
คราวนี้ มาลองสบืค้นด้วยชื่อผูแ้ต่ง และชื่อวารสารบ้างครับ

ให้นิสิตดาวน์โหลดไฟล์ PDF วันที่ 23 ม ค 66 ทีใ่ห้ไว้ในเว็บรายวิชา หรือไม่ต้องดาวน์ใหนสตดาวนโหลดไฟล PDF วนท 23 ม.ค. 66 ทใหไวในเวบรายวชา หรอไมตองดาวน

โหลด แต่คลกิเปดิไฟล์ไว้ก็ได้ เพือ่นํามาเป็นตัวอย่างครับ
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เปเปอร์ที่นํามาเป็นตัวอย่างในการเรียนวันนี้ เปน็เรื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแคคตัส 

(กระบองเพชร) ชนิดหนึ่งคือ Lophophora เพือ่ป้องกันไม่ให้มีการไปเก็บในธรรมชาติ(กระบองเพชร) ชนดหนงคอ Lophophora เพอปองกนไมใหมการไปเกบในธรรมชาต 

เพราะใกลสู้ญพนัธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว
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เปเปอร์นี้ลงพิมพ์ในวารสารชื่อ Scientia Horticulturae

ตัวเลข 237 (2018) 120 127 หมายความว่า เป็น Volume 237 ปี 2018 หน้า 120ตวเลข 237 (2018) 120-127 หมายความวา เปน Volume 237 ป 2018 หนา 120-

127 สําหรับ Volume หมายถึง ชุดของวารสาร อาจจะนับ 1 ปี เป็น 1 Volume หรือ 3 

เดือน หรือ 6 เดอืน เป็น 1 Volume ก็ได้ ไม่แน่นอนขึ้นกับวารสารนั้น ๆ บางครั้งจะมีเดอน หรอ 6 เดอน เปน 1 Volume กได ไมแนนอนขนกบวารสารนน ๆ บางครงจะม

เลขของแตล่ะเลม่ใน Volume นั้น ๆ ดว้ย เรียกว่า Issue แต่วารสารนี้ไม่มี Issue
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ให้นิสิตทดลองนําชื่อวารสาร และ Volume กับเลขหน้า มาสบืค้นดูครับ
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เริ่มต้นพมิพ์จากชื่อวารสารก่อน คือ Scientia Horticulturae

ซึ่งในช่องนี้ ระบบจะเติมส่วนทีเ่หลือให้อัตโนมัติ เราพิมพแ์ค่ 3 4 ตัวอักษร เช่น Sci แล้วซงในชองน ระบบจะเตมสวนทเหลอใหอตโนมต เราพมพแค 3-4 ตวอกษร เชน Sci แลว

จะมีชื่อวารสารต่าง ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย Sci เด้งขึ้นมาให้เลอืก ก็เลอืกได้เลย ถ้าไม่ยอมเด้ง

ขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าไม่มีวารสารชื่อนี้ในฐานข้อมล หรือพิมพผ์ิดครับขนมากเปนไปไดวาไมมวารสารชอนในฐานขอมูล หรอพมพผดครบ
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เลือก Scientia Horticulturae ทีเ่ด้งขึ้นมาให้ ไม่ต้องพิมพ์เองทัง้หมด สะดวกดีครับ

จากนั้นก็พิมพเ์ลข Vol คือ 237 ส่วน Issue ไม่มีก็เว้นไว้จากนนกพมพเลข Vol. คอ 237 สวน Issue ไมมกเวนไว

สําหรับเลขหน้า ให้เลือกพิมพ์หน้าแรก หรือหน้าสุดท้าย หรือทั้งช่วงก็ได้ เช่น 120-127

เราก็เลือกพิมพเ์ฉพาะ 120 ก็พอ หรือจะพิมพ์ 127 ก็ได้เรากเลอกพมพเฉพาะ 120 กพอ หรอจะพมพ 127 กได

หรือถ้าขยันก็จะพิมพ ์120-127 ก็ได้ แต่อย่าพิมพ์ 121 จะไมเ่จอ เสร็จแล้วกดปุ่มแว่น

ขยายขยาย
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คลิกที่ปุม่แว่นขยาย (สญัลกัษณ์หมายถึงค้นหา) ก็จะเจอเปเปอร์นี้ ก็คลกิเข้าไปดู

รายละเอียดได้ครับรายละเอยดไดครบ
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คลิกเข้ามาแล้ว ก็มาดูรายละเอียดในแตล่ะส่วนทีส่ําคัญ และใช้บ่อยในงานวิจัยของเรา

