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การวิเคราะห์และสังเคราะห์

เนื้อหาสารสนเทศ 1

จัดทําโดย
รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก

2

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม



  DDC 23 ม ี4 เลม่
 เลม่ 1 คูม่อื & ตารางชว่ย (Introductions tables and manual)
 เลม่ 2 & 3ตารางเลขหมู ่(Schedules) 
 เลม่ 4 ดรรชนสีมัพันธ ์(Relative index) 

 เผยแพรฉ่บบัใหม ่ๆ ทกุ 8 ปี
 ระหวา่งปรับปรงุสามารถดขูอ้มลูใหมไ่ด ้

 http://www.oclc.org/dewey/updates/new_changed_entries.htm

  DDC 23 ม ี4 เลม่
 เลม่ 1 คูม่อื & ตารางชว่ย (Introductions tables and manual)
 เลม่ 2 & 3ตารางเลขหมู ่(Schedules) 
 เลม่ 4 ดรรชนสีมัพันธ ์(Relative index) 

 เผยแพรฉ่บบัใหม ่ๆ ทกุ 8 ปี
 ระหวา่งปรับปรงุสามารถดขูอ้มลูใหมไ่ด ้

 http://www.oclc.org/dewey/updates/new_changed_entries.htm
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ตารางการจัดลําดบัวทิยาการความรูท้ัง้หมด
 จากเนือ้เรือ่งกวา้ง ๆ ไปจนถงึเนือ้เรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง
 มรีายละเอยีดของวชิาความรูส้าขาตา่ง ๆ รวม 23,000 รายการ 
 เลขหมูจ่ากตารางเลขหมู ่

 สมบรูณส์ามารถใชแ้ทนเนือ้หาไดท้นัท ีหรอื
 ใชเ้ป็นเลขฐานนําไปประกอบกบัเลขหมูอ่ืน่ หรอื
 ใชป้ระกอบกบัเลขจากตารางชว่ย

 ตารางการจัดลําดบัวทิยาการความรูท้ัง้หมด
 จากเนือ้เรือ่งกวา้ง ๆ ไปจนถงึเนือ้เรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง
 มรีายละเอยีดของวชิาความรูส้าขาตา่ง ๆ รวม 23,000 รายการ 
 เลขหมูจ่ากตารางเลขหมู ่

 สมบรูณส์ามารถใชแ้ทนเนือ้หาไดท้นัท ีหรอื
 ใชเ้ป็นเลขฐานนําไปประกอบกบัเลขหมูอ่ืน่ หรอื
 ใชป้ระกอบกบัเลขจากตารางชว่ย



5
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 จัดเรยีงเลขหมูต่ามลําดบัสาขาความรูโ้ดยไมคํ่านงึถงึเนือ้หา 
เนือ้หาอาจปรากฏในหมวดตา่ง ๆ ไดม้ากกวา่ 1 หมวดใหญ่
เชน่ เรือ่งเสือ้ผา้
 อทิธพิลของเสือ้ผา้ในทางจติวทิยา
 ประเพณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสือ้ผา้
 เสือ้ผา้ในดา้นการออกแบบแฟชัน่
 เสือ้ผา้ทีเ่กีย่วกบัสขุอนามัย
 การตดัเย็บเสือ้ผา้

 จัดเรยีงเลขหมูต่ามลําดบัสาขาความรูโ้ดยไมคํ่านงึถงึเนือ้หา 
เนือ้หาอาจปรากฏในหมวดตา่ง ๆ ไดม้ากกวา่ 1 หมวดใหญ่
เชน่ เรือ่งเสือ้ผา้
 อทิธพิลของเสือ้ผา้ในทางจติวทิยา
 ประเพณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสือ้ผา้
 เสือ้ผา้ในดา้นการออกแบบแฟชัน่
 เสือ้ผา้ทีเ่กีย่วกบัสขุอนามัย
 การตดัเย็บเสือ้ผา้

