้เปน
ระบบที่มุงเนนที่จะสรางเลขหมูใหเปนสัญลักษณที่เหมาะสมไมใชเนนที่จะใหสัญลักษณ
เหมาะสมกั บ การจั ด หมวดหมู และมี ค วามเห็ น ว า ระบบฮั ล ล สกี ม เป น ระบบที่ มุ ง เน น
เนื้อหาวิชาทางดานตะวันออกมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ในที่สุดระบบที่ไดรับการพิจารณาวา
เหมาะสมและเปนระบบที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดคือ ระบบขยายของคัตเตอร
คริสตศักราช 1896 ไดมีการประชุมเกี่ยวกับ “สถานการณของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน” (Condition of the Library of Congress) ในการประชุม เฮอรเบิรต พุทนัม (Herbert
Putnam) ซึ่งขณะนั้นเปนบรรณารักษอยูที่ หองสมุดประชาชนเมืองบอสตัน (Boston Public
Library) ใหความเห็นวาควรมีการพัฒนาระบบการจัดหมูขึ้นมาใชดีกวาที่จะนําระบบอื่น
มาดัดแปลง

คริสตศักราช 1897 ชารลส มารเตล ไดรวมประชุมกับผูปฏิบัติงานในแผนกงาน
ทําบัตรรายการ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดหมวดหมูของหนังสือในหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน และพัฒนาระบบการจัดหมูระบบใหม
การพัฒนาระบบการจัดหมูของหนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแตละหมวด
หมวด Z Bibliography and Library Science ไดถูกเลือกเปนหมวดแรกในการพัฒนา
เนื่องจากเปนหมวดหมูที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรณานุกรม ซึ่งมีความสําคัญตอโครงสรางการ
ปรับปรุงระบบการจัดหมวดหมูใหม และในคริสตศักราช 1898 ไดจัดเตรียมตนฉบับสําหรับ
การพิมพของหมวด Z
คริ สต ศั ก ราช 1904 หมวด D,Eคริ สต ศั กราช 1901 เริ่ มพิ มพ หมวด E-F
F,M,Q,R,S,T,U และ Z ไดจัดพิมพเสร็จสมบูรณ คริสตศักราช 1948 ไดจัดพิมพหมวด
A,C,G,H และ V สําเร็จ ยกเวน หมวด K การใชสัญลักษณของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ใชตัวอักษรแทนหมวดหมูใหญและการแบงยอย และใชตัวเลขอารบิคผสมการแบงยอย
ใหละเอียดลงไปอีก
แผนการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เริ่มแรกระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันพัฒนาขึ้นมาใชสําหรับการจัดหมวดหมู
หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันที่มีอยูในขณะนั้นและที่จะมีขึ้นในอนาคตเทานั้น ไมได
มีจุดประสงคเพื่อใชสําหรับหองสมุดอื่นๆ เปนระบบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไมใชระบบที่เกิด
จากทฤษฎี รวมทั้งในการเริ่มตนพัฒนาระบบไมไดตั้งใจวาจะตองเปนระบบที่สมบูรณสําหรับ
ใชในหองสมุดอื่นๆ ที่หนังสือสวนใหญเนื้อหาเกี่ยวกับชาวอเมริกันดวยเชนกัน เปนระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใหเหมาะสมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยผูปฏิบัติงานของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน และใหเหมาะสมกับผูใช เพื่อใหสามารถคนหาหนังสืออยางอิสระ โดยยึดหลักการ
พื้นฐานของการพิจารณาจากงานที่จัดพิมพออกมา หรือพิจารณาจากสิ่งพิมพที่มีอยูในหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 ตอนตนเทานั้น รวมทั้งไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหมูตลอดเวลา ซึ่งก็ยังคงใชหลักพื้นฐาน คือ ดูจากหนังสือที่จัดหา
เขามาเพิ่มเติมใหมในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ในระยะหลัง การปรับปรุงแกไขระบบการจัดหมู
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ไดคํานึงถึงหองสมุดอื่นๆ ที่ใชระบบการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันดวย โดยมี
การจัดพิมพ Subject Cataloging Manual : Shelflisting
ซึ่งเปนการแสดงวาหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันพยายามที่จะสื่อสารหรืออธิบายใหกับผูใชระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันอื่นๆ
ไดทราบถึงลักษณะการจัดหมวดหมูและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รูปที่ 6.1 แผนการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 15.
1. ลักษณะแผนการจัดหมู
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเปนระบบการจัดหมวดหมูที่ใชสัญลักษณเปน
สัญลักษณผสม คือใชตัวอักษรโรมันและตัวเลขเปนสัญลักษณแทนเนื้อหาของสิง่ พิมพ โดย
แบงออกเปน 20 หมวดใหญ ใชอักษร A-Z ยกเวนอักษร I,O,W,X และY จะไมนํามาเปน
สัญลักษณในระบบการจัดหมวดหมู ดังนี้
A = General Work (ความรูทั่วไป)
B = Philosophy, Psychology, Religion (ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา)
C = Auxiliary Sciences of History (General)
(ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร)

D = History : General and Old World (Eastern Hemisphere) (ประวัติศาสตร
: ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรของโลกสมัยเกา ซีกโลกตะวันออก
ไดแก ยุโรป เอเชีย และอาฟริกา)
E-F = History : America (Western Hemisphere) (ประวัติศาสตร : อเมริกา
ซีกโลกตะวันออก ไดแก อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต)
G = Geography, Maps, Anthropology, Recreation (ภูมิศาสตร แผนที่
มานุษยวิทยา นันทนาการ)
H = Social Sciences (สังคมศาสตร)
J = Political Sciences (รัฐศาสตร)
K = Law (กฎหมาย)
L = Education (การศึกษา)
M = Music and Books on Music (ดนตรีและหนังสือเกี่ยวกับดนตรี)
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)
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เปนระบบการจัดหมวดหมูที่ไมไดมีลักษณะ
การแบงหมวดหมูเปนทฤษฎี เชนระบบทศนิยมของดิวอี้ การแบงหมูยอยและหมวดยอยไมมี
ลักษณะที่คงตัว แตละหมวดหมู จะมีความยาวมากนอยขึ้นอยูกับจํานวนหนังสือที่มี ดังนั้น

แผนการจัดหมูแตละหมวดจึงมีขนาดไมเทากัน
การจัดทํารูปเลมของแผนการจัดหมู
จึงจัดพิมพแยกออกเปนเลม บางหมวดหมูอาจมีมากวา 1 เลม มีทั้งหมดมีประมาณ 46 เลม คือ
1. A
= General Work
ความรูทั่วไป
2. B - BJ
= Philosophy. Phychology
ปรัชญา จิตวิทยา
3. BL, BM, BP, BQ = Religion : Religions, Hinduism, Judaism, Islam,
Buddhism
ศาสนา : ศาสนาทั่วไป ฮินดู ลัทธิศาสนาของยิว
พุทธศาสนา
4. BR-BV
= Religion : Christianity, Bible
ศาสนา : คริสตศาสนา คัมภีรไบเบิล
5. BX
= Religion : Christian Denominations
ศาสนา : นิกายทางคริสตศาสนา
6. C
= Auxiliary Sciences of History
ศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร
7. D-DJ
= History (General), History of Europe, Part 1
ประวัติศาสตรทั่วไปของยุโรป ตอนที่ 1
8. DJK-DK
= History of Eastern Europe (General). Soviet Union,
Poland
ประวัติศาสตรทั่วไปของยุโรปตะวันออก
สหภาพโซเวียต และโปแลนด
9. DL-DR
= History of Europe, Part 2
ประวัติศาสตรของยุโรป ตอนที่ 2
10. DS
= History of Asia
ประวัติศาสตรของเอเซีย

11. DT-DX

= History of Africa, Australia, New Zealand, etc.
ประวัติศาสตรของอาฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
และอื่น ๆ
12. E-F
= History : America (Western Hemisphere)
ประวัติศาสตร : อเมริกา (ซีกโลกตะวันตก ไดแก
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต)
13. G
= Geography. Maps. Anthropology. Recreation.
ภูมิศาสตร แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
14. H
= Social Sciences
สังคมศาสตร
15. J
= Political Science
รัฐศาสตร
16. K
= Law (General)
กฎหมาย (ทั่วไป)
17. KD
= Law of the United Kingdom and Ireland
กฎหมายของสหราชอาณาจักร และไอแลนด
18. KDZ, KG-KH = Law of the Americas, Latin America and the West
Indies
กฎหมายของอเมริกา ลาตินอเมริกา และเกาะอินเดีย
ตะวันตกในมหาสมุทรแอตแลนติก
19. KE
= Law of Canada
กฎหมายของแคนาดา
20. KF
= Law of the United states
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
21. KJ-KKZ
= Law of Europe
กฎหมายของยุโรป

22. KJV-KJW

= Law of France
กฎหมายของฝรั่งเศส
23. KK-KKC = Law of Germany
กฎหมายของเยอรมัน
24. KL-KWX = Law of Asia and Eurasia, Africa, Pacific Area, and
Antarctica
กฎหมายของเอเชีย และยุโรปเอเชีย อาฟริกา
และแอนตารกติก
25. L
= Education
การศึกษา
26. M
= Music
ดนตรี
27. N
= Fine Arts
วิจิตรศิลป
28. P-PA
= General Philology and Linguistics. Classical
Languages and Literatures
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาในเชิงอักษรศาสตร
ภาษาศาสตร ภาษาคลาสสิก วรรณกรรมคลาสสิก
29. PA Supplement = Byzantine and Modern Greek Literature. Medieval
and Modern Latin Literature
วรรณคดีสมัยไบเซนไทม และกรีกสมัยใหม
วรรณคดีลาตินสมัยกลางและสมัยใหม
30. PB-PH
= Modern European Languages
ภาษายุโรปสมัยใหม
31. PG
= Russian Literature
วรรณกรรมรัสเซีย

32. PJ-PK

= Oriental Philology and Literature, Indo-Iranian
Philology and Literature
ภาษาและวรรณกรรมตะวันออก
ภาษาและวรรณกรรมเปอรเซียน
33. PL-PM
= Languages of Eastern Asia, Africa, Oceania,
Hyperborean, Indian, and Artificial languages
ภาษาของเอเซียตะวันออก อาฟริกา หมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟก (ตะวันออกไกล) ภาษาของ
ไฮเปอรโบเรียน อินเดีย และภาษาเทียม
34. P-PM Supplement = Index to languages and Dialects
ดรรชนีภาษาและภาษาถิ่น
35 PN, PR, PS, PZ = General Literature. English and American
Literature. Fiction in English. Juvenile Belles
Letters
วรรณกรรมทั่วไป วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
นวนิยายอังกฤษ และอักษรเบรลสําหรับเยาวชน
36 PQ, Part 1
= French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศส
37 PQ, Part 2
= Italian, Spanish, and Portuguese Literatures
วรรณกรรมอิตาลี สเปน และโปรตุเกส
38 PT, Part 1
= German Literature
วรรณกรรมเยอรมัน
39 PT, Part 2
= Dutch and Scandinavian Literatures
วรรณกรรมของดัช (เนเธอรแลนด)
และสแกนดิเนเวีย

