
 
 

บทที่ 7 
การกําหนดเลขเรียกหนังสือ 

 
เลขเรียกหนังสือ 
 หนังสือในหองสมุดมีการจัดเก็บตามระบบการจัดหมูที่หองสมุดเลือกใช   โดย
จัดเรียงไวบนชั้นตามลําดับของเลขหมู  แตการกําหนดเลขหมูอยางเดียวไมเพียงพอที่จะใช
เปนเครื่องมือในการจัดเรียงลําดับของหนังสือในหองสมุด          กรณีที่หองสมุดมีหนังสือ
เปนจํานวนมาก หนังสือท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันจะไดเลขหมูเดียวกันทําใหยากตอการเรียงลําดับ
หนังสือบนชั้น ดังนั้นเพื่อแกปญหานี้ จึงมีการกําหนดสัญลักษณขึ้นมาเพื่อใชเรียกแทน
หนังสือแตละเลมที่ไมซ้ํากัน  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ เรียกวา เลขเรียกหนังสือ 
 

1. ความหมาย   
     จารุวรรณ สินธุโสภณ (2521: 24) ไดใหความหมาย ไววา เลขหนังสือ (book 
number) หมายถึง สัญลักษณ ประกอบดวยตัวอักษรซึ่งไดมาจากชื่อผูแตงกับตัวเลขจํานวน
หนึ่ง และบางทีรวมทั้งตวัอักษรซึ่งไดมาจากชื่อหนังสืออีกดวย รวมเรียกวา เลขหนังสือ ใชกับ
เลขหมูหนังสือ (classification number) รวมเรียกวา เลขเรียกหนังสือ (call number) 
    อัมพร ทีขะระ (2535: 45) ไดใหความหมาย ไววา เลขเรียกหนังสือ คือ รหัส
หรือสัญลักษณที่บรรณารักษกําหนดขึ้นสําหรับระบุถึงหนังสือแตละชื่อเรื่อง       หรือวัสดุ
หองสมุดแตละชิ้น เพ่ือใหผูใชหองสมุดใชเปนจุดเขาถึงวัสดุของหองสมุด  และใชสื่อสารกับ 
บรรณารักษในงานบริการจายรับหนังสือ     บริการตอบคําถาม ฯลฯ       และใหบรรณารักษ
ใชประโยชนในการจัดหา การใหบริการ การจัดเก็บ การสํารวจวัสดุหองสมุด (inventory)  
  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะหสารนิเทศ (2541: 235) ไดใหความหมาย 
ไววา เลขเรียกหนังสือ คือ รหัสหรือสัญลักษณที่ผูทําบัตรรายการกําหนดขึ้น สําหรับระบุถึง
วัสดุสารนิเทศแตละชื่อเรื่องหรือแตละรายการ    เพ่ือใหผูใชหองสมุดใชเปนขอมูลเขาถึงวัสดุ
ของหองสมุด และใชสื่อสารกับบรรณารักษในงานบริกรจายรับหนังสือ บริการตอบคําถาม 
ฯลฯ 



 
 
   พรีทารช (Prytherch 2000: 113) ไดใหความหมาย ไววา เลขเรียกหนังสือ    
หมายถึง ตัวเลขที่แจงใหผูใชทราบถึงหนังสือแตละเลม ปกติประกอบดวย เลขหมู      และ
ตามดวยเลขหนังสือ หรือเครื่องหมายแสดงถึงผูแตง (author mark) ใชสําหรับแสดงถึง
หนังสือแตละเลมที่จัดเก็บอยูบนชั้นซึ่งจะแสดงไวที่สันหนังสือ 
    ดังนั้นจึงสรุปไดวา  เลขเรียกหนังสือ   คือ     สัญลักษณที่กําหนดขึ้นสําหรับใช

เรียกแทนหนังสือแตละเลมโดยเฉพาะ  หนังสือแตละเลม จะมีเลขเรียกหนังสือไมซ้ํากัน   ซึ่ง
จะชวยใหหนังสือแตละเลม  มีสัญลักษณประจํา   ใชแทนการพิจารณาดูจากชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง 
และรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ   และชวยใหสะดวกในการจัดเก็บและคนคืน 
 
 2. สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ 
    เลขเรียกหนังสือ  ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ เลขหมู  และเลขผูแตง 
(Wynar 1992: 373 ; Chan 1994: 317 ; Intner 1996: 141-142)  

   2.1 เลขหมู  (classification  number) คือ สัญลักษณที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหา 

ของหนังสือ  ซึ่งไดมาจากระบบการจัดหมวดหมู เชน 895.911 แทนหนังสือเรื่องพระอภัยมณี  

ในการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ 
2.2 เลขผูแตง (author number)    หรือเลขหนังสือ  (book number)    คือ  

สัญลักษณที่กําหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผูแตงหรือรายการหลักในการลงรายการของหนังสือ   
สวนใหญจะใชสัญลักษณเปนตัวอักษรผสมตัวเลข  โดยใชอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง   หรือ
ชื่อสกุลของผูแตง    ผสมกับตัวเลขที่กําหนดใหสําหรับผูแตงแตละคนตามคูมือสําหรับ
กําหนดเลขประจําผูแตงที่ทางหองสมุดเลือกใช  ซึ่งจะใสไวในบรรทัดถัดจากเลขหมูลงมา 
เลขผูแตงหรือเลขหนังสือนี้  เปนสวนที่ชวยใหหนังสือแตละเลมมีเลขเรียกหนังสือท่ีไมซ้ํากัน 
กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน 
  ตัวอยาง หนังสือ 2 เรื่อง 
                         เคมีอินทรีย      แตงโดย   ประวิตร  ชูศิลป 
                อินทรียเคมี      แตงโดย   อารยา     รัตนวิไล 