ครับ ส่วนไหนที่ไม่ได้พดถึง หากนิสิตสนใจก็ลองศึกษาดว้ยตนเองนะครับครบ สวนไหนทไมไดพูดถง หากนสตสนใจกลองศกษาดวยตนเองนะครบ

22



เริ่มจากบนซ้าย คือ Outline เปน็เหมือนสารบญัให้เราคลิกไปยังส่วนต่าง ๆ ของ

บทความ ตั้งแต่บทคัดย่อ คําสําคัญ บทนํา อปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์ สรปบทความ ตงแตบทคดยอ คาสาคญ บทนา อุปกรณและวธการ ผลและวจารณ สรุป 

เอกสารอ้างอิง ถัดลงมาเป็น Figures หรือภาพประกอบ และ Tables คือตาราง
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ปุ่ม View PDF ใช้กดดูไฟล ์PDF ของบทความนี้ได้ ถ้าไม่มีปุ่มนี้ แสดงว่าเป็นวารสารที ่

ม ไม่ได้บอกรับสมาชิก หรือนิสิตไม่ได้ log in เข้าทางหอสมด สาํหรับป่ม Downloadม. ไมไดบอกรบสมาชก หรอนสตไมได log in เขาทางหอสมุด สาหรบปุม Download 

full issue จะใช้ดาวน์โหลดทุกเปเปอร์ในเล่มวารสารนี ้คงไม่ได้ใช้บ่อยนะครับ
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ถัดมาเป็นชื่อวารสาร Volume วันเดือนปี เลขหน้า

ถัดลงมาเป็นชื่อบทความ ชื่อผแ้ต่งถดลงมาเปนชอบทความ ชอผแูตง 

ส่วนสถาบันต้นสังกัดของผู้แต่ง จะซ่อนไว้ ถ้าจะดูก็กดปุ่ม Show more
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ถัดลงมาเป็นปุ่ม Share เพื่อแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์

ถัดลงมาเป็น Highlights ส่วนนี้สาํคัญมาก และไม่มีในฉบับ PDF จะเป็นการสรปถดลงมาเปน Highlights สวนนสาคญมาก และไมมในฉบบ PDF จะเปนการสรุป

ประเด็นเด่น ๆ ว่าเปเปอร์นี้น่าสนใจตรงไหน ค้นพบอะไร ถ้าอ่านตรงนี้แลว้ไม่น่าสนใจก็

เลกิอ่านได้เลกอานได
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ถัดลงมาเป็น Abstract หรือบทคัดย่อ สว่นนี้มักจะให้อ่านฟรี แม้หอสมุดจะไม่ได้บอกรับ

สมาชิก สามารถอ่านได้แทบทกเปเปอร์ ถ้าจะอ่านตัวเต็ม ก็ต้องเสียเงินสมาชก สามารถอานไดแทบทกุเปเปอร ถาจะอานตวเตม กตองเสยเงน

แต่โดยมากในการทําวิจัย แค่อ่าน Abstract ก็เพียงพอแลว้ ไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุ
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ขวาบน คือ Recommended articles เป็นบทความแนะนําทีอ่ยู่ในสาขาเดียวกันกับเป

เปอร์ทีเ่รากําลังอ่านอย่ และได้รับความนิยมในกล่มนักวิจัย เผือ่ว่าเราจะสนใจ เช่น เราเปอรทเรากาลงอานอยู และไดรบความนยมในกลุมนกวจย เผอวาเราจะสนใจ เชน เรา

อ่านเรื่องการเพาะเลี้ยงแคคตัส บทความแนะนําอาจจะเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 

อะไรประมาณนั้นครับอะไรประมาณนนครบ
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Citing articles หมายถึง มีบทความอื่นที่ใหม่กว่า นําบทความนี้ไปอ้างอิงด้วย อย่าง

บทความนี้มี 5 บทความนําไปอ้างอิง แสดงถึงคณภาพและความนิยมในตัวงานวิจัยชิ้นนี้บทความนม 5 บทความนาไปอางอง แสดงถงคุณภาพและความนยมในตวงานวจยชนน

Article Metrics เป็นดัชนีวัดผลกระทบของงานวิจัย ในแง่การได้รับการเผยแพร่ในสื่อ

ต่าง ๆ เช่น นิสติชอบงานวิจัยนี้ เอาไปแชร์ในเฟซบ๊ก ก็ทําให้งานนี้ได้รับคะแนนเพิ่มตาง ๆ เชน นสตชอบงานวจยน เอาไปแชรในเฟซบุก กทาใหงานนไดรบคะแนนเพม

คล้ายกับ PLUMX ที่อยู่ด้านลา่งสุดเช่นกัน ถ้าสนใจลองศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับ

29