40. P-PZ

41. Q
42. R
43. S
44. T
45. U-V
46. Z

= Language and Literature Tables
ตารางที่ใชประกอบเลขหมูในแผนการจัด
หมวดหมูของหมวด P
= Science
วิทยาศาสตร
= Medicine
การแพทย
= Agriculture
การเกษตร
= Technology
เทคโนโลยี
= Military Science. Naval Science
วิชาการทหาร นาวิกศาสตร
= Bibliography. Library Science
บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร

2. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาของระบบ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันใชสัญลักษณแทนการแบงหมวดหมู มีลักษณะ
ดังนี้
2.1 หมวดใหญ การจั ด หมวดหมู ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น แบ ง
เนื้อหาวิชาความรูของสิ่งพิมพที่มีอยูในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันออกเปน 20 หมวดใหญ โดย
ใชสัญลักษณเปนอักษรโรมันตัวพิมพใหญ A-Z แทนเนื้อหาวิชา ยกเวน อักษร I, O, W, X
และ Y จะไมนํามาเปนสัญลักษณ
2.2 หมวดยอย เปนการแบงยอยใหละเอียดมากขึ้น
โดยใชอักษรโรมัน
ตัวพิมพใหญ 2 ตัว หรือ 3 ตัว เปนสัญลักษณแทนการแบงยอย ยกเวน หมวด E, F, G และ Z
ซึ่งจะไมมีการแบงหมวดยอย
จะใชอักษรโรมันเพียงตัวเดียวเทานั้น

2.3 หมูยอย เปนการแบงยอยใหละเอียดดวยการเพิ่มเลขหมู โดยการใส
เลขอารบิคตั้งแตเลข 1-9999 ทายตัวอักษรโรมัน แสดงเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2.4 การแบงโดยการเติมจุดทศนิยมหลังเลขหมูยอย 1-9999 และจุดทศนิยม
อาจแบงโดยการใช ตัวเลข 1-9999 หรือตัวอักษร A-Z+ตัวเลข ก็ได ซึ่งจะมีการแบงไวให หรือ
อาจจะมีคําสั่งวิธีการแบงยอยแสดงไวเพื่อใหปฏิบัติตาม
3. โครงสรางของตารางจําแนกเลขหมู
วายนาร (Wynar 1992: 359) ไดแบงลักษณะของแผนการจัดหมูของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันออกเปน 2 ลักษณะ คือ โครงสรางภายนอก และ โครงสรางภายใน มีลักษณะ
ดังนี้
3.1 โครงสรางภายนอก (external format) หรือโครงสรางในการจัดรูปเลม
(physical format) ของแผนการจัดหมู ประกอบดวย
3.1.1 คํานํา บอกประวัติความเปนมาของแผนการจัดหมูหมวดนั้น ๆ
3.1.2 บทสรุปยอ บอกการแบงหมวดยอยของแตละหมวดในแตละเลม
ซึ่งสวนใหญจะแสดงโดยการใชอักษรโรมันตัวใหญ 2 ตัว ยกเวนหมวด K-Law ซึ่งอาจจะ
แสดงโดยตัวอักษร 2-3 ตัว เชน
SYNOPSIS
L
Education (general)
LA
History of Education
LB
Theory and Practice of Education
LC
Special Aspects of Education
LD
Individual Institutions: United States
LE
Individual Institutions: America (Exept United
States)
LF
Individual Institutions: Europe
LG
Individual Institutions: Asia, Africa, Oceania

LH
College and School Magazines and Papers
LJ
Student Fraternities and Societies, United States
LT
Textbook
3.1.3 โครงราง บอกการแบงหมูยอยเปนตัวเลข หรือชวงตัวเลข
ตอจากหมวดยอยอยางกวางๆ มีลักษณะใกลเคียงกับตารางจําแนกเลขหมู เชน
OUTLINE
L 7-991 Education (General)
7-97
Periodicals Societies
101
Yearbooks
107
Congresses
111-791 Official document, reports. etc.
797-898 Educational exhibitions and museums
899
Schoolfairs
900-991 Directories of educational institutions
LA 5-2396 History of Education
5-25
General
31-135
By period
173-186 Higher education
201-398
United States
410-2284
Other regions or countries
2310-2396 Biography
ฯลฯ
3.1.4 ตารางจําแนกเลขหมู เปนสวนที่บอกถึงเลขหมูและรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาในหมวดหมูนั้น ๆ จากเนื้อหาวิชาที่กวางไปหาเนื้อหาวิชาที่แคบกวา โดยการ
แสดงลําดับชั้น (hierarchy) โดยใชการวางรูปหนาแสดงลําดับชั้นของความสําคัญ ดังตัวอยาง

LB

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION

LB

Secondary education. High schools
Student guidance and counseling. Personnel service
1620.4
General works
By region or country
United States
1620.5
General works
1620.52.A-Z
By region or state, A-Z
1620.53.A-Z
Other regions or state, A-Z
1620.7
Home rooms
1621
Rural high schools
1623
Junior high schools. Middle schools. Intermediate schools
By region or country
1623.5
United States
1623.52.A-Z
By region or state, A-Z
1623.53.A-Z
Other regions or state, A-Z
1625
Addresses, essays, lectures. Pamphlets
1626
Relation between elementary and secondary education
Entrance requirements
Cf. LB3051, School examinations
1627
General works
1627.4.A-Z
By region or country, A-Z

3.1.5 ตารางชวย เปนตารางเลขที่ใชประกอบกับตารางจําแนกเลข
เปนการแบงหมวดหมูยอยของเนื้อหาสิง่ พิมพใหละเอียดลงไปอีก
อาจจะอยูภายในตาราง
จําแนกเลข
หรือในสวนทายเลมตอจากตารางจําแนกเลข
ก็ได
ดังตัวอยาง
LB
THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
L
B
Education and training of teachers and administrators
S t a t e t e a c h e r s c o l l e g e s .
Normal schools. Teachers institutes
C
a
n
a
d
a
1991
General works
1995.A-Z
B y
p r o v i n c e ,
A - Z
1997.A-Z
B y
s c h o o l ,
A - Z
1998.A-Z
I n s t i t u t e s ,
A - Z
M
e
x
i
c
o
2001
General works
2002.A-Z
B y
s t a t e ,
A - Z
2003.A-Z
B y i n s t i t u t e s , A - Z
C e n t r a l
A m e r i c a
2005
General works
2006-2019
B y
c o u n t r y
Under each country (unless otherwise
P r o v i d e d f o r ) :
2
n
o
s
.
ตารางชวยภายในตาราง
1
General works
จําแนกเลข
2
Individual colleges, schools,
institutions, by place, A-Z

1
.A2

n
o
.
ตารางชวยภายในตาราง
General works
จําแนกเลข
.A3-Z
Individual colleges, schools,
institutions, by place, A-Z
C u t t e r
n o .
ตารางชวยภายในตาราง
.x
General works
จําแนกเลข
.x2
Individual colleges, schools,
institutions, by place, A-Z
ตัวอยางตารางชวยที่สวนทายเลมตอจากตารางจําแนกเลข
หมวด
L
L2 TABLES OF SUBDIVISIONS UNDER COUNTRIES
L2
( 5
N U M B E R S )
0
P e r i o d i c a l s . C o l l e c t i o n s
General works. History and present situation
1
G e n e r a l
2
Primary education. Secondary education
3
H i g h e r
e d u c a t i o n
3.7
General special
e . g .
S t u d e n t
l i f e
4.A-Z
L
o
c
a
l
,
A
Z
Individual schools and colleges
s
e
e
L
E
L
G
E d u c a t i o n a l b i o g r a p h y
s e e
L A 2 3 0 1 +

3 . 1 . 6 ดัชนี สวนใหญจะอยูทายเลมของแผนการจัดหมูแตละเลม
รายการคําดัชนีที่ใหไวจะใหไวอยางครอบคลุม และมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในแตละเรื่อง
จากตารางจําแนกเลขหมู มีการโยงจากคําที่เหมือนกันหรือคําที่เกี่ยวของกัน
เรียง
ตามลําดับตัวอักษร และเรียงจากเรื่องใหญไปสูเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และมีการแนะนําใหไปดู
เรื่องที่เกี่ยวของกันในหมวดอื่นๆ ทายคําดัชนีจะใหเลขหมูกํากับไว เลขหมูที่กํากับไวนี้กอน
ใชตองนําไปตรวจสอบกับเลขหมูในตารางจําแนกเลขหมูกอน
ดังตัวอยาง
College administrators: LB2351.6
College admission officers: LB2351.6
College and the community: LB237
College applications (Higher education): LB2351.5+
College attendance: LC148+
College catalogs: LB2342.86
3.2 โครงสรางภายใน (Internal format) เฮอรเบิรต พุทนัม และ ชารลส
มารเตล ไดอธิบายถึงโครงสรางภายในของแผนการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันวา
สามารถแบงออกเปน 7 ประเภท ซึ่งลักษณะตาง ๆ ทั้ง 7 ประเภทนี้ เรียกวา “Martel’s Seven
Points” (Wynar 1992: 365)
3.2.1 ลักษณะของงาน (general form divisions) ลักษณะคลายตาราง
การแบงยอยตารางที่ 1 ของระบบทศนิยมของดิวอี้ คือ ตารางเลขยอยมาตรฐาน (standard
subdivisions) โดยแบงตามลักษณะรูปเลมที่ปรากฏออกมาของสิ่งพิมพ เชน วารสาร
(periodicals) สิ่งพิมพสมาคม (society publications) รวมเรื่อง (collection) พจนานุกรม
(dictionaries) หรือสารานุกรม (encyclopedias) รายงานการประชุม (conference)
การ
แสดงนิทรรศการ (exhibition) รายงานประจําป (annuals or yearbooks) ทําเนียบนาม
(directories) และเอกสารตางๆ (documents)
3.2.2 ทฤษฎี ปรัชญา (theory. philosophy) ใชสําหรับงานเขียนที่มี
ลักษณะเปนเชิงทฤษฎี ปรัชญา