155.95  สาขาจติวทิยา
391  สาขาประเพณี
746.92  สาขาศลิปะ
613.482 สาขาแพทยศ์าสตร์
646.406 สาขาคหกรรมศาสตร์

  ตารางสรปุ (Summaries)
  สว่นตน้ของตารางเลขหมู่

 10 หมวดใหญ ่(แบง่คร ัง้ที ่1)
 100 หมวดยอ่ย (แบง่คร ัง้ที ่2) 
 1000 หมูย่อ่ย (แบง่คร ัง้ที ่3) 

  ดรรชนสีมัพนัธ์
 เลม่ที ่4
  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัเร ือ่งกบัสาขาวชิา

  ตารางสรปุ (Summaries)
  สว่นตน้ของตารางเลขหมู่

 10 หมวดใหญ ่(แบง่คร ัง้ที ่1)
 100 หมวดยอ่ย (แบง่คร ัง้ที ่2) 
 1000 หมูย่อ่ย (แบง่คร ัง้ที ่3) 

  ดรรชนสีมัพนัธ์
 เลม่ที ่4
  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัเร ือ่งกบัสาขาวชิา

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

100 ปรัชญา Philosophy & psychology
200 ศาสนา Religion
300 สงัคมศาสตร ์ Social sciences
400 ภาษาศาสตร ์ Language
500 วทิยาศาสตร ์ Science
600 วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ Technology
700 ศลิปกรรมและนันทนาการ Arts & recreation
800 วรรณคด ี     Literature
900 ประวตัศิาสตร ์– ภมูศิาสตร ์History & geography

100 ปรัชญา Philosophy & psychology
200 ศาสนา Religion
300 สงัคมศาสตร ์ Social sciences
400 ภาษาศาสตร ์ Language
500 วทิยาศาสตร ์ Science
600 วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ Technology
700 ศลิปกรรมและนันทนาการ Arts & recreation
800 วรรณคด ี     Literature
900 ประวตัศิาสตร ์– ภมูศิาสตร ์History & geography
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000 ความรูท้ัว่ไป เบ็ดเตล็ด

10 หมวดใหญ ่ใชเ้ลข 0 - 9 เป็นสญัลกัษณต์วัแรก



000 วทิยาการคอมพวิเตอร ์เร ือ่งเกีย่วกบัความรู ้
และ ระบบ 

010 บรรณานุกรม
020 บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
030 สารานุกรมทัว่ไป 
040 (ไมไ่ดกํ้าหนดใช)้ [Unassigned]
050 นติยสาร วารสาร สิง่พมิพต์อ่เนือ่ง 
060 องคก์ารทัว่ไปและพพิธิภณัฑศาสตร ์
070 สือ่ขา่ว วารสารศาสตร ์การพมิพ ์
080 งานรวมทัว่ไป 
090 ตน้ฉบบัตวัเขยีนและหนังสอืหายาก

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

200 ศาสนา Religion
210 Philosophy & theory of religion
220 The Bible
230 Christianity & Christian theology
240 Christian practice & observance
250 Christian pastoral practice & religious orders
260 Christian organization, social work & worship
270 History of Christianity 
280 Christian denominations
290 Other religions

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

310 สถติิ
320 รัฐศาสตร์
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนศาสตร์
360 ปัญหาสงัคม สวสัดกิารสงัคม
370 การศกึษา
380 การพาณชิย ์การสือ่สาร การขนสง่
390 ขนบธรรมเนยีมประเพณี

300  หมวดสงัคมศาสตร์

12
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

410 ภาษาศาสตร์
420 ภาษาองักฤษและภาษาองักฤษโบราณ 
430 ภาษาเยอรมันและภาษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
440 ภาษาฝร่ังเศสและภาษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
450 ภาษาอติาเลยีน โรมาเนยีน
460 ภาษาสเปนและปอรต์เุกส 
470 ภาษาละตนิ และอติาลกิ 
480 ภาษากรกี 
490 ภาษาอืน่ ๆ 

