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ScienceDirect เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสาร หนังสือ ทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขภาพวทยาศาสตรกายภาพ วศวกรรมศาสตร วทยาศาสตรชวภาพ วทยาศาสตรสุขภาพ 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ sciencedirect.com แต่การดาวน์โหลด full paper 

อาจจะจํากัด บางวารสารอาจจะดาวน์โหลดได้ฟรีเมื่อผใ้ช้งานเป็นนิสิตหรือบคลากรของอาจจะจากด บางวารสารอาจจะดาวนโหลดไดฟรเมอผใูชงานเปนนสตหรอบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ที ่

lib ku ac th แลว้เลือก databases เปน็ e Journallib.ku.ac.th แลวเลอก databases เปน e-Journal
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เมื่อคลิกเลือก e-Journal แล้ว จะพบฐานข้อมูลต่าง ๆ หลายฐานข้อมูล ให้เลื่อนลงมา

ข้างล่างเรื่อย ๆ จนเจอ ScienceDirect E journals ตามภาพขางลางเรอย ๆ จนเจอ ScienceDirect E journals ตามภาพ

ปัจจุบัน ม.เกษตรศาสตร์บอกรับเอกสารฉบับเต็มเฉพาะสาขาที่มีผูใ้ช้บริการมาก คือ 

เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ภมิค้มกันและจลชีววิทยา และเกษตรศาสตร วทยาศาสตรชวภาพ วศวกรรมศาสตร ภูมคุมกนและจุลชววทยา และ

สังคมศาสตร์ ชีวเคมี ส่วนสาขาอื่น ๆ ก็ยังสืบคน้ได้ แตอ่าจจะไม่มี full text
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อีกช่องทางทีเ่ขา้ได้เหมือนกัน คือ เข้าเว็บสํานักหอสมุด มก. Lib.ku.ac.th

แล้วเลื่อนลงมา จะมีฐานข้อมลต่าง ๆ ให้เข้าใช้งานได้ครับแลวเลอนลงมา จะมฐานขอมูลตาง ๆ ใหเขาใชงานไดครบ
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เริ่มต้นใช้งาน คล้ายกับ PubMed ทีเ่คยเรียนผ่านมาแลว้ ช่องทีใ่ช้บ่อยทีสุ่ดคือ สืบค้น

โดยใช้คยี์เวิร์ดโดยใชคยเวรด

คําชี้แจงที่บอกว่า Search for peer-reviewed journal articles หมายถึง บทความ

หรือเปเปอร์ในวารสารทีม่ีการรีวิวโดยผท้ีม่ีความร้ในวงการเดียวกัน (peer) จึงเปน็หรอเปเปอรในวารสารทมการรววโดยผูทมความรูในวงการเดยวกน (peer) จงเปน

วารสารที่มีการยอมรับคุณภาพในแวดวงนักวิชาการ สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ครับ

ส่วน book chapters คือ บทความที่อย่ในรปหนังสือ ไม่ใช่วารสาร มีผแ้ตง่แต่ละบทสวน book chapters คอ บทความทอยูในรูปหนงสอ ไมใชวารสาร มผแูตงแตละบท
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ลองค้นด้วยคําว่า salmon (ปลาแซลมอน) พบบทความ 159,313 results โดยเรียงตาม

ความเกีย่วข้อง (relevance) แต่หากเราอยากให้เรียงจากใหม่สดไปหาเก่าสด ก็เลือกความเกยวของ (relevance) แตหากเราอยากใหเรยงจากใหมสดุไปหาเกาสุด กเลอก 

date แทนได้ (ขวามือ)

และสามารถกรองข้อมลตามประเภทต่าง ๆ ได้ แบบเดยีวกับ PubMed ทีเ่รียนมาแล้วและสามารถกรองขอมูลตามประเภทตาง ๆ ได แบบเดยวกบ PubMed ทเรยนมาแลว
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บทความที่ระบุว่าเป็น Research article หมายถึง บทความวิจัย ผูแ้ต่งเป็นผู้ลงมือทาํ

วิจัย ทดลอง เก็บข้อมลเอง ไม่ใช่บทความปริทัศน์หรือรีวิววจย ทดลอง เกบขอมูลเอง ไมใชบทความปรทศนหรอรวว 

นิสิตสังเกตนะครับว่าบทความที่ได้จากการสืบค้น มีแบบไหนบ้าง

บทความที่ 4 Valorization of การเพิ่มมลค่าผลพลอยได้จากอตสาหกรรมบทความท 4 Valorization of …. การเพมมูลคาผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม

ปลาแซลมอน มีจุดสีเขยีว Open access หมายความว่า บทความนี้ ให้อ่านได้ฟรีทุกคน

ในโลก ไม่จําเป็นต้องบอกรับเป็นสมาชิก ไม่ต้อง log in ใด ๆในโลก ไมจาเปนตองบอกรบเปนสมาชก ไมตอง log in ใด ๆ
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บทความที่ 5 Patterns in spatial use… แบบแผนการใช้พื้นที่ของปลาแซลมอน

แอตแลนติก ไม่มีจดเขียว ไม่มี Open access แสดงว่า ไม่เปดิให้คนทั่วไปเขา้ไปอ่านแอตแลนตก... ไมมจุดเขยว ไมม Open access แสดงวา ไมเปดใหคนทวไปเขาไปอาน 