3.2.3 ประวัติศาสตร ชีวประวัติ (history. biography) ใชสําหรับ
งานเขียนที่มีลักษณะเปนประวัติศาสตร หรือชีวประวัติบุคคลตาง ๆ
3.2.4 ตํารา งานทั่วไป (treatises. general works) ใชสําหรับงานเขียน
ที่มีลักษณะเปนตํารา หรือใหขอมูลทั่ว ๆ ไป
3.2.5 กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความสัมพันธกับรัฐ (law. regulation.
state relations) ใชสําหรับการใหเลขหมูสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับในเรื่อง
นั้นๆ ในแตละหมวด
3.2.6 การศึกษาและการสอน การวิจัย ตําราเรียน (study and teaching.
research. textbooks) ใชสําหรับงานเขียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
ระเบียบวิธีการวิจัยในสาขานั้น ๆ หรือพวกตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน
3.2.7 เนื้อหาวิชาและการแบงยอยของเนื้อหาวิชา (subject and
subdivisions of subject ) เปนการแสดงลักษณะการแบงยอยของเนื้อหาวิชาในหัวขอนั้น
จากเรื่องทั่วไป ไปสูเรื่องที่เฉพาะเจาะจงอยางเปนลําดับขั้น (hierarchy)
ลักษณะโครงสรางของตารางจําแนกเลขหมูนี้ บางหมวดหมูอาจมีครบ
บางหมวดหมูอาจมีเพียงบางลักษณะเทานั้น และไมมีการเรียงลําดับที่แนนอนเหมือนกัน
ทุกหมวดหมู ดังตัวอยางที่หมวด H จาก H1-99 ตอไปนี้

H

SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
H
←
Periodicals. Serials.
1.A1-A2
Polyglot
.A3-Z
American and English
3
French
5
German
7
Italian
8.A-Z
Other languages, A-Z
9
Yearbooks
←
10
International
11
American and English
13
French
15
German
17
Italian
19
Other (not A-Z
Congresses
←
21
International
22
American and English
23
French
25
German
27
Italian
29
Other languages, A-Z
Collected works (nonserial) ←
31
Several authors
33
I n d i v i d u a l
35
Addresses, essays, lectures

ลักษณะของงาน

ลักษณะของงาน

ลักษณะของงาน

ลักษณะของงาน
a u t h o r s

H

SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
H
Dictionaries. Encyclopedias ← ลักษณะของงาน
40.A2
General works
.A3-Z
Polyglot
41
American and English
43
French
45
German
47
Italian
49.A-Z
Other languages, A-Z
.5
Terminology. Abbreviations. Notation
50
Directories
← ลักษณะของงาน
History
← ประวัติศาสตร
51
General works
53
By region or country, A-Z
Biography
← ชีวประวัติ
57
Collective
59
Individual, A-Z
Theory. Method. Relation to other subjects
Including social philosophy ↑ ทฤษฎี
61
G e n e r a l
w o r k s
.2
Classification
.25
Mathematics. Mathematical models
.26
Panel analysis
.27
Scaling
.28
Interviewing. Focused group interviewing.
.29
Biographical methods.

H

SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
H
Theory. Method. Relation to other subjects
61 .4
Forecasting in the social sciences
cf. CB158+, History of civilization
HB3730, Economic forecasting
HD30.27, Management
HN101+, Social prediction, by
region or country
Relation to history, see D16.166
Communication of information
.8
General works
.9
Information services
Study and teaching. Research ← การศึกษาและการสอน การวิจัย
cf.LB1548+, Elementary school education
62.A1
Periodicals. Societies. Serials.
.A3A-Z Congresses
.A5-Z
General works
.3
Problems, exercises, examinations
.5.A-Z By region or country, A-Z
For individual schools, see H65+
Museums. Exhibitions
63
General works
64.A-Z
By region or country, A-Z
Under each country :
.x
General works
.x2A-Z Individual institutions. A-Z

H
65
67
69
72
81
83
85
86
87
91
92
93
95

SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
H
Schools. Institutions of social sciences
General works
Individual schools. By city, A-Z
Syllabi, outlines
General works, treatises, and advanced textbooks
To 1789
↑ ตํารา งานทั่วไป
1789-1870
1871-1975
1976Elementary school textbooks
Secondary school textbooks
General special (Special aspects of the subject as a whole)
Pictorial works
Popular works
Juvenile works
เนื้อหาวิชาและการแบงยอยของเนื้อหาวิชา

4. สัญลักษณของระบบ
สัญลักษณของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเปนสัญลักษณผสม คือ
ตัวอักษรและตัวเลข ประกอบดวย
4.1 ตัวอักษร 1-3 ตัว แทนการแบงหมวดใหญและหมวดยอย
4.2 ตัวเลข 1-9999 และจุดทศนิยม แทนการแบงหมูยอย
4.3 เลขคัตเตอร ประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric)
4.4 ปที่พิมพของหนังสือ

ใชทั้ง

5. เครื่องมือชวยคนเลขหมูในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
5.1 Revised editions of individual schedules. แผนการจัดหมวดหมูแตละ
หมวดที่มีการแกไขปรับปรุงใหม
5.2 Library of Congress Classification-Additions and Changes. เปนสิ่งพิมพ
ที่จัดพิมพออกเผยแพรราย 3 เดือน บอกถึงเลขหมูที่มีการเปลี่ยนแปลงและที่กําหนดใหใชใหม
5.3 Library of Congress Classification Schedules : A Cumulation of
Additions and Changes การแกไขเปลี่ยนแปลงในแผนการจัดหมูที่มีการยกเลิกและที่ใหใช
ใหม หรือใชแทน โดยรวบรวมมาจาก Additions and Changes ที่ออกทุกราย 3 เดือน นํามา
พิมพเปนเลม จะบอกถึงฉบับที่และปที่นํามารวบรวมไวดวย
5.4 Cataloging Service Bulletin ออกราย 3 เดือน ใหขอมูลเกี่ยวกับเลขหมู
ของระบบ
หัวเรื่อง
และขอมูลบัตรรายการอื่น
ๆ
5.5 Library of Congress Subject Heading (LCSH) (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)
5.6 หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ฉบับพิมพครั้งที่ 3 (2538) ของ
คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ดูรายละเอียดในบทที่
3)

5.7 หัวเรื่องและวิธีกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทย ฉบับพิมพ
ครั้งที่ 2 ของฝายวิเคราะหวัสดุสารนิเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ดูรายละเอียดในบทที่ 3)

วิธีการกําหนดเลขหมูในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
แผนการจั ด หมวดหมู ข องระบบ มี รู ป แบบการพิ ม พ เ ลขหมู แ ต ล ะหน า เป น 2
คอลัมน คอลัมนซายมือ จัดพิมพเลขหมู อาจเปนเลขอารบิคจํานวนเต็ม หรือมีทั้งจํานวน
เต็มและทศนิยม
หรือตัวเลขอารบิคผสมกับตัวอักษรโรมัน ซึ่งใชเปนสัญลักษณแทน
เนื้อหาวิชาตางๆ การพิมพตัวเลขในคอลัมนซายมือจะเรียงตามลําดับคาจํานวนเต็ม และคา
ทศนิยม สวนคอลัมนขวามือ จัดพิมพคําศัพท วลี ขอความเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา โดยมีการแสดง
ลําดับชั้นของเนื้อหาวิชา บางครั้งอาจมีคําสั่งตางๆ กํากับไว เชน คําสั่งใหแบงยอยตามชื่อ
เฉพาะ
แบงยอยตามภูมิศาสตร การกระจายเลขหมูตามตารางภายใน หรืออาจมีคําแนะนําใหไปดู
เลขหมูในหมวดหมูอื่น ซึ่งจะตองปฏิบัติตาม สามารถกําหนดได 5 วิธี คือ การกําหนด
เลขหมู โ ดยตรงจากตารางเลขหมู การกํ า หนดเลขหมู โ ดยเพิ่ ม สั ญ ลั ก ษณ เ ลขคั ต เตอร
การกําหนดเลขหมูโดยกระจายเลขหมูจากตารางชวย การกระจายภายในเลขหมู และการ
แบงยอยเลขหมูแบบเดียวกัน แตละวิธีดังกลาวมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1. การกําหนดเลขหมูโดยตรงจากตารางเลขหมู
วิธีนี้เปนวิธีที่งายกวาวิธีอื่นๆ คือ กําหนดคําคนหรือดรรชนีที่เหมาะสมใหกับ
เนื้อหาของหนังสือนั้นๆ แลวนําไปคนหาจากดรรชนีทายหมวดหมู เมื่อไดเลขหมูใหนําไป
ตรวจสอบกับเลขหมูในแผนการจัดหมู และเมื่อพบเลขหมูที่ตรงกับคําคนหรือดรรชนี และ
ไมปรากฏคําสั่งใหกระจายกับเลขหมูโดยวิธีใดๆ อีก สามารถใชเลขหมูนั้นไดทันที เชน
ถาตองการกําหนดเลขหมูใหกับหนังสือเรื่อง “พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร” มีวิธีการคือ
กําหนดคําดรรชนีขึ้นมา ในที่นี้ คือ Science นําไปเปดดูที่ดรรชนีทายเลมของแผนการจัดหมู
หมวด Q ที่ดรรชนี จะปรากฏคําวา Science (General) : Q1+
หมายความวาใหดูจาก
แผนการจัดหมูตั้งแต Q1 เปนตนไป ซึ่งจะพบเลขหมูในลักษณะของงานที่เปนพจนานุกรม
(Dictionaries) คือ Q123 และที่ Q123 ไมปรากฏคําสั่งใดๆ ในตารางอีก แสดงวาสามารถใช
เลขหมูได ดังแผนการจัดหมูที่แสดงไว

Q
105.A1
.A2-Z

111
113
115
116
121
123
124

SCIENCES (GERNERAL) Q
Museums. Exhibitions.
General works
By region or country, A-Z
Under each country:
.x General works
.x2 A-.X2Z Special. By city, A-Z
Collected works
Series of monographs. Serial collections (nonperiodical)
Collected works of individual author
Scientific voyages and expeditions (General)
General works
Handbooks for scientific expeditions
Encyclopedias
Dictionaries ← พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร
Translating services. Translating.

2. การกําหนดเลขหมูโดยการเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอร
การกําหนดเลขหมูวิธีนี้จะปรากฎคําสั่งบอกวิธีการกําหนดเลขหมูในลักษณะ
ตางๆ ตอทายคําอธิบายเนื้อเรื่อง ลักษณะคําสั่งใหเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรที่ปรากฏใน
แผนการจัดหมู แบบตางๆ มี 4 รูปแบบ คือ
2.1 การเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z (cutter A-Z) เปนวิธีการกระจาย
เลขหมูใหละเอียดมากขึ้นสําหรับการแบงยอยเนื้อเรื่องเฉพาะ (subject division) หรือการ
แบงยอยทางภูมิศาสตร (geographic division) โดยการเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z ที่ได
ซึ่งจะมาจากตัวอักษรตัวแรกของเนื้อเรื่องเฉพาะ หรือชื่อทางภูมิศาสตร เรียงตามลําดับอักษร

A-Z ตามดวยเลขอารบิค ที่อาจกําหนดไดจากตารางการกําหนดเลขคัตเตอร (cutter table) หรือ
จากตารางชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตรที่กําหนดไวให

การกําหนดเลขหมูโดยการเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z จะปรากฎ
คําสั่งใหแบงยอยเนื้อเรื่องเฉพาะหรือการแบงยอยทางภูมิศาสตร เชน
Special topics, A-Z
Other languages, A-Z
Individual, A-Z
By region or country, A-Z
By city, A-Z
ซึ่งถาพบคําสั่งดังกลาวตองปฏิบัติตามคําสั่ง บางครั้งในตารางเลขหมู
อาจกําหนดเลขคัตเตอรไวแลว หรือกําหนดเลขคัตเตอรขึ้นเองจากตารางเลขคัตเตอร หรือ
เลือกใชเลขคัตเตอรจากตารางชวยก็ได
คําสั่งสําหรับการกําหนดเลขหมูโดยการเพิ่ม
สัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z ที่จะพบมีดังนี้
2.1.1 การแบงยอยตามเนื้อเรื่องเฉพาะ หรือชื่อเฉพาะ (subject division)
จะปรากฎคําสั่ง เชน Special topic, A-Z ; Special subjects, A-Z ; Special aspects, A-Z ;
By topic, A-Z ; By articles, A-Z : By Company, A-Z ; By industry or trade, A- Z ; By
railroad, A-Z ; Cases, A-Z ; Individual, A-Z ; Other languages, A-Z ฯลฯ เชน ที่ตาราง
เลขหมู HD9559 และ QC73.8 คือ ที่ตารางเลขหมู HD9559 ถาตองการกําหนดเลขหมูใหกับ
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับถานหินลิกไนต จะไดเลขหมู HD9559.L4-6 หรือที่ตารางเลขหมู
QC73.8 ถาตองการกําหนดเลขหมูใหกับหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟสิกสในแงการอนุรักษ
พลังงาน จะไดเลขหมู QC73.8.C6 เปนตน

HD

Economic History and Conditions

HD
Special Industries and Trades
Mineral and metal industries
9540-9559
Coal (Table H18)
9559.A-Z
Special products, A-Z ← การแบงยอยตามเนื้อเรื่องเฉพาะ
9559.B7-B74
Briquets (Table H21)
Charcoal, see HD9999.C38+
9559.C68-C7
Coke (Table H22)
9559.L4-L6
Lignite (Table H22)
9559.P3-P5
Peat (Table H22)
9560-9579
Petroleum (Table H18)
Including motor fuel in general and the offshore oil industry
Cf. HD242.5, Public oil and gas lands
Cf. HD9660.M77+, Motor fuel additives

Physics

QC
60
61
71

72
73
73.4
73.6
73.8 .A-Z
73.8.C6
73.8.C65
73.8.E53
73.8.M4
73.8.W65
75

QC

Museums. Exhibitions
Handbook, tables, formulas, etc.
Addresses, essays, lectures
Force and energy (General)
Cf. QC310.15+, Thermodynamics
Philosophy, see QA843+
History
General works, treatises, and textbooks
Juvenile works
Study and teaching. Research
Special topics, A-Z ← การแบงยอยตามเนื้อเรื่องเฉพาะ
Conservation of energy
Correlation of forces
Energy transfer
Mechanical advantags
Works
Miscellany and curiosa

2.1.2 การแบงยอยทางภูมิศาสตร (geographic division) จะปรากฎคําสั่ง
ให แ บ ง ย อ ยทางภู มิ ศ าสตร ได แ ก การแบ ง ตามภู มิ ภ าค ประเทศ รั ฐ ภาค เมื อ ง และ
จังหวัด ฯลฯ โดยปรากฎคําสั่งตางๆ เชน By region or country, A-Z ; Other region or
countries, A-Z ; By region or state, A-Z ; By state, A-W ; By city, A-Z ; By places, A-Z ;

Local, A-Z ; By colony, A-Z ฯลฯ เชน ที่ตารางเลขหมู HF5806-5808 และ HG9397.5-9399
ที่แสดงไว

HF
5801
5802
.5
5803
5804
5805
5806.A-Z
5807.A-Z
.5.A-Z
5808.A-Z

COMMERCE

HF

Business
Advertising
Periodicals. Societies. Serials
Yearbooks
Congresses
Dictionaries. Encyclopedias
Dir ecto ries of ad v ertisers and advertising agents
General
United States
General
By region or states, A-Z
Local, A-Z
By business, A-Z
For a list of businesses see HF5686.A-Z
Other regions or countries, A-Z ← การแบงยอยทางภูมิศาสตร
Under each country :
.x
General
.x2A-Z By place, A-Z
.x3A-Z By business, A-Z

ที่ HF5806-5808
ถ า เป น หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเป น นามานุ ก รมรายชื่ อ หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร
โฆษณาในรัฐ California สหรัฐอเมริกา จะไดเลขหมู HF5806.C2

และ ถาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเปนนามานุกรมรายชื่อหนวยงานที่ใหบริการ
โฆษณาในกรุงเทพมหานคร จะไดเลขหมู HF5808.T52B2

HG

FINANCE

HG

Insurance
Health insurance
B y
r e g i o n
o r
c o u n t r y
United States
9395
Periodicals. Societies. Serials
9396
General works
9397.5.A-Z
By region or state, A-Z
← การแบงยอยทางภูมิศาสตร
9398.A-Z
By company, A-Z
9399.A-Z
Other regions or countries, A-Z ← การแบงยอยทางภูมิศาสตร
Under each (Local numbers used under country Only):
.x
Periodicals
.x2
General works
.x25A-Z
Local, A-Z
.x3A-Z
By company, A-Z

ที่ HG9397.5-9399
ถาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพ
ในรัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา จะไดเลขหมู HG9397.5.O3
และ ถาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเปนเรื่องทั่วไปดานการเงินที่เกี่ยวของกับการ
ประกันสุขภาพในประเทศไทย จะไดเลขหมู HG9399.T52

2.2 การเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรสงวน คือ การกําหนดเลขหมูโดยการ
เพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรบางตัวซึ่งตารางเลขหมูไดกําหนด
หรือสงวนไวใชสําหรับแบง
รายละเอียดลักษณะงานบางประเภท หรือสําหรับการแบงยอยทางภูมิศาสตร
จะนํา
เลขคัตเตอรที่สงวนไวนั้นไปใชในความหมายอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไมได เลขคัตเตอร
สงวนอาจกําหนดไวเปนเลขคัตเตอรสงวนคงที่ 1 จํานวน หรือกําหนดเปนชวงเลข หรืออาจ
เปนเลขคัตเตอรสงวนที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวเดียวกันก็ได
ดังตอไปนี้
2.2.1 เลขคัตเตอรสงวนคงที่ 1 จํานวน คือ กําหนดใหใชในความหมาย
ใดความหมายหนึ่งโดยเฉพาะ จะใชในความหมายอื่นไมได เชนที่ตัวอยาง H E 3 9 3 . A 3 ;
H E 3 9 3 . A 4 ; H E 3 9 5 . A 1 และH E 3 9 5 . A 3 ตอไปนี้
HE

TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

HE

W a t e r
t r a n s p o r t a t i o n
W a t e r w a y s
- C o n t i n u e d
By region or country
United States
392.8
Periodicals. Societies. Serials
Collected works (nonserial)
393.A3
Several authors
← คัตเตอรสงวน
.A32
Individual authors ← คัตเตอรสงวน
.A4
Congresses
← คัตเตอรสงวน
.A5-Z
General works
393.5.A-Z
By region or state, A-Z
394.A-Z
River improvement. By name of river, A-Z
Under each:
.x
Periodicals. Serials.
.x3
General works
.x4
General special
Canals
395.A1A-Z
Periodicals. Serials. ← คัตเตอรสงวน
.A3A-Z
General works
← คัตเตอรสงวน
.A4-Z
By region or states, A-Z

จากแผนการจัดหมูขางบน จะพบตัวอยางคัตเตอรสงวนคงที่ 1 จํานวน คือ
หนังสือรวมเรื่องของผูแตงหลายคนเกี่ยวกับการขนสงทางน้ํา
ในสหรัฐอเมริกา
จะไดเลขหมู HE393.A3
การประชุมเกี่ยวกับการขนสงทางน้ําในสหรัฐอเมริกา
จะไดเลขหมู HE393.A4
วารสารเกี่ยวกับการขนสงทางลําคลองในสหรัฐอเมริกา
จะไดเลขหมู HE395.A1
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการขนสงทางลําคลองในสหรัฐอเมริกา
จะไดเลขหมู HE395.A3
2.2.2 เลขคัตเตอรสงวนกําหนดเปนชวงตัวเลข คือ มีการกําหนดใหใช
เลขคัตเตอรจากเลขใดถึงเลขใด สําหรับการแบงยอยใหมีความหมายเฉพาะเจาะจง เชน จาก
แผนการจัดหมูที่ HE395.A4-Z เปนเลขคัตเตอรสงวนทื่เปนชวงเลขคัตเตอร กําหนดใหแบง
ตามประเทศ โดยสามารถนําเลขคัตเตอรจากตารางเลขภูมิศาสตรชื่อรัฐ (ตาราง H28) ที่ทาย
แผนการจัดหมูหมวด H มาใชไดตั้งแต .A4... ถึง .Z999 แตจะใชเลขกอน .A4 ไมได เพราะ
.A1 เปนเลขสงวนสําหรับสิ่งพิมพที่เปนวารสารสิ่งพิมพตอเนื่อง
และ .A3 เปนเลขสงวน
สําหรับสิ่งพิมพที่เปนงานทั่วไป ดังนั้นเลขคัตเตอรสําหรับรัฐ Alabama ที่ไดเลขคัตเตอร
.A2 และรัฐ Alaska ที่ไดเลขคัตเตอร .A4 จะตองเลื่อนไปใชเลขอื่นแทน แตจะตองไมใช
เลข .A6 เพราะ .A6 ในตารางชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกาเปนเลขคัตเตอรของรัฐ Arizona เชน
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขนสงทางลําคลองในรัฐ Alabama อาจใหเลขหมู HE395.A4
และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขนสงทางลําคลองในรัฐ Alaska อาจใหเลขหมู HE395.A5
เปนตน

2.2.3 เลขคัตเตอรสงวนที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวเดียวกันในการแบงยอย
ใหเฉพาะเจาะจงลงไป เชนที่ตารางเลขหมู HG4057.A1-A5 เปนเลขคัตเตอรสงวนที่ขึ้นตน
ดวยตัวอักษรตัวเดียวกัน ดังนี้

HG

FINANCE
H
G
Financial management.
Business finance. Corporation finance
By region or country
United States
4050
Periodicals. Societies. Serials.
Directories
4057.A1-A5
General
4057.A6-Z
By region or state, A-Z
4058.A-Z
By city, A-Z
4061
General works
Including history
4063
Policy. Planning
4070.A-Z
Local. By region or state, A-Z
By business, see HD9000+
4090-4280.7
Other regions or countries (Table H6)
Add number in table to HG4080
Under each country:
5 nos.
1
Periodicals. Societies. Serials
2
General works
Including history
2.5
Directories
3
Policy. Planning
4.5.A-Z
Local, A-Z
If (4.5) is not available, use (4.15)
etc.