 



 
 
 ในระบบการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้  หนังสือท้ัง 2 เลม จะไดเลขหมู

เหมือนกัน คือ    574      เพ่ือใหเกิดความแตกตางจําเปนตองใสเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ คือ 

         เรื่อง  เคมีอินทรีย   จะไดเลขเรียกหนังสือ  คือ   547    ← เลขหมู                                         

                                                                                  ป376 ← เลขผูแตง                            

         เรื่อง  อินทรียเคมี  จะไดเลขเรียกหนังสือ  คือ  547       ← เลขหมู 

                                                                                  อ653     ← เลขผูแตง 
 หรือ 
 หนังสือ 2 เลม มีชื่อเรื่องเดียวกัน คือ  
                 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา แตงโดย พวา  พันธุเมฆา  
                 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา แตงโดย ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ  

 จะเห็นวาหนังสือทั้ง 2 เลม มีชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาคลายคลึงกัน แตผูแตงไมใช
คนเดียวกัน   ดังนั้นหนังสือทั้ง 2 เลม         จะไดเลขหมู ในระบบทศนิยมของดิวอี้เหมือนกัน  
คือ 020 จําเปนตองทําใหแตกตางกัน โดยใสเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ 
                                      020        และ       020 

        เลขผูแตง พวา→  พ476                   ธ512 ←เลขผูแตง  ธาดาศักดิ์ 
 
 3 .  สัญลักษณอ่ืนๆ ที่เลขเรียกหนังสือ 
    ในการปฏิบัติงาน    การที่จะทําใหเลขเรียกหนังสือเปนสัญลักษณแทนหนังสือ
แตละเลมที่ไมซ้ํากัน บางครั้งการใหเฉพาะเลขหมูและเลขผูแตงยังไมเพียงพอ  ตองมี
สวนประกอบอื่นๆ เพ่ิมอีก (Chan 1994 : 317 ; Intner 1996 : 142-143)      คือ สัญลักษณอื่น ๆ 
ที่ใสเพิ่มจากเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ ไดแก 
   3.1 อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง    กรณีที่ผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือท่ีมีเนื้อหา
คลายคลึงกัน    แตใชชื่อเรื่องตางกัน เชน   
          เสรี  วงษมณฑา  แตงหนังสือเรื่อง กวาจะเห็นเปนโฆษณา        
   และ                โฆษณา : เมื่อมองสองแวนขยาย   
 



 
 
           หนังสือท้ังสองเลม เปนหนังสือสาขาเดียวกัน คือ  การโฆษณา     จะได
เลขหมู  และเลขผูแตงเหมือนกัน คือ  659.1  ส931             สวนที่จะทําใหหนังสือท้ังสองเลม
มีเลขเรียกหนังสือตางกัน  คือ ใสอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องลงไปหลังเลขผูแตง 
                                                   659.1       659.1 

       กวาจะเห็นเปนโฆษณา  →  ส931ก      ส931ฆ← โฆษณา : เมื่อมองสองแวนขยาย 
     3.2  สัญลักษณกําหนดแทนประเภทของหนังสือ ซึ่งจะใสไวเหนือเลขหมู เชน 

              อ. หรือ REF หรือ R.  ใชแทนหนังสือประเภทหนังสืออางอิง เชน 
                           อ.                      REF 

                     495.91342         423.591 
                                 ส126                  S538 
              วจ ใชแทนหนังสือประเภทงานวิจัย เชน 
                          วจ                      วจ 
                                                           371.2                 510.7 
                                                           ส147                  น153 
                วพ หรือ T  ใชแทนหนังสือประเภทวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ เชน 
                               วพ                    T 
                       959.3                959.3 

                                         ต351                ต351 
     3.3 สัญลักษณระบุแทนปที่พิมพของหนังสือ       ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่อง

เดียวกัน  และผูแตงคนเดียวกัน จัดพิมพออกจําหนายมากกวา 1 ครั้ง เพื่อระบุความแตกตาง
และชวยใหทราบวาหนังสือเลมใดมีความทันสมัยมากกวากัน    โดยดูจากปที่พิมพที่เลขเรียก
หนังสือ ซึ่งจะใสไวในบรรทัดถัดจากเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ เชน 

    หนังสือเรื่อง  เปดโลกอินเทอรเน็ต แตงโดย สมนึก  คีรีโต   มีการจัดพิมพ 

ออกมา 2 ครั้ง  คือ  ครั้งที่  1  ปพุทธศักราช 2538  ครั้งที่ 2 ปพุทธศักราช 2539   ดังนั้นจะได

เลขเรียกหนังสือ ดังนี้ 
 



 
 
                                                004.6            004.6         
                                                ส245             ส245                 

                                                                                   2539                   
                                                       (พิมพครั้งที่ 1)              (พิมพครั้งที่ 2)     
       หรือ      หนังสือเรื่อง Introduction to Cataloging and Classification. 
     แตงโดย    Taylor, Arlene G.    