400  หมวดภาษา



500 วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(sciences)
510 คณติศาสตร ์(Mathematics)
520 ดาราศาสตร ์(Astronomy)
530 ฟิสกิส ์(Physics)
540 เคม ี(Chemistry)
550 การศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัโลก และธรณีวทิยา
560 ซากดกึดําบรรพ ์และสิง่มชีวีติดกึดําบรรพ์
570 ศาสตรข์องสิง่มชีวีติ ชวีวทิยา (Life sciences ; Biology)
580 พชื (Plants (Botany))
590 สตัว ์(Animals (Zoology))

500 วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(sciences)
510 คณติศาสตร ์(Mathematics)
520 ดาราศาสตร ์(Astronomy)
530 ฟิสกิส ์(Physics)
540 เคม ี(Chemistry)
550 การศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัโลก และธรณีวทิยา
560 ซากดกึดําบรรพ ์และสิง่มชีวีติดกึดําบรรพ์
570 ศาสตรข์องสิง่มชีวีติ ชวีวทิยา (Life sciences ; Biology)
580 พชื (Plants (Botany))
590 สตัว ์(Animals (Zoology))
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

530Physics

5 = วทิยาศาสตร์ 3 = ฟิสกิส ์

หวัเรือ่งคู่

14
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. จติวทิยาทัว่ไป                   ....... 
2. ดาราศาสตรท์ัว่ไป                .......           
3. การศกึษาในระดบัอนุบาล           .......  
4. สารานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ....... 
5. พทุธศาสนา                     ....... 
6. หลกัภาษาไทย                .......           
7. วรรณคดสีเปน                   .......           
8. ประวตัศิาสตรไ์ทยฉบบัสมบรูณ ์ ....... 
9. ดนตรคีลาสคิ                   .......           
10. โรคเอดสใ์นไทย    .......           
11. การกอ่สรา้ง ....... 
12.โปรแกรมคอมพวิเตอร์ .......

100
500
300
000
200
400
800
900
700
600
600
000
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. จติวทิยาทัว่ไป                   ....... 
2. ดาราศาสตรท์ัว่ไป                .......           
3. การศกึษาในระดบัอนุบาล           .......  
4. สารานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ....... 
5. พทุธศาสนา                     ....... 
6. หลกัภาษาไทย                .......           
7. วรรณคดสีเปน                   .......           
8. ประวตัศิาสตรไ์ทยฉบบัสมบรูณ ์ ....... 
9. ดนตรคีลาสคิ                   .......           
10. โรคเอดสใ์นไทย    .......           
11. การกอ่สรา้ง ....... 
12.โปรแกรมคอมพวิเตอร์ .......

150
520
370
030
290
490
860
950
780
610
690
000
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมูย่อ่ย
371  โรงเรยีน
372  ประถมศกึษา
373  มัธยมศกึษา
374  การศกึษาผูใ้หญ่
375  หลกัสตูร
376  การศกึษาของสตร ี         
377  โรงเรยีนและศาสนา
378  การศกึษาขัน้สงู

หมวดใหญ่ 300  สงัคมศาสตร์
หมวดยอ่ย 370  การศกึษา



530  ฟิสกิส์
531 กลศาสตร ์กลศาสตรข์องของแข็ง
532 กลศาสตรข์องของเหลว ของไหล
533 การเคลือ่นทีข่องกา๊ซ
534 เสยีงและการส ัน่สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง
535 แสง อนิฟาเรด อตุราไวโอเล็ต
536 ความรอ้น
537 ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
538 แมเ่หล็ก
539 ฟิสกิสส์มัยใหม ่