จากแผนการจัดหมู HG4057.A1-A5 การกระจายเลขคัตเตอรสงวนที่ขึ้นตน
ดวยอักษรตัวเดียวกัน ที่แบงไวเปนชวง จะไมไดกําหนดใหใชวิธีใดในการกระจาย หรื อ
กําหนดใหตัวเลขคัตเตอรใดใชกับอักษรใด การกําหนดจะใชตัวเลขคัตเตอรใดกับอักษรตัวใด
ดังนั้นจึงเรียกคัตเตอรประเภทนี้วา คัตเตอรไหล(Slide scale) สําหรับเลขคัตเตอรไหล ที่
กําหนดไวเปนตาราง ดาวนนิ่ง (Downing) ไดกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
ตัวอักษรกับตัวเลข ซึ่งมีชวงหาง 10 จํานวน ตารางกําหนดไวเพื่อใชกับเลขลําดับที่ (ordinal)
และเลขสําหรับนับจํานวน (cardinal) (กมลา รุงอุทัย และคนอื่นๆ 2533: 19-20) ดังนี้
ab cde fg hij klm no pqr st uvw xyz
เลขลําดับที่
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10)
เลขสําหรับนับจํานวน 20 21 22 3 24 25 26 27 28 29
เลขคัตเตอร
.A2 .A21 .A22 .A23 .A24 .A25 .A26 .A27 .A28 .A29
จากตัวอยางเลขหมูในแผนการจัดหมู HG4057.A1-A5 ที่เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจที่เปนนามานุกรมทั่วไป อาจกระจายโดยแบงตัวอักษรตัวแรกของชื่อสิ่งพิมพ
ประเภทนามานุกรม จาก A-Z ออกเปน 5 กลุม และใช เลขคัตเตอร .A1-A5 ตามที่กําหนด
ไวในเลขหมู ดังนี้
ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ
ใช .A1
.A2
.A3
.A4
.A5
ดังนั้น สิ่งพิมพที่เปนนามานุกรม เชน
Directory of foreign firms operating in the United States
จะไดเลขหมู HG4057.A1 เพราะ D อยูในชวงตัวอักษร A-E
Hoover’ handbook of American companies
จะไดเลขหมู HG4057.A2 เพราะ H อยูในชวงตัวอักษร F-J
S&P 500…directory

จะไดเลขหมู HG4057.A4 เพราะ S อยูในชวงตัวอักษร P-T

การใชเลขคัตเตอรประเภทนี้ มีทางเลือก คือ ถาหองสมุดมีสิ่งพิมพ
ประเภทนี้นอย อาจไมใชเลขคัตเตอรไหล อาจใชเพียงตัวแรก คือ .A1 สําหรับสิ่งพิมพทุกชิ้น
โดยไมตองกระจาย และตอทายดวยเลขคัตเตอรรายการหลักเลยก็ได
2.3 การเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรเรียงลําดับ คือ การกําหนดเลขหมูที่
ตองการใหรายละเอียดของเนื้อเรื่องเรียงตามลําดับตําแหนง สวนมากจะใชประกอบกับ
สัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z ที่มีคําสั่งใหแบงยอยทางภูมิศาสตร เชน ประเทศ รัฐ เมือง หรือ
การแบงยอยตางๆ การกําหนดเลขหมูโดยการเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรเรียงลําดับ จะมี
สัญลักษณ .X แทนเลขคัตเตอร A-Z ที่สั่งใหกระจายในครั้งแรก ตามดวยคําสั่ง Under each
เพื่อใหกระจายเลขคัตเตอร (.X) นั้น เรียงตามลําดับตําแหนง เชน ที่ตารางเลขหมู HD6250
HD

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS

HD

Labor
C l a s s e s
o f
l a b o r
Child labor
6231
General works
6247.A-Z By industry or trade, A-Z
For list of industries and trades, see HD8039.A+
Apply table at HD4966.A-Z
6250.A-Z
By region or country, A-Z
under each country :
.X
Periodical. Societies. Serials ← เลขคัตเตอรเรียงลําดับ
.X2 General works
← เลขคัตเตอรเรียงลําดับ
.X3A-Z Local, A-Z
← เลขคัตเตอรเรียงลําดับ

จากตารางเลขหมู HD6250.A-Z ดังกลาว ถาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วารสารแรงงานเด็กในประเทศไทย จะไดเลขหมู HD6250.T5
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานเด็กในประเทศไทย
จะไดเลขหมู HD6250.T52
แรงงานเด็กในจังหวัดเชียงใหม จะไดเลขหมู HD6250.T53C2
2.4 การเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรซอน คือ การใหเลขคัตเตอร 2 ตัว
ซอนกัน ในเลขเรียกหนังสือ (call number) หรือเลขหมูหนังสือ (class number) มักพบใน
กรณีมีการกําหนดเลขหมูแบบเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอร A-Z หรือเลขคัตเตอรสงวน
หรือเลขคัตเตอรเรียงลําดับ โดยเลขคัตเตอรตัวแรก กําหนดใหกับการแบงยอยทางภูมิศาสตร
ระดับภูมิภาค ประเทศ หรือการแบงเนื้อเรื่องยอย
เลขคัตเตอรตัวที่สองกําหนดใหกับ
รายการหลัก หรือการแบงยอยทางภูมิศาสตรระดับทองถิ่น หรือการแบงเนื้อเรื่องยอย
ที่ละเอียดมากขึ้น กรณีที่มีการเพิ่มสัญลักษณเลขคัตเตอรซอนในเลขหมูหนังสือ ตามกฏการ
กําหนดเลขเรียกหนังสือในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะไมใหเลขคัตเตอรตัวที่สาม
สําหรับรายการหลักอีก
จึงจําเปนตองพยายามกระจายเลขคัตเตอรตัวที่สองเพื่อทําให
เลขหนังสือไมซ้ํากัน วิธีการ คือ การขยายเลขทศนิยมของเลขคัตเตอรตัวที่สอง ในตําแหนงที่
2 หรือ 3 ใหแตกตางกัน โดยใหพิจารณาหลักการเรียงลําดับของรายการหลัก เชน ที่ตาราง
เลขหมู HD6250 ที่กลาวถึงไปแลว พรอมตัวอยางเลขหมูหนังสือเรื่อง แรงงานเด็กในจังหวัด
เชียงใหม ไดเลขหมู HD6250.T53C2 กรณีนี้จะไมใหเลขคัตเตอรตัวที่สาม สําหรับชื่อผูแตง
หรือรายการหลักอีก
3. การกําหนดเลขหมูโดยกระจายเลขหมูจากตารางชวย

คือ การกําหนดเลขหมูโดยการกระจายเลขหมูจากตารางชวยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
จํานวนเลขหมูและการแบงยอยรายละเอียดเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ ตารางชวยที่ปรากฏอยูทาย
แผนการจัดหมูแตละหมวด และตารางภายใน

3.1 ตารางชวยที่ปรากฏอยูทายแผนการจัดหมูแตละหมวด ซึ่งจะปรากฏอยู
ที่ทายแผนการจัดหมู มีทั้งตารางชวยที่แบงตามภูมิศาสตรและตามเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
(โปรดดูตัวอยางทายแผนการจัดหมูแตละหมวด)
ตัวอยางตารางชวย H8 ชวงเลขประเทศในทวีปเอเชีย ทายหมวด H
H8
TABLES OF GEOGRAPHICAL DIVISIONS
H8
Asia
Southeast Asia. Indochina
Including French Indochina
600.3
Kampuchea. Cambodia
600.4
Laos
600.5
Vietnam
600.55
Thailand
600.6
Malaysia. Malaya
600.67
Singapore
600.68
Brunei
601-610
Indonesia
611-620
Philippines
620.5
East Asia. Far East
621-631
Japan
630.5
Korea
630.6
North Korea
630.8
Outer Mongolia.
631-640
China

641-645
646-650
651-655

Macao
Taiwan. Formosa
Hong Kong

3.2 ตารางภายใน เปนตารางชวยที่ประกอบอยูกับเลขหมูที่กําหนดใหใช
สําหรับขยายเลขหมู สวนมากจะปรากฏอยูกอนหรือหลังเลขหมูนั้นๆ
การกําหนดเลขหมู
โดยกระจายเลขหมูจากตารางชวย สวนใหญจะใชตารางชวยทั้ง 2 ลักษณะประกอบกัน
ตามขั้นตอนการกระจาย คือ
3.2.1 พิจารณาเลขหมู ที่มีคําสั่งระบุไวในตารางเลขหมู
3.2.2 พิจารณาคําสั่งที่ระบุทายเลขหมูวาใหใชตารางใด เชน คําวา
Table H8 Modified คือ ใหกระจายตามเลขในตารางจากตารางชวยในตารางที่ H8
3.2.3 นําเลขจากตารางชวยไปบวกกับเลขฐานจํานวนเทาใด
คําสั่ง
จะปรากฏในรูปแบบดังนี้ เชน Add country number in table to HN100 ดังนั้นจากคําสั่งนี้
เลขฐาน คือ HN100
3.2.4 นําเลขประเทศ หรือเลขคัตเตอรประเทศ (country number)
จากตารางชวยบวกกับเลขฐาน ตามคําสั่งที่ระบุ ผลลัพทของเลขหมูที่บวกไดตองอยู
ในชวงเลขหมูที่แผนการจัดหมวดหมูระบุไว
แลวนําเลขหมูมากระจายตามจํานวนและ
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางภายในของเลขหมูนั้น เชน ที่ตารางเลขหมู HN101-942.5
จะปรากฏตารางภายในที่กําหนดใหกระจายสําหรับเลขหมูที่เปนชวงตัวเลข 20, 10, 5, 2 และ
1 จํานวน และตองใชรวมกับตารางชวยที่ปรากฏอยูทายแผนการจัดหมู มีลักษณะดังตัวอยาง
ตอไปนี้

HN

SOCIAL HISTORY AND CONDITIONS. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL
HN
REFORM
B y
r e g i o n
o r
c o u n t r y
United States
Local -Continued
By region or state, A-Z
79.A2-W
Individual states,A-W
80 .A-Z
By city, A-Z
90.A-Z
Special topics (not otherwise provided for), A-Z
For topics, see subdivision (20) in table below HN101-HN942.5
101-942.5 Other regions or countries (Table H8 modified)
Add country number in table to HN 100
Under each (Local number used under countries only):
20 nos.
1
Periodicals
2
Yearbooks. Directories
3
Congresses
4
Societies
4.5
Documents
5
History and description
5.5
19456
Statistics. Social indicators. Quality of life
8-10
Social reform literature
ตารางภายใน
8
Early through 1850
20 จํานวน
8.A1
Periodicals
9
1851-1945
10
1945Social ideals in literature, see PN
17
Curiosa
18.A-Z
Local, A-Z
Including local associations