                                     025.3                 025.3 
                T238                  T238 
                                                          1985                   1992 
                                                       (พิมพครั้งที่ 7)           (พิมพครั้งที่ 8) 

           3.4 สัญลักษณบอกจํานวนฉบับซ้ํา    จะใชในกรณีที่หองสมุดจัดซื้อหนังสือ
ชื่อเรื่องเดียวกัน  ผูแตงคนเดียวกัน  และปพิมพเดียวกัน  เขามาไวใหบริการมากกวา 

1  ฉบับ  เพ่ือไมใหเลขเรียกหนังสือซ้ํากัน     จึงกําหนดลําดับที่ที่เขามาใหกับหนังสือนั้นโดย

ใชอักษร ฉ. (ฉบับ)   หรือ   C. (copy)        และตัวเลขบอกลําดับจํานวนฉบับซ้ําของหนังสือ
ไวใตเลขผูแตง เชน  หองสมุดซื้อหนังสือเรื่องสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา  แตงโดย  พวา  

พันธุเมฆา ซึ่งจัดพิมพครั้งที่ 1 ในป 2538 จํานวน 5 ฉบับ   แตละฉบับจะไดเลขเรียกหนังสือ 
ดังนี้ 

                020           020          020          020           020 
                พ476ส     พ476ส     พ476ส     พ476ส     พ476ส 
                ฉ.1           ฉ.2           ฉ.3           ฉ.4           ฉ.5 

                    หรือ           หนังสือเรื่อง Introduction to Cataloging and Classification. 
                       แตงโดย    Taylor, Arlene G.ฉบับพิมพครั้งที่ 8 ซื้อมา 3 ฉบับ 

                  025.3             025.3              025.3 
                             T238              T238               T238 
                             1992              1992                1992  
                              C.1                C.2                  C.3 



 
 
      3.5 สัญลักษณบอกลําดับเลมที่ของหนังสือในชุด    จะใชในกรณีที่หองสมุด
จัดซื้อหนังสือเปนชุด   หรือหนังสือหลายเลมจบ     ซึ่งเปนหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน   ผูแตงคน

เดียวกันหรือมีผูรับผิดชอบรวมกัน     เพ่ือไมใหหนังสือแตละเลมมีเลขเรียกหนังสือซ้ํากันจึง
ใสลําดับที่เลมของหนังสือในชุดไวที่เลขเรียกหนังสือ  โดยใชอักษร ล. (เลมที่) หรือ V. 
(volume)    และตัวเลขบอกลําดับที่เลมของหนังสือไวใตเลขผูแตง   เชน   

  หนังสือ     สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ใน 1 ชุดมีทั้งหมด 13 เลม    จะได 
เลขเรียกหนังสือ ดังนี้ 
          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 
 หรือ 
                          หนังสือ   Macmillan Encyclopedia of Physic   มีทั้งหมด 4 เลม   จะได 
เลขเรียกหนังสือ  ดังนี้ 
  REF REF REF REF 

 530.03     530.03        530.03       530.03 
  M167         M167     M167 M167 
  V.1 V.2 V.3 V.4 
 

 4. คูมือกําหนดเลขผูแตง 
    คูมือที่ใชสาํหรับกําหนดเลขผูแตงหรือเลขหนังสือท่ีใชรวมกับการจัดหมวดหมู

ในระบบตางๆ ที่ทําเปนตารางสําเร็จรูป   โดยใชตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง ตามดวยตัวเลข
จํานวนหนึ่งที่เรียงลําดับแบบทศนิยม   คูมือหรือตารางที่ใชกําหนดเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ
ที่นิยมใชควบคูกับการจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้  ในประเทศไทยที่สําคัญ   คือ      

ตารางเลขผูแตงคัตเตอร-แซนบอรน  (Cutter-Sanborn  Three-Figure Author Table)     ใช 

 



 
 
สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ  ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป ของหอสมุด

แหงชาติ             และ  ตารางเลขหนังสือ สําหรับหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ใชสําหรับหนังสือภาษาไทย  สําหรับตารางเลขผูแตงที่ใช
ประกอบกับระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันที่เปนที่รูจักกันทั่วไปคือ ตารางเลขคัตเตอรสําหรับ
ผูแตงคนไทยของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     และ ตารางเลขคัตเตอรของการ
จัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งไดกลาวถึงไปแลวในบทที่ 6 เกี่ยวกับการจัดหมูระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   ฉะนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงและยกตัวอยางวิธีการใชตารางเลขผูแตง
ที่นิยมใชกับการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้  ดังนี้ 
     4.1 ตารางเลขผูแตงคัตเตอร-แซนบอรน  (Cutter-Sanborn  Three-Figure 

Author Table)  ผูที่คิดทําขึ้น  คือ  เคท อี. แซนบอรน (Kate E. Sanborn)      โดยพัฒนามาจาก

ตารางเลขผูแตงของ ซี. เอคัตเตอร (C.A. Cutter) ที่เรียกวา Cutter Two-Figure Author Table 
ของ ชารล เอมมี่ คัตเตอร ( C h a r l e s  A m m i  C u t t e r )     มีลักษณะและวิธีใช ดังนี้ 
               4.1.1  ตารางเลขผูแตงเปนตารางเลขที่กําหนดจํานวนตัวเลขไว  3 
ตําแหนง  สําหรับชื่อผูแตงแตละชื่อ  

   4.1.2  ชื่อผูแตงจะเรียงตามลําดับอักษรของชื่อสกุลแบบพจนานุกรม    
เริ่มตนดวยตัวอักษร B ถึง Z  โดยจะแยกอักษรชื่อสกุลผูแตงที่ขึ้นตนดวยสระ (A, E, I, O, U) 
และ S ไวตางหากที่สวนทาย 