และ ม.เกษตรศาสตร์ก็ไม่ได้บอกรับสมาชิก สามารถเขา้ดูฟรีได้แค่บทคดัย่อ หากอยาก

อ่านฉบบัเต็มต้องจ่ายเงินซื้อ สว่นมากเป็นวารสารเฉพาะด้าน และมีคนอ่านน้อย นักวิจัยอานฉบบเตมตองจายเงนซอ สวนมากเปนวารสารเฉพาะดาน และมคนอานนอย นกวจย

ทีส่นใจอ่านวารสารเหลา่นี้คงต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อบอกรับสมาชิกเอง
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บทความที่ 6 The effects of temperature and salinity … ผลของอุณหภูมิและ

ความเคม็ มีจดสเีขียว และ Full text access หมายความว่า ไม่ได้เปิดให้คนทัว่ไปเข้าความเคม.. มจุดสเขยว และ Full text access หมายความวา ไมไดเปดใหคนทวไปเขา

อ่านได้ฟรี แต่ ม.เกษตรศาสตร์ บอกรับเป็นสมาชิก นสิิตและบคุลากรจึงเข้าอ่านฉบับเตม็

ได้ โดยต้องผ่านการ log in เข้าทางสาํนักหอสมดก่อนได โดยตองผานการ log in เขาทางสานกหอสมุดกอน
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สําหรับตัวกรอง เราสามารถเลือกบทความที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตรงตามความต้องการได้ 

เช่น Subscribed Journals หมายถึง เลือกเฉพาะวารสารที่บอกรับสมาชิก จะได้มั่นใจเชน Subscribed Journals หมายถง เลอกเฉพาะวารสารทบอกรบสมาชก จะไดมนใจ

ว่าได้อ่านฉบับเต็มแน่ ๆ Years เลือกเฉพาะปีทีต่้องการ Article type เลือกเฉพาะ รีวิว 

บทความวิจัย สารานกรม บทในหนังสือ ฯลฯบทความวจย สารานุกรม บทในหนงสอ ฯลฯ 

                                ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บด้านหลัง คอื จํานวนเปเปอร์ เช่น

Review articles (8 553) แสดงว่ามีบทความปริทศัน์ทีพ่ดถึง                                Review articles (8,553) แสดงวามบทความปรทศนทพูดถง

                                ปลาแซลมอนอยู่ 8,553 บทความ

                                Publication title คือ ชื่อวารสารหรือหนังสือ สิ่งพิมพ ์เช่น

วารสารชื่อ Aquaculture เกี่ยวกับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา มี                                วารสารชอ Aquaculture เกยวกบการเพาะเลยงสตวนา ม

                                7,791 เปเปอร์ เป็นต้น สามารถติ๊กเลือกเฉพาะบทความใน

วารสารทีเ่รา วารสารทีเ่ราต้องการอ่านได้วารสารทเรา                 วารสารทเราตองการอานได
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Subject areas คือ สาขาวิชาทีบ่ทความลงตีพิมพ์ เราสามารถติ๊กเลือกเฉพาะสาขาที่เรา

สนใจหรือเชี่ยวชาญได้ เช่น นิสติอยากอ่านเฉพาะบทความเกี่ยวกับปลาแซลมอน ทีล่งสนใจหรอเชยวชาญได เชน นสตอยากอานเฉพาะบทความเกยวกบปลาแซลมอน ทลง

พิมพ์ในวารสารด้านสิ่งแวดล้อม ก็ติ๊กเลือกหัวข้อ Environmental Science หรือจะรวม

เอาทางด้าน ชีวเคมี พันธศาสตร์และชีววิทยาโมเลกลด้วย ก็ติ๊กเลือกหัวข้อบนสดได้เอาทางดาน ชวเคม พนธุศาสตรและชววทยาโมเลกลุดวย กตกเลอกหวขอบนสดุได

                               (ติ๊กหลายหัวข้อก็ได้)
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มาดูรายละเอียดข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบคน้ของแต่ละเปเปอร์

เราสามารถดข้อมลคร่าว ๆ ของแตล่ะ result ได้ดังนี้เราสามารถดูขอมูลคราว ๆ ของแตละ result ไดดงน

ส่วนบนสุดคือ ประเภทบทความ และลกัษณะการเข้าถงึ ทีก่ล่าวมาแล้ว

ถัดมาคือ ชื่อบทความถดมาคอ ชอบทความ

ถัดมาคือ ชื่อวารสาร และวันเดอืนปีของบทความ สามารถดูข้อมูลเพิ่มโดยคลิกที ่...

ถัดมาคือ ชื่อคณะผ้แตง่ถดมาคอ ชอคณะผูแตง
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Download PDF สามารถดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็มได้ที่นี่

Abstract ใช้กดดบทคัดย่อของบทความได้Abstract ใชกดดูบทคดยอของบทความได

Extracts ใช้กดดูว่า คําว่า salmon ปรากฏในบทความอย่างไรบ้าง ช่วยให้เราดูภาพรวม

คร่าว ๆ ของบทความนั้น ๆ ว่ามีเนื้อหาโดนใจเราหรือเปล่าคราว ๆ ของบทความนน ๆ วามเนอหาโดนใจเราหรอเปลา

Export เป็นส่วนทีส่ามารถส่งออกข้อมูลของเปเปอร์ในรูปเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม
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