HN SOCIAL HISTORY AND CONDITIONS. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL
HN
REFORM
101-942.5 Other regions or countries (Table H8 modified)
Add country number in table to HN 100
Under each (Local number used under countries only):
20 nos. : -Continued
19
Popular discussion.
19.A2
General works
19.A3-Z
Special institutions
20.A-Z
Special topics (not otherwise provided for), A-Z
20.C6
Community development
Including rural development
20.E4
Elite
For equality, see 20.S6
20.H84
Hunger strikes
20.I58
Intergenerational relations
20.M26
Marginality, Social
ตารางภายใน
20.M3
Mass media
20 จํานวน
20.M6
Moral conditions
20.P57
Polarizations
20.P6
Power
20.P8
Public opinion
20.R3
Radicatism
20.S6
Social classes
20.S65
Social mobility
20.T5
Time management surveys. Time allocation surveys
20.V5
Violence
20.V64
Voluntarism

HN SOCIAL HISTORY AND CONDITIONS. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL
HN
REFORM
101-942.5 Other regions or countries (Table H8 modified)
Add country number in table to HN 100
Under each (Local number used under countries only):
10 nos.
1
Periodicals
1.Z2-Z29 Yearbooks. Directories
2
Congresses
2.5
Documents
3
History and description
3.5
19454
Statistics. Social indicators. Quality of life
5-7
Social reform literature
5
Early through 1850
ตารางภายใน
5.A1
Periodicals
10 จํานวน
6
1851-1945
7
19459
Curiosa
10.A-Z3
Local, A-Z
Including local associations
10.Z4-Z5
Popular discussion. “Open forums”
10.Z4
General works
10.Z5A-Z
Special institutions
10.Z9A-Z Special topics, A-Z
For topics, see subdivision 20 in table below HN101-942.5

HN SOCIAL HISTORY AND CONDITIONS. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL
HN
REFORM
101-942.5 Other regions or countries (Table H8 modified)
Add country number in table to HN 100
Under each (Local number used under countries only):
5 nos.
1
Periodicals
2
History and description
2.5
19452.7
Statistics. Social indicators. Quality of life
3
Social reform literature
ตารางภายใน
3.2
1851-1945
5 จํานวน
3.5
19454.A-Z
Local, A-Z
5.A2-Z
Popular discussion. “Open forums”
5.A2
General works
5.A3-Z
Special institutions
5.2.A-Z
Special topics, A-Z
For topics, see subdivision 20 in table below HN101-942.5
2 nos.
1
General
ตารางภายใน 2 จํานวน
2.A-Z
Local, A-Z
1 no.
.A1-.A6
Periodicals. Societies. Serials.
.A7
Directories
.A8
General work
ตารางภายใน 1 จํานวน
.A85
Statistics. Social indicators
.A9-Z8
Local, A-Z
.Z9A-Z
Special topics, A-Z
For topics, see subdivision 20 in table below HN101-942.5

จากตารางเลขหมู HN101-942.5 เปนเลขหมูที่กําหนดไวเปนชวงตัวเลข สามารถ
กําหนดเลขหมูโดยกระจายเลขหมูจากตารางชวย โดยใชทั้งตารางชวยและตารางภายใน
เชน หนังสือเรื่องการพัฒนาชุมชนของประเทศญี่ปุน สามารถกําหนดเลขหมูใหไดในชวง
HN101-942.5 โดยมีคําสั่งวาใหใชตารางชวยที่ H8 ดังนั้นเปดไปที่ตาราง H8 ทายหมวด H
หาเลขประเทศญี่ปุน คือ 621-630 จาก 621-630
นับจํานวนแลวพบวาชวงเลขประเทศ
มีความหาง 10 จํานวน ดังนั้นจึงสามารถกําหนดเลขหมูไดคือ
HN100
เลขฐานเกี่ยวกับภาวะสังคมในแงมุมตางๆ
+ 621
เลขภูมิศาสตรประเทศญี่ปุนจากตาราง H8 พบวาเลขประเทศ
ญี่ปุนเปนชวงตัวเลข คือ 621-630 ซึ่งมีความหาง 10 จํานวน
(10 nos.) สามารถนํามากระจายตามตารางภายในที่
HN101-942.5 ที่ 10 nos. ไดอีก โดยตองการเนนวาเปนทางดาน
การพัฒนาชุมชน และเมื่อกระจายแลว เลขหมูที่ไดตองอยูในชวง
HN720-730
= HN721 หลักการเพิ่มเลขของระบบเมื่อบวกเลขจากตารางชวย
ที่มีชวงตัวเลขกับเลขฐานแลวไดผลลัพธเทาไรใหลบออก 1
จํานวน ยกเวนกรณีเลขที่มีชวงหางเพียง 1 หมายเลข
หรือ 1 จํานวน ไมตองลบ 1 สามารถนําเลขประเทศมาบวกกับ
เลขฐาน ไดผลลัพธเทาไร ใหนําไปกระจายตามตารางภายใน
1 noไดเลย ในกรณีนี้ เลขประเทศญี่ปุน มีความหาง 10 จํานวน
ตองลบออก 1 จํานวน และตองการเนนวาเปนดานการพัฒนา
ชุมชน ตองนําไปกระจายตามตารางภายในที่ชวงความหาง 10
จํานวน
= HN721-1 = HN720

เลขฐาน = HN720
+ 10.Z9A-Z เลขจากตารางภายในตองการเนนวาเปนดานใดที่เฉพาะเจาะจง
(special topics A-Z) มีคําสั่งใหดูการแบงตามเรื่องที่เฉพาะ
เจาะจงที่ตาราง 20 จํานวน ( For topics, see subdivision 20 in
table below HN101-942.5) และเมื่อเปดไปที่ตาราง 20 จํานวน
ภายใต HN101-942.5 จะได การพัฒนาชุมชน .C6 นํา .C6 ไป
แทนที่ A-Z หลัง 10.Z9 ซึ่งเปนเลขจากตรารางภายใน โดยตัด
จุดทศนิยมหนา C6 ออก เพราะมีจุดทศนิยมอยูแลวที่ .Z 9
=HN730.Z9C6
ดังนั้น
หนังสือเรื่องการพัฒนาชุมชนของประเทศญี่ปุน
จะไดเลขหมู = HN730.Z9C6
(HN720+10.Z9+C6)
และถาเปน หนังสือเรื่องการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย
จะไดเลขหมู = HN700.55.Z9C6
(กระจายตามตารางภายใน 1no.เพราะตารางชวยเลขภูมิศาสตรของ
ประเทศไทยจาก H 8 มีเพียง 1หมายเลข คือ 6 0 0 . 5 5 )

4. การกําหนดเลขหมูโดยการกระจายภายในเลขหมู
วิธีนี้จะกําหนดเลขหมูในตารางเลขหมูเปนชวงตัวเลข ซึ่งแตละเลข หมายถึง
ลักษณะของงาน เนื้อหา หรือสถานที่ทางภูมิศาสตร เพื่อใชกับภูมิภาคและประเทศตางๆ
ตามที่ชวงเลขกําหนด โดยกระจายตามลําดับของเลขที่ระบุ เชนที่ตารางเลขหมู LC1751-2571
LC

SPECIAL ASPECTS OF EDUCATION
LC
Education of special classes of persons
Women
Adult education --Continued
1660
General works
By region or country
United States
1663
General works
1664
By state, A-Z
1665.A-Z
By city, A-Z
1666.A-Z
Other regions or countries, A-Z
History
1701
General
1707
General special
1751-2571
By region or country
under each nine-number division:
1
Periodicals. Societies. Collections
2-9
History and present situation
2
General
4
Primary
ตารางภายในสําหรับการกระจาย
5
Secondary
ภายในเลขหมู ที่มีความหาง
6
Higher
9 จํานวน
7
General special
8
States or provinces, A-Z
9
Cities, A-Z

LC

SPECIAL ASPECTS OF EDUCATION
LC
Education of special classes of persons
Women
History
By region or country 1/ -Continued
1751-1759
United States
Apply table at LC1751-2572
1761-1769
Canada
Apply table at LC1751-2572
1771-1779
Mexico
Apply table at LC1751-2572
2031-2039
Europe
Apply table at LC1751-2572
2041-2049
Great Britain
Apply table at LC1751-2572
2051-2059
England and Wales
Apply table at LC1751-2572
2301-2309
Asia
Apply table at LC1751-2572
2311-2319
China
Apply table at LC1751-2572
2331-2339
Indochina
Apply table at LC1751-2572
2341-2349
Indonesia
Apply table at LC1751-2572
2361-2369
Japan
Apply table at LC1751-2572
2410.A-Z
Other divisions of Asia, A-Z
เลขหมูมีความหางเปนชวงตัวเลข 9 จํานวน ( 9 nos.) สามารถกระจายไดตามตารางภายใน
ภายใต LC1751-2571

จากตัวอยางตารางเลขหมู LC1751-2571 ถาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสตรีในประเทศญี่ปุน จะไดเลขหมู LC2366 เนื่องจากเลขหมู
จากตารางเลขหมูที่เกี่ยวกับการศึกษาของสตรีในประเทศญี่ปุนเปนชวงตัวเลข จาก LC23612369 ที่มีความหาง 9 จํานวน (nine-number)
ซึ่งสามารถกระจายไดตามตารางภายใน
ตามคําสั่งที่เลขหมู หรือบางครั้งอาจมีเชิงอรรถทายหนาที่สั่งใหกระจายแบบเดียวกันที่หนา
กอนหนานี้ ดังนั้นตองใชตารางภายในภายใต LC1751-2571 สามารถนํามากระจายเลขหมู
สําหรับสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาของสตรีญี่ปุนในแงมุมตางๆ ใหอยูในชวงเลขหมู
LC2361-2369 ไดดังนี้
วารสารเกี่ยวกับการศึกษาของสตรีญี่ปุน
ไดเลขหมู LC2361
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของสตรีญี่ปุน
ไดเลขหมู LC2362
การศึกษาของสตรีญี่ปุนในระดับประถมศึกษา
ไดเลขหมู LC2364
การศึกษาของสตรีญี่ปุนในระดับมัธยมศึกษา
ไดเลขหมู LC2365
การศึกษาของสตรีญี่ปุนในระดับอุดมศึกษา
ไดเลขหมู LC2366
การศึกษาของสตรีญี่ปุนในแงที่เฉพาะเจาะจง
ไดเลขหมู LC2367
การศึกษาของสตรีญี่ปุนแบงตามจังหวัด
ไดเลขหมู LC2368
การศึกษาของสตรีญี่ปุนแบงตามเมือง
ไดเลขหมู LC2369
จะเห็น ว า เลขหมู ทั้ งหมดในตั วอย าง ที่ กระจายตามตารางภายในความหา ง 9
จํานวน เลขหมูจะอยูในชวง LC2361.2369
5. การกําหนดเลขหมูโดยการแบงยอยเลขหมูแบบเดียวกัน
เปนการกําหนดใหแบงยอยเลขหมู ดวยวิธีเดียวกันกับที่ไดกลาวไวแลว กอน
เลขหมูนั้น หรือที่จะกลาวตอไป สวนใหญเปนการแบงตามลักษณะของงานหรือสถานที่
ทางภูมิศาสตร เพื่อการแบงยอยในเนื้อหาวิชาใหเฉพาะเจาะจง
โดยจะระบุไวที่เลขหมู
ที่ตองการใหมีการแบงยอย จะปรากฏคําวา “Apply table at…” หรือ "Divided like..." หรือ