                    4.1.3  ใน  1 หนา  จะแยกออกเปน 15 แถวโดยมีแถวรายชื่อสกุลผูแตง  

10 แถว และแถวสําหรับตัวเลขประจําชื่อสกุลผูแตง 5 แถว        แถวตัวเลขคั่นกลางระหวาง
ชื่อสกุลผูแตง    ดังนั้นชื่อสกุลผูแตง 2 แถว   จะใชตัวเลขที่คั่นระหวางกลางนั้น เชน 

        Dales 141 Faci   Daum 241 Farran    Delat  341 Fens   Des     441 Fian... 
        Dalg  142 Facis  Daun  242 Farrar     Delau 342 Fent   Desau 442 Fias... 
         Dalh  143 Facu  Daur   243 Farrar, J  Delav 343 Fenw Desb   443 Fib ... 
       Dall   144 Fad    Daus  244  Farrar, S Delb   344 Feo   Desbo  444 Fic ... 
 
 



 
 
                     4.1.4  ในสวนทายจะเปนรายชื่อสกุลผูแตงที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรที่เหลือ 

คือ A, E,I, O, S และ U เรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรมเชนเดียวกัน เนื่องจากชื่อสกุล
ของชาวตะวันตกสวนใหญจะขึ้นตนดวยตัวอักษรทั้ง  6 ตัวนี้ มากกวาตัวอักษรอื่นๆ   จึงนํามา

จัดลําดับไวตางหาก     กําหนดใหใชตัวเลขจํานวน  3  ตําแหนง    สําหรับชื่อแตละชื่อ        

เชนเดียวกัน  แตตัวเลข 1 แถว จะใชกับชื่อสกุลของผูแตง 1 แถวเทานั้น  ตัวเลขประจําชื่อสกุล

แตละชื่อจะเรียงอยูขางหนาชื่อสกุลแตละชื่อ            
              4.1.5  ชื่อสกุลผูแตงที่ซ้ํากัน จะกํากับอักษรยอของชื่อตนไวดวย เชน 

               544  Ander 
               545  Anderson 
               546  Anderson, D 
               547  Anderson, J 
               548  Anderson, M 
               549  Anderson, R 

                      551  Anderson, T 
               552  Anderson, W 
               553  Andr 
          4.1.6   อักษรชื่อสกุลผูแตงที่กําหนดไวใหใชกับเลขประจําชื่อสกุล 

ผูแตงแตละเลข  อาจกําหนดมาให ต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป ในการเลือกใชใหเลือกใชตามชวงอักษร
ที่ตรงกับชื่อสกุลผูแตงในหนังสือเลมที่ตองการ 

 
      4.2   ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป  ของหอสมุดแหงชาต ิ (Thai  

Author  Table  of  The  National  Library  of  Thailand)  ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทย
สําเร็จรูปของหอสมุดแหงชาติ ไดแนวคิดจากตารางเลขผูแตงคัตเตอร-แซนบอรน     เนื่องจาก

ในสมัยแรกเริ่มบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติ   ใชตารางเลขผูแตงซึ่งเปนการบวกตัวเลข   

 
 



 
 
ระหวางตัวอักษรและสระประจําตัวผูแตงทําใหเกิดความยุงยาก  ไมสะดวก   เกิดปญหาขึ้น   

จึงไดพัฒนาตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยขึ้นใช  โดยไดรวบรวมรายชื่อผูแตงที่มีหนังสือ 

อยูในหอสมุดแหงชาติ  เรียงตามแบบพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใชเลข  3  หลัก 
ควบคูกับชื่อผูแตง 

              หอสมุดแหงชาติ    ไดพิมพตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปฉบับ
อัดสําเนาขึ้นใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน    ต้ังแตพุทธศักราช 2517  เปนตนมา และไดเผยแพร

ไปยังหองสมุดอื่นๆ  เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในหองสมุดของไทยที่ใชระบบการจัดหมู 
ระบบทศนิยมของดิวอี้ ในปจจุบันมีการจัดพิมพฉบับพิมพครั้งที่ 4  พุทธศักราช 2542 และ
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 7.1 ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุดแหงชาติ, 2542. 
        ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 37. 
 
                 4.2.1  ลักษณะตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป 

    4.2.1.1  ตารางเลขผูแตงเปนตารางที่กําหนดไวแนนอนแลว   
สามารถใชกับชื่อของผูแตงที่ตองการไดทันที 

 



 
 
                 111  ก 
                 152  กรกช 
                 171  กรรณ 

   172  กรรณิกา 
   173 กรรณิการ 

              4.2.1.2  รายชื่อท่ีรวบรวมขึ้นในคูมือ   สวนหนึ่งเปนชื่อผูแตงที่มีอยู 
ในรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติ  อีกสวนหนึ่งไดมาจากที่ตางๆ   เชน 

จากหนังสือเรื่อง ชื่อดี โดย บรรจบ  พันธุเมธา  สมุดรายนามผูใชโทรศัพท  เปนตน  รวมทั้ง

ชื่อสวนราชการ มูลนิธิ และชื่อหนังสือตางๆ    ที่ใชเปนรายการหลักในการทํารายการ 
               4.2.1.3  รายชื่อเรียงลําดับแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