530  ฟิสกิส์
531 กลศาสตร ์กลศาสตรข์องของแข็ง
532 กลศาสตรข์องของเหลว ของไหล
533 การเคลือ่นทีข่องกา๊ซ
534 เสยีงและการส ัน่สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง
535 แสง อนิฟาเรด อตุราไวโอเล็ต
536 ความรอ้น
537 ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
538 แมเ่หล็ก
539 ฟิสกิสส์มัยใหม ่
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

534 เสยีงและการส ัน่สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3 = ฟิสกิส ์
5 = วทิยาศาสตร์

4 = เสยีง
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

100    ปรชัญา
180       ปรัชญาตะวนัออกโบราณ
181           ปรัชญาตะวนัออก
181.1            ปรัชญาตะวนัออกไกลและเอเซยีใต ้
181.11              ปรัชญาจนีและเกาหลี



300  สงัคมศาสตร์
390     ขนบธรรมเนยีมประเพณี การสมาคม คตชิาวบา้น
394 ขนบธรรมเนยีมประเพณีทัว่ไป
394.2        โอกาสพเิศษตา่ง ๆ
394.26       วันหยดุราชการหรอืเทศกาลตา่ง ๆ
394.268         วนัหยดุเฉพาะเทศกาลตา่ง ๆ
394.2682            ศาสนาตา่ง ๆ
394.26828 ครสิตศ์าสนา
394.268282               ครสิตม์าส

300  สงัคมศาสตร์
390     ขนบธรรมเนยีมประเพณี การสมาคม คตชิาวบา้น
394 ขนบธรรมเนยีมประเพณีทัว่ไป
394.2        โอกาสพเิศษตา่ง ๆ
394.26       วันหยดุราชการหรอืเทศกาลตา่ง ๆ
394.268         วนัหยดุเฉพาะเทศกาลตา่ง ๆ
394.2682            ศาสนาตา่ง ๆ
394.26828 ครสิตศ์าสนา
394.268282               ครสิตม์าส
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

300  สงัคมศาสตร์
390     ขนบธรรมเนยีมประเพณี การสมาคม คตชิาวบา้น
394 ขนบธรรมเนยีมประเพณีทัว่ไป
394.2        โอกาสพเิศษตา่ง ๆ
394.26       วันหยดุราชการหรอืเทศกาลตา่ง ๆ
394.269         วนัหยดุเฉพาะประวตัศิาสตรท์างภมูศิาสตรต์า่ง ๆ
394.269969 ฮาวาย [T2]

300  สงัคมศาสตร์
390     ขนบธรรมเนยีมประเพณี การสมาคม คตชิาวบา้น
394 ขนบธรรมเนยีมประเพณีทัว่ไป
394.2        โอกาสพเิศษตา่ง ๆ
394.26       วันหยดุราชการหรอืเทศกาลตา่ง ๆ
394.269         วนัหยดุเฉพาะประวตัศิาสตรท์างภมูศิาสตรต์า่ง ๆ
394.269969 ฮาวาย [T2]

20
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600 เทคโนโลย ี(วทิยาศาสตรป์ระยกุต)์
610   แพทยศาสตร์
615    เภสชัวทิยาและการบําบดัรักษา
615.8     การบําบดัรักษาโรคเฉพาะอยา่ง
615.85    การบําบดัดว้ยวธิอีืน่ ๆ 
615.851             การบําบดัทางจติ และการบําบดัดว้ยกจิกรรม
615.8515 การบําบดัดว้ยกจิกรรมตา่ง ๆ 
615.85154 ดนตรบํีาบดั

600 เทคโนโลย ี(วทิยาศาสตรป์ระยกุต)์
610   แพทยศาสตร์
615    เภสชัวทิยาและการบําบดัรักษา
615.8     การบําบดัรักษาโรคเฉพาะอยา่ง
615.85    การบําบดัดว้ยวธิอีืน่ ๆ 
615.851             การบําบดัทางจติ และการบําบดัดว้ยกจิกรรม
615.8515 การบําบดัดว้ยกจิกรรมตา่ง ๆ 
615.85154 ดนตรบํีาบดั