"Subarranged like..." หรือ "Subdivied like..." หรือ"Arranged like..." สําหรับแผนการจัดหมู
ที่เปนฉบับพิมพลาสุดสวนใหญจะใชคําวา Apply table at…
เชน ที่ตารางเลขหมู
QC876.7.A2-Z มีคําอธิบายระบุวา Apply table at QC60.A2-Z ดังนี้

QC

PHYSICS
QC
Meteorology. Climatology
Meteorological instruments
875.5
Periodicals, societies, congresses, serial, collections, yearbooks
875.7
History
876
General works, treatises, and textbooks
876.5
Juvenile works
876.6
Addresses, essays, lectures
Museums. Exhibitions
876.7.A1
General works
876.6.A2-Z
By region or country, A-Z
Apply table at QC60.A2-Z← แบงยอยเลขหมูแบบเดียวกัน

ที่ตารางเลขหมู QC60.A2-Z ปรากฏการแบงยอยดังนี้

QC
60.A1
60.A2-Z

PHYSICS
Museums. Exhibitions
General works
By region or country, A-Z
Under each country :
.X
General works
.X2A-.X2Z Special, By city, A-Z

QC

จากตารางเลขหมู ที่ QC876.6.A2-Z จะพบวามีคําสั่ง Apply table at QC60.A2-Z
ดังนั้น ถาเปนหนังสือตําราที่เกี่ยวของกับเครื่องมือที่ใชในทางอุตุนิยมวิทยา จะไดเลขหมู
QC876
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑหรือการแสดงนิทรรศการเครื่องมือที่ใชในทาง
อุตุนิยมวิทยา จะไดเลขหมู QC876.7.A1
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑหรือการแสดง
นิทรรศการเครื่องมือที่ใชในทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย จะไดเลขหมู QC876.6.T5 และ
ในกรณีที่ตองการแบงยอยใหเฉพาะเจาะจงวาเปนที่เมืองใดก็สามารถแบงยอยไดแบบเดียวกับ
ที่ QC60.A2-Z ภายใตคําสั่ง Under each country โดยถาเปนเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑหรือ
การแสดงนิทรรศการเครื่องมือที่ใชในทางอุตุนิยมวิทยาในกรุงเทพมหานคร จะไดเลขหมู
QC876.6.T52B2
การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สามารถประยุกตวิธีการใหสอดคลอง
กับนโยบายหองสมุดของหนวยงานได เชน การกําหนดเลขหมูโดยการเพิ่มสัญลักษณ
เลขคัตเตอร บางหนวยงาน อาจปรับเปลี่ยนการใชเลขคัตเตอร A-Z มาเปนการใช
เลขคัตเตอร ก-ฮ สําหรับหนังสือภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการเขียน หรือพิมพเลขเรียก
หนังสือ เชน .X2 By city, A-Z
ถาตองการกระจายเลขคัตเตอรเกี่ยวกับ
กรุงเทพมหานคร แบบ ก-ฮ เลขคัตเตอรควรเปน .ท92ก4 ไมใช T52ก4 หรือ .ท92B2 เปน
ตน
เลขเรียกหนังสือในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เลขเรียกหนังสือของการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ประกอบดวย
สวนที่สําคัญ 2 สวน (Chan 1999: 59) คือ 1) เลขหมูหนังสือ และ 2) เลขหนังสือหรือ
เลขคัตเตอร ซึ่งแสดงความเฉพาะเจาะจงของหนังสือแตละเลม
เลขเรียกหนังสือใน
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน บางครั้งอาจพบวาที่เลขเรียกหนังสือจะมีเฉพาะเลขหมูกับป
ของงานเทานั้น ซึ่งจะไมมีเลขหนังสือ เชน JK2353 1988 หรือ JS1230 1988 แตจะพบนอย

มาก รูปแบบของเลขเรียกหนังสือในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะปรากฏได 2 รูปแบบ
คือ

รูปแบบที่ 1 เลขหมู
ตัวอักษร 1-3 ตัว
HN
เลขอารบิค 1-9999
113
เลขทศนิยม
.5
เลขหนังสือ
.F74
ปของสิ่งพิมพ
1996
รูปแบบที่ 2 เลขหมู
ตัวอักษร 1-3 ตัว
HD
เลขอารบิค 1-9999
7288
เลขทศนิยม
.76
เลขคัตเตอรตัวที่ 1
.U52
เลขหนังสือ หรือเลขคัตเตอรตัวที่ 2 W23
ปของสิ่งพิมพ
1996
เลขหนังสือของระบบใชตามการแบงของ ชารลส เอ. คัตเตอร โดยใชตัวอักษร
โรมันตัวพิมพใหญ 1 ตัว นําหนาดวยจุดทศนิยมเสมอ ตามดวยตัวเลขอีกจํานวนหนึ่ง
ซึ่งนับเปนทศนิยมเสมอ และอาจประกอบดวยสัญลักษณแทนประเภทของงาน ปของ
เหตุการณหรือปที่ประพันธงานขึ้นมา ปที่จัดพิมพงาน หรือปของครั้งที่พิมพ ซึ่งจะลงตั้งแต
การพิมพครั้งที่ 1 เลมที่ หรือ ฉบับที่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของงานแตละชิ้น
หรือครั้งที่พิมพ หรือจํานวนของสิ่งพิมพที่อยูในชุดเดียวกัน
เลขคัตเตอร ประกอบดวย ตัวอักษรตัวใหญ 1 ตัว และตามดวยตัวเลขอารบิค
ตั้งแต 1-2 ตัว ซึ่งไดมาจากตารางที่เปนมาตรฐานที่กําหนดใหใช ตัวเลขที่ตามหลังตัวอักษร
จะอานคาเปนทศนิยมเสมอ เลขคัตเตอรอาจมีความหมายแทนชื่อผูแตงทั้งที่เปนบุคคลและ

นิติบุคคล ประเภทของงาน ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร สาขาวิชาของเนื้อหา หรืออาจเปน
ชื่อเรื่อง โดยจะมีคําสั่งใหขยายไดตามแผนการจัดหมู เลขคัตเตอรนี้สวนใหญเปนเลขหนังสือ
ที่ไดมาจากรายการหลัก ดังนั้นเลขคัตเตอรก็คือเลขหนังสือ บางครั้งอาจเรียกวา เลขผูแตง
เพราะการลงรายการหลักของหนังสือสวนใหญจะลงรายการภายใตชื่อผูแตง ในกรณีที่มี

เลขคัตเตอร 2 ตัวที่ไดจากการกําหนดเลขหมูแลว อาจจะไมตองกําหนดเลขคัตเตอรตัวที่ 3
สําหรับรายการหลัก เพื่อทําใหเกิดความแตกตางกันของหนังสือแตละชื่อเรื่อง เพราะตาม
หลักเกณฑในนโยบายการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กําหนดไววาเลขเรียกหนังสือ
ไมควรมีเลขคัตเตอรเกิน 2 ตัว (Chan 1999: 66)
คูมื อ กํ า หนดเลขหนั ง สือ ที่ นิ ย มใช ต ามระบบการจั ดหมู ร ะบบหอสมุ ดรั ฐ สภา
อเมริกันนี้ จะกําหนดตามตารางกําหนดเลขคัตเตอรของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Chan 1999:
69-72) ดังนี้
Cutter Table
After initial vowels (อักษรตัวแรกเปนสระ และอักษรตัวที่2 ไดแกอักษรตอไปนี้)
For the second letter: b d l-m
n
p r
s-t u-y
Use number
2
3
4
5
6 7
8
9
After initial letter S (อักษรตัวแรก คือ S และอักษรตัวที่2 ไดแกอักษรตอไปนี้)
For the second letter: a ch e
h-I m-p t
u
w-z
Use number:
2
3
4
5
6 7
8
9
After initial letter Qu (อักษรตัวแรก คือ Qu และอักษรตัวที่2 ไดแกอักษรตอไปนี้)
For the second letter: a e
i
o
r
t
y
Use number:
3
4 5
6 7
8
9
After initial letter Qa-Qt (คําที่ขนึ้ ตนดวย Qa-Qt ใหใชเลข 2-29)
Use number: 2-29
After other initial consonants (อักษรตัวแรกเปนพยัญชนะอื่นๆ และอักษรตัวที่2 ไดแก
อักษรตอไปนี้)
For the second letter: a e
i
o r
u
y

Use number:
3
4
5
6 7
For expansion (สําหรับการเพิ่มเลขคัตเตอรตัวที่ 2)
For the letter:
a-d e-h i-l
m-o p-s
Use number:
3
4
5
6 7

8

9

t-v w-z
8
9

จากตารางเลขคัตเตอรที่แสดงไวจะเห็นวาถาตองการใหเลขคัตเตอรสําหรับผูแตง
ชื่อตางๆ จะไดเลขคัตเตอรดังนี้
ชื่อขึ้นตนดวยสระ เชน
Ito
= .I86
ชื่อขึ้นตนดวย S เชน
Stinson = .S75
ชื่อขึ้นตนดวย Q เชน
Quinn
= .Q56
ชื่อขึ้นตนดวยพยัญชนะอื่นๆ เชน Clark
= .C58
สําหรับหองสมุดในประเทศไทยที่มีการใชระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีการ
ประยุกตใชเลขคัตเตอรสําหรับหนังสือภาษาไทย ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งทองหยด ประทุมวงศ ไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยตารางเลขคัตเตอรของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
และดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเรียงลําดับอักษรและรูปสระของภาษาไทย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (อัมพร ทีขะระ 2535 : 56-57) ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางพยัญชนะใชสําหรับชื่อที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวแรกที่ไมมี
รูปสระประกอบ แบงออกเปน 4 กลุม แตละกลุมมีเลขประจํา ดังนี้
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
2
ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ
3
ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ
4
ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
5
ตัวอยาง กรกช
= ก4
เพราะ ร = 4
ปวัณรัตน = ป5
เพราะ ว = 5
ตารางที่ 2 ตารางสระ ใชสําหรับชื่อที่ขึ้นตนดวยคําแรกหรือพยางคแรกที่มี
รูปสระประกอบ แบงออกเปน 4 กลุม แตละกลุมมีเลขประจํา ดังนี้