                        4.2.1.4  เลขหนังสือหรือเลขประจําชื่อผูแตงแตละชื่อ กําหนดใชเลข 

3 ตัว ทุกชื่อ เริ่มตั้งแต 111-999 โดยตัดเลขที่ลงทายดวย 0 ออกทั้งหมด 
                                       4.2.1.5   ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยมีเลขวางไวสําหรับ 
เพ่ิมเติมเมื่อเห็นวามีความจําเปน   เชน มีผูแตงชื่อลําดับใกลเคียงกัน ใชเลขผูแตงเดียวกัน และ

แตงหนังสือประเภทเดียวกัน ทําใหเลขหนังสือซ้ํากันมาก  ก็จะกําหนดรายชื่อที่ใกลเคียงกัน  

และใชเลขที่วางไวสําหรับชื่อท่ีเพ่ิมขึ้นมา 
  4.2.1.6 ชื่อเดียวกันแตสะกดตางกัน และแตละแบบสะกดมีชื่อซ้ํากัน 
มาก กําหนดใหใชเลขตางกัน เชน  

                       696  วิรุณ 
                       697  วิรุฬ 
                       698  วิรุฬห 

                     4.2.1.7 ชื่อเดียวกัน  สะกดตางกัน  แตละแบบสะกดมีชื่อซ้ํากันนอย   

กําหนดใหใชเลขเดียวกัน เชน 
                        631  ธีรพงศ, ธีรพงษ 
                       235  ยาจิต, ยาจิตต 

             514  วิจักรม, วิจักษ 



 
 

     4.2.1.8 ชื่อเดียวกัน  สะกดเหมือนกัน แตมีชื่อซ้ํากันมาก กําหนดให 

ใชเลขตางกัน โดยแบงเลขตามอักษรขึ้นตนนามสกุล เชน 
                      579  สันติ 
                      581  สันติ เกรียงไกรสุข 
                      582  สันติ โภคารัตนานันท 
                      583  สันติ ศรีแสงงาม 
                     584  สันติภาพ 

4.2.1.9 สําหรับราชทินนาม   ใหใชเลขเดียวท้ังเจาของราชทินนาม 
และภรรยา เชน 

                     อนุรักษราชมนเฑียร, พระยา 
                      อนุรักษราชมนเฑียร, คุณหญิง 

                                  **ทั้ง 2 ชื่อ กําหนดใหใชเลข อ211 เหมือนกัน 
             4.2.1.10  พระสงฆที่มีสมณศักดิ์เหมือนกัน ใหใชเลขเดียวกัน 

 4.2.1.11  ชื่อผูแตงที่มีวรรณยุกตกํากับหรือไมมีวรรณยุกตกํากับ  ให 

ใชเลขเดียวกัน   เพราะในการเรียงลําดับจะไมนําวรรณยุกตมานับในการเรียงลําดับกอนหลัง 
เชน 

                  461  พวง, พวง 
           4.2.2  วิธีการใชตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป 

                           4.2.2.1 วิธีการใหเลขหนังสือ             ลงพยัญชนะตัวแรกของ 
รายการหลัก    และกําหนดเลขกํากับพยัญชนะ โดยดูรายชื่อและเลขจากตาราง เชน 

1) ตองการเลขหนังสือของผูแตงชื่อ  แมนมาส ชวลิตร  

ใหดูจากตารางพยัญชนะ ม   จะพบคําวา  แมนมาส มีเลข 875 อยูขางหนา      ฉนั้นเลขหนังสือ
ท่ีตองการ คือ ม875 
                 2)  ตองการเลขหนังสือของหนังสือเรื่อง         ประวัติวัดใน
ประเทศไทย    ดูจากตารางพยัญชนะ ป จะพบคําวา  ประวัติวัด...  มีเลข 373 กํากับอยูขางหนา  
ฉนั้น เลขหนังสือท่ีตองการ คือ ป373 



 
 
      3)  สําหรับชื่อท่ีตองการใหเลขหนังสือแตรายชื่อไมตรงกับที่ 

กําหนดไวในตาราง     ใหดูการเรียงลําดับอักษร และรูปสระตามแบบพจนานุกรม    โดยให
เลขเดียวกับเลขของชื่อท่ีเรียงลําดับกอนชื่อท่ีตองการนั้น       เชน        ตารางพยัญชนะ  จ 

                           327  จารุพงษ 
 328  จารุพรรณ 

              ถาตองการเลขสําหรับชื่อ  จารุพร   ใหใชเลข 327 เลขเดียวกับ 

จารุพงษ ซึ่งเรียงอยูหนา จารุพร ไมใชเลข 328 เพราะวา จารุพรรณ     เรียงลําดับอยูหลังชื่อ 
จารุพร 

4.2.2.2 วิธีใหเลขผูแตงหนังสือท่ีมีชื่อเดียวกันสะกดเหมือนกัน  
แตนามสกุลตางกัน จะพิจารณาการเรียงลําดับอักษรของนามสกุล    เชนเดียวกับการพิจารณา
อักษรของชื่อ เชน 
                                   579  สันติ 

                           581  สันติ  เกรียงไกรสุข 
                                  582  สันติ  โภคารัตนานันท 