900 ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์
950       ประวตัศิาสตรท์วปีเอเซยี
959          ประวตัศิาสตรก์ลุม่ประเทศเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้
959.3           ประวตัศิาสตรป์ระเทศไทย
959.302           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมัยตัง้ถิน่ฐานในอนิโดจนี

จนถงึสมัยสโุขทยั พ.ศ. 1932
959.303           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมัยกรงุศรอียธุยา
959.304           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมยักรงุธนบรุี

900 ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์
950       ประวตัศิาสตรท์วปีเอเซยี
959          ประวตัศิาสตรก์ลุม่ประเทศเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้
959.3           ประวตัศิาสตรป์ระเทศไทย
959.302           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมัยตัง้ถิน่ฐานในอนิโดจนี

จนถงึสมัยสโุขทยั พ.ศ. 1932
959.303           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมัยกรงุศรอียธุยา
959.304           ประวตัศิาสตรไ์ทยสมยักรงุธนบรุี

22
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มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



900 ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์
910        ภมูศิาสตรแ์ละการทอ่งเทีย่ว
919       ภมูศิาสตรแ์ละการทอ่งเทีย่วในสว่นอืน่ของโลก (T2)
919.9           บรเิวณนอกโลก อวกาศ (T2)
919.92 ดาวเคราะหข์องระบบสรุยิะ (T2)
919.923 ดาวองัคาร (T2)
919.92304        การทอ่งเทีย่วทีด่าวองัคาร

900 ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์
910        ภมูศิาสตรแ์ละการทอ่งเทีย่ว
919       ภมูศิาสตรแ์ละการทอ่งเทีย่วในสว่นอืน่ของโลก (T2)
919.9           บรเิวณนอกโลก อวกาศ (T2)
919.92 ดาวเคราะหข์องระบบสรุยิะ (T2)
919.923 ดาวองัคาร (T2)
919.92304        การทอ่งเทีย่วทีด่าวองัคาร

23
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1. เลขหมูนํ่า
2. เลขหมู ่
3. รายการเลขหมู ่/ คําอธบิายเลขหมู่
4. รายการสรปุเลขหมู่

4.1 รายการสรปุเลขหมูร่ะบบทศนยิมของดวิอี้
4.2 รายการสรปุเลขหมูร่ะดบัเดยีว  
4.3 รายการสรปุเลขหมูห่ลายระดบั 

5. ตารางชว่ยภายใน
6. ตารางนํา 
 

1. เลขหมูนํ่า
2. เลขหมู ่
3. รายการเลขหมู ่/ คําอธบิายเลขหมู่
4. รายการสรปุเลขหมู่

4.1 รายการสรปุเลขหมูร่ะบบทศนยิมของดวิอี้
4.2 รายการสรปุเลขหมูร่ะดบัเดยีว  
4.3 รายการสรปุเลขหมูห่ลายระดบั 

5. ตารางชว่ยภายใน
6. ตารางนํา 
 



600 Technology (Applied sciences)

SUMMARY
601 Philosophy and theory
602 Miscellany
603 Dictionaries, encyclopedias…
604 Technical drawing, hazardous materials 

technology, history…
605 Serial publications
…

See also 303.483 for technology as a cause 
of cultural change…

600

630 Agriculture and related technologies

SUMMARY
630.1-.9 Standard subdivisions
631 Specific technologies; apparatus…

.2 Agricultural structures

.3 Tools, machinery, apparatus…

.4 Soil science

.5 Cultivation and harvesting

Standard subdivisions are added for agriculture 
and related technologies together, for agriculture 
alone
Class here interdisciplinary works on plants of 
agricultural importance…farming…

630 Dewey Decimal Classification 630
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1. หวัเรือ่ง 
2. หวัเรือ่งทีเ่ป็นกลาง
3. คําอธบิายภายใตห้วัเรือ่ง