ะ
อื
เอีย
โ
ตัวอยาง

อั
อุ
เอียะ
โ-ะ

อัวะ
อู
เอือ
ใ

า อํา อิ อี อึ
เ- เ-ะ เ-า เ-าะ เอิ
เอือะ แ- แ-ะ
ไ

6
7
8
9

กัญญารัตน = ก6 เพราะ อั = 6
เกษรา
= ก7
เพราะ เ = 7
ตารางที่ 3 ใชกับชื่อที่เปนตัวอักษรยอ ตัวเลขที่ใชแทน คือ 1 แตไมควรใช 1
เพราะจะทําใหขยายไดยากถามีหนังสือจํานวนมากที่มีเนื้อหาเดียวกันและผูแตงชื่อขึ้นตนดวย
อักษรตัวเดียวกัน จึงควรใช 11-19, 111-119, 1111-1119 ฯลฯ
ตัวอยาง ก. แกวประเสริฐ = ก13
ก. วรรณโกวิท = ก15
สํา หรับในส ว นของปค ริ ส ตศั ก ราช หรื อ ป พุ ท ธศั ก ราช ที่ต อ งใส ใ นเลขเรี ย ก
หนังสือ จะมีไดใน 2 กรณี คือ ปนั้นเปนสวนหนึ่งที่จะตองแบงยอยภายในเลขหมู และอยูกอน
เลขคัตเตอร และในกรณีที่เปนหนังสือเลมเดียว (monograp) ตองใสปที่พิมพของหนังสือ
ลงไปดวย โดยใสไวหลังเลขคัตเตอร ซึ่งจะทําใหเลขเรียกหนังสือมี ปคริสตศักราช หรือ
ปพุทธศักราช 2 ครั้ง คือ ปที่เปนสวนหนึ่งของเลขหมูและปที่พิมพของงาน (Chan 1999: 7983) เชน
Sherrow, Victoria. Hardship and hope : America and the Great
Depression. 1997
เลขหมู Economic theory
HB
เลขหมูยอย History of crises
3717
1929
ปที่เกิดเหตุการณในคริสตศักราช 1929
เลขคัตเตอรรายการหลักภายใตชื่อผูแตง
.S54
ปที่พิมพ
1997
หรือ Chou, B. Ralph. Your complete guide to the solar eclipse of May 10, 1994.
1993
เลขหมู Astronomy
QB

544
.94
.C48
1993

เลขหมูยอย Sola eclipses from 1900-1999
เลขทศนิยมที่แสดงปที่เกิดเหตุการณในคริสตศักราช 1994
เลขคัตเตอรรายการหลักภายใตชื่อผูแตง
ปที่พิมพ

การลงปคริสตศักราช ที่เปนปพิมพที่เลขเรียกหนังสือ กรณีที่รายละเอียดใน
บรรณานุกรมของหนังสือไมไดระบุปที่พิมพชัดเจน ใหพิจารณาเลือกลงปที่พิมพ (Chan 1999
: 81-82) ดังนี้
ปคริสตศักราชซึ่งเปนปที่พิมพ
ปคริสตศักราชซึ่งเปนปที่พิมพที่ลง
ในรายการบรรณานุกรม
ในเลขเรียกหนังสือ
1976
1976
ca. 1976
1976
1981, c1980
1981
1971, c1972
1972
1979 [i.e.1978]
1978
1962 or 1963
1962
1969 (1973 printing)
1969
1980 printing, c1957
1957
1979 [distributed] 1980
1979
1979-1981
1979
between 1977 and 1980
1977
1978/79 [i.e. 1978 or 1979]
1978
1977 (cover1978)
1978
1971970z [if corporate body, use 1970]
197-?
1970z [if corporate body, use 1970]
19—
1900z [if corporate body, use 1900]
19--?
1900z [if corporate body, use 1900]

หลักเกณฑพิจารณาเลือกลงปที่พิมพนี้
สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ
ปพุทธศักราช ของหนังสือภาษาไทยไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ในสวนของเลขเรียกหนังสือ
ในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อาจประกอบดวยสวนอื่นๆ เพื่อทําใหเลขเรียกหนังสือของ
หนังสือแตละเลมมีความแตกตางกัน เชน จํานวนเลม (volume) หรือจํานวนฉบับ (copy)
หรือฉบับเพิ่มเติม (supplementary) ดังตัวอยาง

B

BJ

BJ

62
.6
.S5
1987

455
.B3S6
1986
V.1

455
.B3S6
1986
V.2

BJ

BJ

BJ

BJ
455
.B3S6
1986
Suppl.
C.1

455
.B3S6
1986
Suppl.
C.2

466
.S7
1986
C.1

466
.S7
1986
C.2

ขอดีและขอเสียของระบบ
การจัดหมวดหมูหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะพบวาระบบมีทั้ง
ขอดีและขอเสีย ดังนี้
1. ขอดี
1.1 เปนระบบที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
วาเปนระบบที่เกิดจากการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติและเกิดประโยชนอยางแทจริง
1.2 มีพื้นฐานการจัดทํามาจากการพิจารณาจากงานที่มีอยูในหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน ดังนั้นจึงเหมาะสมกับหองสมุดมหาวิทยาลัย และหองสมุดทางการวิจัย
1.3 ใชสัญลักษณผสม ทําใหจัดหมวดหมูไดอยางกวางขวางทุกแงมุม
1.4 สัญลักษณที่ใชมีความเหมาะสมเพราะเปนอักษรและตัวเลขที่เปนที่รูจัก
โดยทั่วไป
1.5 ตารางเลขหมูแตละหมวด พัฒนาโดยผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญแตละ
สาขาวิชาโดยเฉพาะ

1.6 มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในตารางเลขหมูอยางสม่ําเสมอ
ทําใหมีความทันสมัย เนื่องจากหนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา
1.7 การเปลี่ยนแปลงเลขหมูในตารางเลขหมู จะมีผลกระทบกับหองสมุดที่ใช
ระบบนี้นอยที่สุด เนื่องจากความคงที่ของหมวดใหญซึ่งไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง

2. ขอเสีย
2.1 มีคําอธิบายขอบเขตของตารางเลขหมูและวิธีการใชนอย
2.2 เนื้อหาของตารางเลขหมูเนนเนื้อหาของอเมริกาเปนสวนใหญ
2.3ไมมีความชัดเจน หรือทฤษฎีที่แนนอนในการสรางเลขหมู ที่จะใชเปน
พื้นฐานของแตละหมวดหมูได
2.4 เนื่องจากมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหตองเสีย
คาใชจายในการจัดหาฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงของแผนการจัดหมูมากเกินไป
สรุป
การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเปนระบบที่เกิดจากการปฏิบัติ สามารถ
จัดหมวดหมูหนังสือไดกวางขวางทุกแงมุม เหมาะสําหรับหองสมุดขนาดใหญ นอกจากนี้
โครงสร า งของตารางเลขหมูที่ ใ ช สั ญ ลัก ษณ เ ป น ตัว อั ก ษรผสมกั บ ตั ว เลข รวมทั้ง มี ต าราง
สําหรับเพิ่มสัญลักษณการแบงยอยที่จะชวยใหสามารถสรางเลขเรียกหนังสือไดเฉพาะเจาะจง
ในแงมุมตางๆ เชน ตามวิธีเขียน สถานที่ทางภูมิศาสตร และยุคสมัย เปนตน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมอยูเสมอ ทําใหระบบมีความทันสมัยสามารถรองรับสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม
ได ซึ่งนับวาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง

แบบฝกหัด
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป
1. โครงสรางของตารางจําแนกเลขหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั มีลักษณะอยางไร
2. สัญลักษณของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีลักษณะอยางไร
3. การกําหนดเลขหมูตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สามารถกําหนดไดกี่วิธี อะไรบาง
4. เลขเรียกหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั แบงออกเปนกี่สวน อะไรบาง
5. จงกําหนดเลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จากขอมูลของชือ่ ผูแตง
ชือ่ หนังสือ และปที่พิมพ ที่ใหไว
5.1 ชื่อผูแตง British Museum
ชื่อเรื่อง The collections of the British Museum
ปที่พิมพ 1989
5.2 ชื่อผูแตง Sartre, Jean-Paul
ชื่อเรื่อง Being and nothingness
ปที่พิมพ 1994
5.3 ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง Encyclopedia of American biography
ปที่พิมพ 1996
5.4 ชื่อผูแตง Ross, Robert S.
ชื่อเรื่อง Managing a changing relationship : China’s Japan policy in the

1990s
ปที่พิมพ 1996
5.5 ชื่อผูแตง Franklin, Jane
ชื่อเรื่อง Cuba and the United States : a chronological history
ปที่พิมพ 1997

5.6 ชื่อผูแตง Tarar, Tanya
ชื่อเรื่อง An administrative atlas for national park service ecosystem
management
ปที่พิมพ 1996
5.7 ชื่อผูแตง Becker, Jasper
ชื่อเรื่อง Hungry ghost : Mao’s secret famine
ปที่พิมพ 1996
5.8 ชื่อผูแตง Tannahill, Neal R.
ชื่อเรือ่ ง Thailand government : policy and politics
ปที่พิมพ c1997
5.9 ชื่อผูแตง Geltman, Elizabeth Glass
ชื่อเรือ่ ง Modern environmental law : policy and practice
ปที่พิมพ 1997
5.10 ชื่อผูแตง Harlen, Wynne
ชื่อเรือ่ ง The teaching of science in primary school [in Great Britain]
ปที่พิมพ 1996
5.11 ชื่อผูแตง Moraart, Wolfgang Amadeus
ชื่อเรือ่ ง Concerto, B, major, for piano and orchestra, K450
ปที่พิมพ c1995
5.12 ชื่อผูแตง Graham-Dixon, Andrew

ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.13 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ

A history of British art
1996
Coleridge, Samuel Taylor
Selected poems. [English literature]
1994

5.14 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.15 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.16 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.17 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.18 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.19 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง
ปที่พิมพ
5.20 ชื่อผูแตง
ชื่อเรือ่ ง

Chou, B. Ralph
Your complete guide to the solar eclipse of May 10, 1994
1993
Clinical chemistry : theory, analysis, and correlation
c1996
Attaway, John A.
A history of Florida citrus freezes
1997
Parker, Julie
All about wool : a fabric dictionary & swatch book
c1996
Ford, Roger
The grim reaper : the machine-gun and machine-gunness
1996
McNitt, Robert W.
Sailing at the U.S. Naval Academy : an illustrated history
1996
Robbins, Keith
A bibliography of British history, 1914-1989

ปที่พิมพ 1996