                           583  สันติ  ศรีแสงงาม 
                           584  สันติภาพ 

           วิธีใหเลขผูแตงที่ชื่อ   สันติ นามสกุลท่ีขึ้นตนดวยอักษร ข หรือ
อักษรอื่นๆ ที่เรียงตามลําดับมาจนถึงอักษร  ภ   เรียงตามพจนานุกรมแลวนําหนา 
 โภคารัตนานันท ใหใชเลข 581       
          สาํหรับ สันติ    ที่เปนผูแตงที่มีนามสกุล     โภคารัตนานันท  
หรืออักษร  ภ    หรือ อักษรอื่นใดที่เรียงลําดับตามพจนานุกรม อยูขางหลัง โภคารัตนานันท     
และนําหนา  ศรีแสงงาม ใหใชเลข  582 

 
 
 
 



 
 
        4.3   ตารางเลขหนังสือสําหรับหนังสือภาษาไทย แบบของหอสมุดกลาง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   มีลักษณะและวิธีใช ดังนี้ 
4.3.1 ลักษณะการ แบงพยัญชนะของตาราง แบงออกเปน 9 กลุม  

ใชตัวเลขแทนดังนี้ 
ก    ข     ค     ฆ         =   1 
ง     จ    ฉ      ช      ซ      ณ        =   2 
ญ    ฎ   ฏ      ฐ      ฑ      ฒ        =   3 
ณ    ด   ต      ถ       ท      ธ         =   4 
น    บ   ป     ผ        ฝ                 =   5 
พ    ฟ   ภ     ม       ย          =   6 
ร    ล    ว           =   7 
ศ    ษ   ส           =   8 
ห   ฬ    อ    ฮ                            =   9 
ฤ    ฦ           =   9  
สระแบงออกเปน 9 กลุม ใชตัวเลขแทนดังนี้ 
สระโอ ลดรูป           =    1 
อั          ะ       อัะ          =  11 
า                     =   2 
อํา           =  21 
อิ          อี                                   =    3           
อึ           อื                                  =  31     
อุ                                                 =    4 
อู                                               =  41 
เ           เอะ                                  =    5 
เ-า        เ-าะ                                  =   51 
 



 
 
เอิ                                             =       6 
เอี         เอีะ                               =      61 
เอื         เอืะ                               =    611 
แ           =        7 
แ-ะ                     =      71 
โ           =        8 
โ-ะ          =      81 
ใ         ไ          =        9 
ฤ           =      91 

        4.3.2  วิธีการใช 
                                            4.3.2.1 เขียนพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตง 
                                            4.3.2.2 พิจารณาตัวอักษรตัวท่ี 2 วาเปนพยัญชนะหรือสระ และใส
ตัวเลขตามหลังพยัญชนะตัวแรก เชน  
                    กัญญา          ไดเลขผูแตง       ก11  (อั = 11) 
                         4.3.2.3  ผูแตงที่ชื่อพยางคหนาซ้ํ ากันทั้ งพยัญชนะและสระ        
ใหพิจารณาใสตัวเลขสําหรับตัวอักษรของพยางคที่ 2 ดวย  เชน 

                   มานิจ     ไดเลขผูแตง     ม25    (า  = 2   น  = 5) 
                    มาลัย ไดเลขผูแตง     ม27    (า  = 2   ล  = 7)  
       4.3.2.4  ถาชื่อผูแตงพยางคหนาซ้ํากัน   และตัวอักษรของพยางค
ที่ 2 ซ้ํากัน ใหพิจารณาใสตัวเลขแทนสระของพยางคที่ 2 ดวย 
                                      มาลัย ไดเลขผูแตง  ม2711  (มาล  = 27  อั  = 11) 
                    มาลา ไดเลขผูแตง  ม272    (มาล  = 27   า  = 2) 
                    มาลี ไดเลขผูแตง  ม273    (มาล  = 27   อี = 3) 
                                           4.3.2.5 หนังสือท่ีไมมีชื่อผูแตง ใหเลขหนังสือท่ีชื่อเรื่อง   เชน 

                    ชื่อหนังสือ  ประชุมกฎหมายเกา   ไดเลขหนังสือ  ป1711 
                                       กฎหมายปกครอง     ไดเลขหนังสือ  ก13 



 
  

การกําหนดตัวอักษรเปนสัญลักษณแทนการจัดหมวดหมู 
 หนังสือบางประเภท   หองสมุดสวนใหญในประเทศไทยไมนิยมจัดหมวดหมู

ตามระบบที่เปนสากล หากแตจะใชตัวอักษรเปนสัญลักษณแทน และตามดวยเลขผูแตง 
เหมือนกับหนังสือท่ัวไป เนื่องจากเหตุผล      คือ        หนังสือประเภทนี้ หองสมุดสวนใหญ
จะจัดแยกเก็บเปนอีกแผนกหนึ่ง ไมเก็บรวมไวกับหนังสือทั่วไป  หนังสือวิชาการ   หรือ
หนังสืออางอิง  และมีเนื้อหาเนนดานความบันเทิง    รูปแบบของเนื้อหาซ้ํากัน คลายคลึงกัน  
ถาใหเลขหมูก็จะไดเลขหมูเดียวกันเปนจํานวนมากจึงกําหนดใชตัวอักษรแทน เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและคนคืน       หนังสือท่ีนิยมกําหนดตัวอักษรเปนสัญลักษณแทนการ
จัดหมวดหมู ไดแก 

1. นวนิยาย   
      อักษรที่นิยมกําหนดใชแทน คือ น หรือ นว และ Fic หรือ F 

นว           นว  นว         นว 
ก114ค          ค311พ ป467บ         ส524พ 

 
             น                     น                            น                          น  
            ค35ว                จ217ม                   ศ111ด                   ส47น      

 
                 Fic                   Fic                          Fic                        Fic          
                        A254M          C267S                   S369D                 T692E     