3.1 คําจํากดัความ คําอธบิายขอบเขต 
3.2 คําอธบิายความแตกตา่งของชือ่
3.3 คําอธบิายรวมถงึ 

4. คําแนะนํา
4.1 คําแนะนําใหจั้ดเรือ่งอืน่ไวท้ีเ่ลขหมูน่ี ้
4.2 คําแนะนําใหจั้ดหมูเ่นือ้หาทีส่มัพันธก์นัไวท้ีน่ี ่
4.3 คําแนะนําใหจั้ดหมูเ่รือ่งทีเ่กีย่วขอ้งไวท้ีเ่ลขหมูอ่ืน่ 
4.4 คําแนะนําในการเลอืกเลขหมู่

5. คําสัง่ใหเ้ตมิเลขหรอืเพิม่เลข    
6. เครือ่งหมายทีใ่ชใ้นตารางเลขหมู ่

1. หวัเรือ่ง 
2. หวัเรือ่งทีเ่ป็นกลาง
3. คําอธบิายภายใตห้วัเรือ่ง

3.1 คําจํากดัความ คําอธบิายขอบเขต 
3.2 คําอธบิายความแตกตา่งของชือ่
3.3 คําอธบิายรวมถงึ 

4. คําแนะนํา
4.1 คําแนะนําใหจั้ดเรือ่งอืน่ไวท้ีเ่ลขหมูน่ี ้
4.2 คําแนะนําใหจั้ดหมูเ่นือ้หาทีส่มัพันธก์นัไวท้ีน่ี ่
4.3 คําแนะนําใหจั้ดหมูเ่รือ่งทีเ่กีย่วขอ้งไวท้ีเ่ลขหมูอ่ืน่ 
4.4 คําแนะนําในการเลอืกเลขหมู่

5. คําสัง่ใหเ้ตมิเลขหรอืเพิม่เลข    
6. เครือ่งหมายทีใ่ชใ้นตารางเลขหมู ่
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3.1 คําจํากดัความ คําอธบิายขอบเขต 
3.2 คําอธบิายความแตกตา่งของชือ่
3.3 คําอธบิายรวมถงึ 

3.1 คําจํากดัความ คําอธบิายขอบเขต 
3.2 คําอธบิายความแตกตา่งของชือ่
3.3 คําอธบิายรวมถงึ 



631 Specific techniques; apparatus, equipment, 
materials

For plant injuries, diseases, pests, see 632; for 
specific techniques, apparatus, equipment, materials 
for specific plant crops, see 633-635; …

Topics common to plant and animal husbandry 
or limited to plant culture
Class comprehensive works on apparatus, 
equipment, materials used in a specific auxiliary 
technique or procedure in 630.208, e.g., 
computers 630.2085

คาํอธบิายภายใตห้วัเร ือ่ง

631    Agriculture and related technologies 631

.93 Cutting, disassembling, sawing tools
Including axes, crowbars, scissors, shears, 
slicers, trimmers

เลขหมูน่ีค้อื 621.93

621      Engineering and allied operations 621
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 วงเล็บเหลีย่ม [ ] 
 เลขหมูท่ีย่งัไมไ่ดกํ้าหนดใช ้(never assigned)
 เลขหมูท่ีเ่ลกิใช ้(unassigned) 
 เลขหมูท่ีย่า้ยไปใชเ้ลขหมูอ่ืน่ (relocated to …)  
 เลขหมูท่ีไ่มใ่ช ้(do not use; class in…) 
 เลขทีเ่ลกิใชแ้ลว้ใหใ้ชเ้ลขหมูอ่ืน่แทน (number discontinued; class in … ) 

 วงเล็บกลม ( ) 

 วงเล็บเหลีย่ม [ ] 
 เลขหมูท่ีย่งัไมไ่ดกํ้าหนดใช ้(never assigned)
 เลขหมูท่ีเ่ลกิใช ้(unassigned) 
 เลขหมูท่ีย่า้ยไปใชเ้ลขหมูอ่ืน่ (relocated to …)  
 เลขหมูท่ีไ่มใ่ช ้(do not use; class in…) 
 เลขทีเ่ลกิใชแ้ลว้ใหใ้ชเ้ลขหมูอ่ืน่แทน (number discontinued; class in … ) 

 วงเล็บกลม ( ) 

020 Library & information sciences
021 Library relationships
022 Administration of physical plant
023 Personnel management
024 [Unassigned]
025 Library operations
026 Libraries for specific subjects
027 General libraries
028 Reading & use of other information 

media
029 [Unassigned]

[024] [Unassigned]

Most recently used in Edition 18

[029] [Unassigned]

Most recently used in Edition 18



เลขหมูท่ ีเ่ลกิใช ้(unassigned) 

020 บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
021 ความสมัพันธข์องหอ้งสมดุ หอจดหมายเหตุ
022 การบรหิารอาคารหอ้งสมดุ 
023 การบรหิารงานบคุลากร
024 [ไมไ่ดก้าํหนดใช]้
025 การดําเนนิงานหอ้งสมดุ หอจดหมายเหตุ
026 หอ้งสมดุ จําแนกตามสาขาวชิา
027 หอ้งสมดุทัว่ไป
028 การอา่น และการใชส้ือ่สารสนเทศอืน่ๆ
029 [ไมไ่ดก้าํหนดใช]้

020 บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
021 ความสมัพันธข์องหอ้งสมดุ หอจดหมายเหตุ
022 การบรหิารอาคารหอ้งสมดุ 
023 การบรหิารงานบคุลากร
024 [ไมไ่ดก้าํหนดใช]้
025 การดําเนนิงานหอ้งสมดุ หอจดหมายเหตุ
026 หอ้งสมดุ จําแนกตามสาขาวชิา
027 หอ้งสมดุทัว่ไป
028 การอา่น และการใชส้ือ่สารสนเทศอืน่ๆ
029 [ไมไ่ดก้าํหนดใช]้
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[.15] Scientific principles
Do not use; class in 630.21-630.29

.2 Miscellany and scientific principles

.201 Tabulated, illustrative, related 
materials; humorous treatment; 
audiovisual treatment

.201 1-.201 2 Tabulated, illustrative, related 
materials

[ ] เลขทีอ่ยูใ่นเครือ่งหมายวงเล็บเหลีย่ม
"Do not use"

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

630 Dewey Decimal Classification     630
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7. เชงิอรรถโยง
 เครือ่งหมายดอกจัน * (asterisk) 
 เครือ่งหมายกรชิ †, ‡ (dagger) 

8. รายการโยง
8.1 รายการโยงไปหาเลขหมูอ่ืน่ 

รายการโยงดทูี ่(see references)
รายการโยงดเูพิม่เตมิที ่(see also references)

8.2 รายการโยงไปดทูีคู่ม่อื    

7. เชงิอรรถโยง
 เครือ่งหมายดอกจัน * (asterisk) 
 เครือ่งหมายกรชิ †, ‡ (dagger) 

8. รายการโยง
8.1 รายการโยงไปหาเลขหมูอ่ืน่ 

รายการโยงดทูี ่(see references)
รายการโยงดเูพิม่เตมิที ่(see also references)

8.2 รายการโยงไปดทูีคู่ม่อื    

631.417 หมายถงึเร ือ่งใด?
6 ?

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000 วทิยาการคอมพวิเตอร ์สารสนเทศ และ เรือ่ง
เกีย่วกบัความรูท้ัว่ไป 

100 ปรัชญาและจติวทิยา
200 ศาสนา 
300 สงัคมศาสตร ์
400 ภาษา
500 วทิยาศาสตร์
600 เทคโนโลย ี
700 ศลิปะ และนันทนาการ
800 วรรณคด ี
900 ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร์



จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631

631.417 หมายถงึเรือ่งใด?
6 เทคโนโลยี
63 ?