 
2. เรื่องสั้น  
      อักษรที่นิยมกําหนดใชแทน คือ รส  และ SS 

       รส                  รส                           รส                        รส 
             ก114ค            ค311พ                    ป467บ                  ฝ129      

 
 



 
 
                       SS            SS           SS         SS           SS 

                 B258F     D223B    J156A    P367K    S247R 
 
            3.  หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน    
                         อักษรที่นิยมกําหนดใชแทนคือ  ย   และ J  หรือ  Juv 
                           ย               ย              ย              ย              ย 

             ข122น      จ193ช     ม752น     ล279ร      อ473น 
 
      Juv          Juv  Juv         Juv  

F834C             H921G M955        W314 
 
 ตัวอักษรที่ใชแทนนี้แลวแตหองสมุดแตละแหงจะเลือกใช  ไมไดมีกฎแนนอนวา

ควรใชตัวอักษรใด บางแหงอาจจะกําหนดนอกเหนือไปจากที่ยกตัวอยางมานี้ แตไมวาจะใช

อยางใด   หองสมุดทุกแหงจะมีคําอธิบายวิธีการจัดเก็บ และสัญลักษณที่ใชไวใหผูใชบริการ
ไดทราบ เพ่ือความสะดวกในการคนหา 
 
การจัดเรียงหนังสือ 

หนังสือที่ผานขั้นตอนการจัดหมวดหมูและกําหนดเลขเรียกหนังสือแลว กอนนํา
ออกใหบริการ จะเขียนเลขเรียกหนังสือของหนังสือแตละเลมไวที่สันหนังสือ หรือท่ีดานหนา

ของปกชิดขอบลางดานซายมือ       เพ่ือความสะดวกในการจัดเรียงบนชั้น   และสะดวกตอ

การคนหา โดยเรียงตามลําดับของเลขเรียกหนังสือแตละเลม 

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นมีกฎเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานสากลในการจัดเรียง   ซึ่ง
สรุปพอสังเขป ดังนี้ 
      1.  จัดแยกหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษจากกันไมปนกัน 

2.  หนังสือหมวดหมูเดียวกันจัดเรียงอยูดวยกัน และหมวดหมูตอไปจะจัดเรียง 
อยูใกลเคียงกัน 



 
 
3.  หนังสือทุกเลมบนชั้นหนังสือเดียวกันแตละชั้น        เรียงตามลําดับเลขหมู

จากเลขหมูที่มีคานอยสุดไปหาเลขหมูที่มีคามากตามหลักคณิตศาสตร  คือ  เริ่มต้ังแต 000-999
ในระบบทศนิยมของดิวอี้ หรือจาก A-Z ในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน       สวนหนังสือ 
นวนิยาย   เรื่องสั้น      หนังสือสําหรับเด็กหรือเยาวชน และหนังสืออางอิง จัดแยกจากหนังสือ
ทั่วไป      แตใชหลักเกณฑเดียวกัน 

4.  ทิศทางในการจัดเรียง  จะเรียงจากซายไปขวา  และจากชั้นบนลงมาชั้นลาง

ของชั้นวาง และเรียงทีละชวงชั้น  ชั้นหนังสือแตละชั้นอาจมีชวงชั้นมากกวา 1 ชวง และแตละ
ชวงชั้นจะมี ประมาณ 3-6 ระดับชั้น  
            ตัวอยาง     การเรียงหนังสือท่ีจัดหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ 

              020       030      294.308     294.3187     610      611      895.91 
              พ476ส  ส724   ธ335         ช221           ป352    ม235    ส624 

 
 ตัวอยาง     การเรียงหนังสือท่ีจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
         DS        DS        DS           HD        HN            
         578       578       578.32     201        700.592  
                          .B2D4    .T4       .B2T8      .B3        .C6T48   
       1994      1997     1999        1993      1996 
 5.  หนังสือมีเลขหมูเหมือนกัน   ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอักษรของผูแตงใน

บรรทัดถัดมา ถาอักษรเหมือนกันอีกใหพิจารณาจากเลขผูแตงหรอืเลขหนังสือ โดยเรียงลําดับ

ตามคา  คานอยมากอนคามาก  และถาเลขผูแตงซ้ํากันใหพิจารณาอักษรชื่อเรือ่งที่ใสไวหลัง

เลขผูแตง 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  คือ หนังสือเรื่องเดียวกัน ผูแตงคนเดียวกัน และจัดซื้อมา
ซ้ํากันมากกวา   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  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 
 
                         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 

ดวยกันกอนที่จะเรียงเลมตอไป 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.  หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน 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 
 
        สําหรับหนังสือ นวนิยาย   เรื่องสั้น   หนังสือเด็กและเยาวชนนั้น    กรณีที่

กําหนดอักษรเปนสัญลักษณแทนหมวดหมูแลว     ในการจัดเรียงหนังสือบนชั้นใชหลักเกณฑ
การจัดเรียง เชนเดียวกับหนังสือทั่วไป    เพียงแตยกเวนการพิจารณาการจัดเรียงตามคาของ
เลขหมู สวนเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ และสัญลักษณเพ่ิมเติมอื่นๆ ใชหลักเกณฑการพิจารณา
เชนเดียวกัน 
 
สรุป 
 เลขเรียกหนังสือ  คือ         สัญลักษณที่กําหนดขึ้นสําหรับใชเรียกแทนหนังสือแต
ละเลมที่ไมซ้ํากัน ชวยใหหนังสือแตละเลมมีสัญลักษณประจํา และเปนการกําหนดแหลงที่
จัดเก็บของหนังสือบนชั้นหนังสือ โดยการนําไปจัดเรียงตามลําดับคาของเลขเรียกหนังสือ    
ประกอบดวยสวนที่สําคัญ  2  สวน   คือ  เลขหมู และเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ  นอกจากนี้
หนังสือบางเลมที่ใหเฉพาะเลขหมูและเลขผูแตง   ยังไมสามารถที่จะระบุความแตกตางของ
เลขเรียกหนังสือได  จําเปนตองใสสัญลักษณอื่นๆ เพ่ิมอีก เชน อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง  



 
 
สัญลักษณแทนประเภทของหนังสือ ฉบับที่  เลมที่       รวมทั้งปที่พิมพของหนังสือดวย และ
ในสวนของการกําหนดเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ จะมีคูมือสําหรับชวยกําหนดเลขโดยเฉพาะ  
เพ่ือความสะดวกในการกําหนดเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ ทําใหไดเลขเรียกหนังสือสําหรับ
หนังสือแตละเลมที่ไมซ้ํากัน   เปนประโยชนตอการกําหนดแหลงที่จัดเก็บของหนังสือบนชั้น 
โดยจะเรียงจากเลขเรียกหนังสือท่ีมีคานอยที่สุดไปหาคามากสุดตามหลักคณิตศาสตร ของ
ระบบการจัดหมูที่หองสมุดเลือกใช 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฝกหัด 
 
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. เลขเรียกหนังสือ คืออะไร  
2. เลขเรียกหนังสือประกอบดวยสวนที่สําคัญอะไรบาง 
3. คูมือกําหนดเลขผูแตงที่นิยมใชคูกับการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ ในหองสมุดของไทย 
มีเลมใดบาง 
4. จงกําหนดเลขผูแตงใหกับชื่อผูแตงตอไปนี้ โดยผูแตงชื่อภาษาไทยใหใชตารางเลขผูแตง 
หนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุดแหงชาติ  และชื่อผูแตงภาษาอังกฤษใหใชตารางเลข 
 ผูแตงคัตเตอร-แซนบอรน 
 เสฐียรพงษ วรรณปก 
 วิเชษฐ คาสุวรรณ 
 บรรณ บูรณะชนบท 
 ธัญญา ผลอนันต 
 ธนู แกวโอภาส 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กรมศิลปากร 
 ส.พลายนอย 
 เจเนท ไดท 
 ซูซูกิ, ลอรา  และปเตอร คุก 
 Davison, Gerald C. 
 Judson, Thomas W. 
 Zimmer, J.A. 
 Crowley, Ellen T. 
 Gould, Eric 
 Quible, Zane K. 



 
 
 Steinberg, Laurence 
 Hornby, A.S. 
 Altman, Arie 
 Smith, Paul J. 
 
5. จงกําหนดเลขเรียกหนังสือใหกับหนังสือตอไปนี้ 
 5.1  ชื่อผูแตง      ธิดา สาระยา 
        ชื่อหนังสือ  สมบัติวัดโพธิ์       หองสมุดมี  5  ฉบับ 
        ปที่พิมพ      2533   
        เลขหมู         294.3135 
 5.2  ชื่อผูแตง      สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
        ชื่อหนังสือ  ยาและสิ่งเสพยติดใหโทษ 
        ปที่พิมพ      พิมพครั้งที่ 5  2534   
        เลขหมู         615.9   
 5.3  ชื่อผูแตง      ภิชาติ  เลณะสวัสดิ์  
        ชื่อหนังสือ  โนตเพลงไทย    หองสมุดมี เลม 1-3 และแตละเลมมี 2 ฉบับ 
        ปที่พิมพ      2534  
        เลขหมู         780.9593 
 5.4  ชื่อผูแตง      สนิท  บุญฤทธิ์ 
        ชื่อหนังสือ  ราชาศัพท           จัดเปนหนังสืออางอิง 
        ปที่พิมพ       2530  
        เลขหมู         495.913 
 5.5  ชื่อผูแตง      - 
        ชื่อหนังสือ   สารานุกรมวิทยาศาสตร      จัดเปนหนังสืออางองิ 
        ปที่พิมพ        พิมพครั้งที่ 3  2533  
        เลขหมู           503 



 
 
 5.6  ชื่อผูแตง      Thomas  Gordon 
        ชื่อหนังสือ   T.E.T. : Teacher effectiveness 
        ปที่พิมพ        2nd ed.   C1993 
        เลขหมู          371.1022 
 5.7  ชื่อผูแตง      Napolien Hill 
        ชื่อหนังสือ   The law of success        2 volume 
        ปที่พิมพ        4th ed.  C1991 
        เลขหมู          158 
 5.8  ชื่อผูแตง       William Stefenson 
        ชื่อหนังสือ    A man called Intrepid        Library has 3 copy 
        ปที่พิมพ        10th ed.  1994 
        เลขหมู           940.53 
 5.9  ชื่อผูแตง       Phyllis Auty 
        ชื่อหนังสือ    Tito 
        ปที่พิมพ        1976 
        เลขหมู          923.2  
 5.10 ชื่อผูแตง      Gen Itasaka  
         ชื่อหนังสือ   Gates to Japan 
         ปที่พิมพ       2nd ed. 1992  
         เลขหมู          915.2 
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