600 เทคโนโลยี
610 แพทยศ์าสตรแ์ละสขุภาพ
620 วศิวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 บา้นและการจัดการครอบครัว
650 การจัดการและการประชาสมัพันธ์
660 วศิวกรรมเคม ี
670 อสุาหกรรม
680 อสุาหกรรมเพือ่การใชป้ระโยชนเ์ฉพาะดา้น
690 อาคารและการกอ่สรา้ง

600 เทคโนโลยี
610 แพทยศ์าสตรแ์ละสขุภาพ
620 วศิวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 บา้นและการจัดการครอบครัว
650 การจัดการและการประชาสมัพันธ์
660 วศิวกรรมเคม ี
670 อสุาหกรรม
680 อสุาหกรรมเพือ่การใชป้ระโยชนเ์ฉพาะดา้น
690 อาคารและการกอ่สรา้ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
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.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631

631.417 หมายถงึเรือ่งใด?
6 เทคโนโลยี
63 เกษตรศาสตร์
631 ?

630 เกษตรศาสตร ์
631 เทคนคิการเกษตรท ัว่ไป เครือ่งมอื อปุกรณ ์
632 ความเสยีหายของพชืจากสตัว ์และโรค
633 พชืผลจากไรน่า                
634 พชืจากสวน ผลไม ้ป่าไม ้        
635 พชืสวนครัว ผักตา่ง ๆ
636 สตัวบ์าล 
637 อตุสาหกรรมนม เนย          
638 การเลีย้งแมลงทีใ่หป้ระโยชน ์
639 การลา่สตัว ์การประมง การสงวนพันธุส์ตัว์

630 เกษตรศาสตร ์
631 เทคนคิการเกษตรท ัว่ไป เครือ่งมอื อปุกรณ ์
632 ความเสยีหายของพชืจากสตัว ์และโรค
633 พชืผลจากไรน่า                
634 พชืจากสวน ผลไม ้ป่าไม ้        
635 พชืสวนครัว ผักตา่ง ๆ
636 สตัวบ์าล 
637 อตุสาหกรรมนม เนย          
638 การเลีย้งแมลงทีใ่หป้ระโยชน ์
639 การลา่สตัว ์การประมง การสงวนพันธุส์ตัว์

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
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.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631

631.417 หมายถงึเร ือ่งใด?
6        เทคโนโลยี
63         เกษตรศาสตร์
631 เทคนคิการเกษตรทัว่ไป 

เครือ่งมอื อปุกรณ์
631.4  ?

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631

631.417 หมายถงึเร ือ่งใด?
6        เทคโนโลยี
63         เกษตรศาสตร์
631 เทคนคิการเกษตรทัว่ไป  

เครือ่งมอื อปุกรณ์
631.4  ปฐพวีทิยา



.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631

631.417
6        เทคโนโลยี
63         เกษตรศาสตร์
631 เทคนคิการเกษตรทัว่ไป  

เครือ่งมอื อปุกรณ์
631.4 ปฐพวีทิยา

631.41 ?เคมขีองดนิ

.4 Soil science
Class here interdisciplinary works on soils

.41 Soil chemistry

.416 Inorganic chemistry

.417 Organic chemistry
Including humus
Class here soil biochemistry

.42 Soil fertility, acidity, alkalinity

631   Agriculture and related technologies 631631.417
6     เทคโนโลยี
63      เกษตรศาสตร์
631  เทคนคิการเกษตรทัว่ไป  

     เครือ่งมอื อปุกรณ์
631.4    ปฐพวีทิยา
631.41 เคมขีองดนิ
631.417  เคมอีนิทรยี ์

631.417 Organic chemistry of soils
อนิทรยีเ์คมขีองดนิ

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม


