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ค ํานํ า
ฐานขอมูลของกลุมบริษัท Information Handling Se

ชุดฐานขอมูลดานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ และอุปกรณ ซ่ึงใหรา
ดรรชนี และมีเอกสารแบบฉบับเต็ม (Full Text) ในบางฐานขอม

ภาพที ่1  หนาจอแรกสํ าหรับเลือก
rvices, Inc. หรือ IHS Group เปน
ยละเอียดท้ังในรูปแบบบรรณานุกรม 
ลู

ฐานขอมูล
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ปจจุบันชุดฐานขอมูล IHS ท่ีสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีใหบริการ
ประกอบดวย

1. Worldwide Standards Service Plus พรอม ASTM Standards

2. CAPXpert
3. ASME Standards

รายละเอียดของฐานขอมูลมีดังนี้

1. Worldwide Standard Service Plus พรอม ASTM Standards
เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมเอกสารมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานระหวางประเทศ

จํ านวนมากกวา  290,000 รายการ จัดทํ าโดยหนวยงาน/องคกรมาตรฐานจํ านวนกวา 440 แหงทั่ว
โลก เชน ASME, ASTM, ANSI, API, IEEE, ISO เปนตน และยังมีการเช่ือมโยงไปยังองคกรมาตร
ฐานอ่ืน ๆ กวา 80 แหงท่ีมีเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม 175,000 รายการ      ซ่ึงขณะน้ีสถาบันวิทย
บริการมีเอกสารมาตรฐาน ASTM จากสมาคมตรวจสอบมาตรฐานวัสดุแหงอเมริกา (American
Society for Testing and Materials) เปนขอมูลแบบฉบับเต็ม   

2. CAPSXpert
เปนฐานขอมูลเก่ียวกับอุปกรณสํ าหรับใชในงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โดยแบงตามชนิด

ของอุปกรณ คือ

•  CAPSXpert Semiconductors
ฐานขอมูลอุปกรณ Active เชน Integrated Circuit, Discrete semiconductors (Diode, 

Zener Diode, Triode, SCR, TRIAC) และอุปกรณประเภท Optoelectronic  มีขอมูลประมาณ 2 
ลานระเบียน ท่ีไดรับจากบริษัททางการคา หรือหนวยงานทางทหารผูผลิตช้ินสวนอุปกรณดังกลาว 
จํ านวนกวา 1,000 แหง เปนประโยชนตอการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของช้ินสวน การเปรียบ
เทียบลักษณะชิ้นสวนอยางเดียวกันเพื่อการใชทดแทน หรือการตรวจสอบหาแหลงผลิตชิ้นสวนท่ี
ตองการ
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•  CAPSXpert Passives
ฐานขอมูลอุปกรณ Passives เชน  ตัวตานทาน (Resistor), ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 

และขดลวดเหน่ียวนํ า (Inductor หรือ Coil)

•  CAPSXpert PCB Connectors
ฐานขอมูลอุปกรณท่ีใชในการเชื่อมตอสายสัญญาณ ระหวางสายสัญญาณกับสาย

สัญญาณ สายสัญญาณกับแผนวงจรพิมพ (Printed Circuit Board) อุปกรณก่ึงตัวนํ ากับแผน
วงจรพิมพ (I.C. Sockets) รวมท้ังเครื่องมือที่ใชในการประกอบสายสัญญาณ เชน อุปกรณตัด
สาย อุปกรณรวมสาย เปนตน

•  CAPSXpert Multipin Cylindrical Connectors
ฐานขอมูลอุปกรณทางทหารท่ีใชในการเช่ือมตอสายสัญญาณ (Connectors)

3. ASME
เปนฐานขอมูลของสมาคมวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงอเมริกา (American Society 

Mechanical Engineers) เก่ียวกับมาตรฐานอุปกรณดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เชน Power Boilers, 
Materials, Nuclear Power Plant, Heating Boilers, Pressure Vessels, Welding and Brazing,
Fiber-Reinforced Plastic เปนตน ฐานขอมูลน้ีใหขอมูลฉบับเต็ม

ใหเลือกคลิกท่ีช่ือฐานขอมูลท่ีตองการ  ซึ่งเลือกใชงานไดคร้ังละ 1 ฐานขอมูล จะไดหนาจอ
สํ าหรับใหพิมพ User name และ Password  หลังจากพิมพ User name และ Password แลว จะ
ไดหนาจอสํ าหรับใหเลือกฐานขอมูลท่ีตองการใช ใหเลือกคลิกท่ีฐานขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกปุม 
Run โปรแกรมจะเร่ิมทํ างาน โดยหนาจอจะเปล่ียนไปเปนหนาจอสํ าหรับใหเร่ิมสืบคน ซึ่งแตละฐาน
ขอมูลจะมีหนาจอแตกตางกัน
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ในแตละฐานขอมูลยอย มีวิธีการสืบคนขอมูลแตกตางกันบาง ดังน้ี

1. Worldwide Standards Service Plus พรอม  ASTM Standards

1.1 Worldwide Standards Service Plus
       เมี่อเลือกคลิกที่ฐานขอมูล Worldwide Standards แลว และคลิกปุม Run  

โปรแกรมจะเริ่มทํ างาน โดยหนาจอจะเปล่ียนไปเปนหนาจอสํ าหรับใหเร่ิมสืบคน

ภาพที ่2  หนาจอส ําหรับเริ่มการสืบคน

คํ าที่ใชเปนคํ าสืบคนในฐานขอมูล Worldwide Standards ม ี9 แบบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขท่ีเอกสาร (Document number)
คํ า (Word)
ศัพทสัมพันธ (Thesaurus)
ชื่อหนวยงาน/องคกรท่ีจัดทํ าเอกสาร (Organization)
วันเดือนปท่ีพิมพเอกสาร (Publication Date)
สถานท่ีท่ีหนวยงาน/องคกรต้ังอยู (Geographic Source)
รหัสประจํ าผลิตภัณฑ (Product code)
หมายเลขแผนซีดีรอมท่ีบรรจุขอมูล (IHS Image Disc)
เลขหมวดประจ ําเอกสาร (ICS Classification)



คํ าสืบคนทุกแบบสามารถนํ ามาคนรวมกันได  นอกจากน้ัน ยังสามารถระบุใหระบบ
สืบคนคํ า(word) หรือศัพทสัมพันธ (Thesaurus) ไดจากเขตขอมูลในเฉพาะสวนที่เปนชื่อเรื่อง 
(Title) หรือ บทคัดยอ (Abstract) หรือใหคนในทุกเขตขอมูล (All fields)

การจ ํากัดการสืบคน

ในฐานขอมูล Worldwide Standards น้ี ผูใชสามารถเลือกจ ํากัดการคนใหแคบลงได 3 
แบบ คือ

1. เปนเอกสารใหมหรือเอกสารท่ีปรับปรุงแลว (New or Revised)
2. เอกสารท่ีหนวยงาน DoD (Department of Defense) รับมาใชเทาน้ัน (DoD Adopted)
3. เอกสารท่ีหนวยงาน ANSI (American National Standards Institute) รับรองเทาน้ัน

(ANSI Approved)

                       

การพิมพค ําที่ตอง

                       
             ภาพที ่3  ลักษณะการจํ ากัดการคน 3 แบบ

การสืบคน

ปุมคํ า ชองรับคํ าคน
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      ภาพที ่4  การพิมพค ําที่ตองการสืบคน



    ผูใชสามารถทํ าได 2 วิธี คือ พิมพคํ าท่ีตองการคนลงในชองรับคํ าคน  หรือคลิกท่ีปุมคํ า
น้ัน เพื่อใหแสดงค ําท่ีเก็บไวเปนดรรชนีคํ า ซึ่งผูใชสามารถดึงค ําน้ันๆ มาใชไดเลยเพียงคลิกที่คํ าท่ี
ตองการ ทั้งนี้ ลักษณะการคนคํ าในแบบตาง ๆ ยกเวนแบบศัพทสัมพันธ(Thesaurus) จะมี
ลักษณะเปน วงลอคํ า หรือ Word Wheels  เมื่อพิมพคํ าอะไรก็ตามลงไปในชองวาง คํ าจะเลื่อน
หมุนไปตามอักษรของคํ าท่ีผูใชพิมพ พรอมท้ังแสดงผลลัพธของการคนคํ าใหทราบ และเมื่อ
ตองการดูวามีเรื่องอะไรอยูบาง ใหคลิกท่ีคํ าดังกลาว หนาจอจะแสดงรายการท้ังหมดใหทราบ จาก
น้ัน ใหเลือกคลิกเฉพาะ 1 รายการท่ีตองการ หนาจอจะแสดงขอมูลของเอกสารมาตรฐานฉบับนั้น  
โดยคํ าท่ีคนจะแสดงเปนอักษรสีแดง

                                    ภาพที ่5  การแสดงผลหลังการพิมพคํ าสืบคน

ค ําคนแบบศัพทสัมพันธ (Thesaurus)
การพิมพคํ าคนแบบศัพทสัมพันธ (Thesaurus)  มีการคน 2 วิธีคือ พิมพค ําท่ี

ตองการคนในชองรับคํ าคน หรือคลิกท่ีปุม Thesaurus ซ่ึงจะไดหนาจอแสดงคํ าศัพทที่สัมพันธ
เก่ียวของกัน
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   ภาพที่ 6  ตัวอยางการคนคํ าแบบศัพทสัมพันธ



ความหมายของตัวอักษรที่อยูภายใตค ําศัพท

UF = Use for            ใชสํ าหรับศัพทท่ีใหไว
BT = Broader Topic        ศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียง
RT = Related Topic         ศัพทท่ีเก่ียวของ

•  ศัพท สีดํ า  (อักษรตัวใหญ) หมายถึง คํ าศัพทนั้นไมมีใช แตใหไปใชท่ีคํ าศัพทซึ่งพิมพดวยตัว
อักษร สีเขียว

•  ศัพท สีเขียว สามารถดูคํ าศัพทอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกับศัพทน้ันไดอีก โดยเล่ือน
เมาสไปท่ีใตคํ าศัพทน้ัน จะเห็นเปนรูปลูกศร       แลวคลิก 1 คร้ัง

•  ศัพท สีฟาใส เปนคํ าคนหลัก
•  ศัพท สีนํ ้าเงินเขม เปนคํ าคนรอง ถาคลิกท่ีศัพทน้ี ระบบจะดึงคํ าไปคนคูกับคํ าคนหลักทันที

ขอสังเกต
การคนแบบ Thesaurus จะทํ าใหไดผลลัพธตรงกับความตองการมากกวาแบบการคนดวย
คํ าคนโดยทั่วไป

การใชคํ าเชื่อมคํ าคน (Search Operators)
        ผูใชสามารถใชคํ าเช่ือม and, or, not ในการเช่ือมคํ าคนแตละคํ าเพื่อใหไดผลลัพธแคบลง
และตรงกับความตองการมากท่ีสุด

1.2 ASTM Standards
สํ าหรับเอกสารมาตรฐาน ASTM ภายใตชุดฐานขอมูล 

Worldwide Standards Service Plus เปนสารนิเทศท่ีสํ าคัญและจ ําเปน
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สํ าหรับการตรวจสอบมาตรฐานวัสดุตาง ๆ จัดทํ าโดย American 
Society of Testing and Materials โดยผูใชสามารถคนคืนไดเปนขอมูล
เอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม



การสืบคนเอกสารมาตรฐาน ASTM

          หากผูใชทราบขอมูลเฉพาะอาท ิเลขที่เอกสารมาตรฐาน ASTM นั้น จะชวยใหสามารถสืบ
คนหาเอกสารไดงายยิ่งขึ้น เชน เอกสารเลขท่ี D5456 ใหคลิกท่ีปุม Document Number  และจะ
ไดหนาจอเล็กข้ึนมาเพื่อใหเลือกวาตองการสืบคนจาก Document Number หรือ Document
Number Fragments ใหคลิกท่ีปุม  Document Number หรือ Document Number Fragments 
อีกคร้ัง จะไดหนาจอใหมเพื่อใหพิมพเลขที่เอกสาร หลังจากนั้นโปรแกรมจะเริ่มสืบคนและแสดงผล
ใหทราบวาพบขอมูลท่ีตองการหรือไม

ภาพท

เมื่อหนาจอแสดงผลข
1. แบบยอ
2. แบบเอกสารฉบับ

1. การแสดงผลขอมูลแบบ
สามารถดูขอมูลไ

เอกสารมาตรฐานท่ีตอง
Standards)

2. การแสดงผลแบบเอกส
ใหเลื่อนเมาสไป

หมายลูกศรของเมาสจะเป
จอแสดงเอกสารมาตรฐา
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ี ่7 การพิมพค ําคนเพื่อหาเอกสาร ASTM

อมูลท่ีตองการแลว ผูใชจะสามารถดูผลไดใน 2 ลักษณะคือ

เต็ม

ยอ
ดโดยการเล่ือนเมาสไปท่ีขอมูลน้ัน และคลิกท่ีขอมูล หนาจอจะแสดง
การในรูปแบบยอ (ดังการแสดงผลในฐานขอมูล Worldwide 

ารฉบับเต็ม

ท่ีเคร่ืองหมายเอกสารสีเขียวท่ีหนาขอมูล ซึ่งผูใชจะเห็นวาเคร่ือง
ล่ียนเปนรูปมือ และคลิกท่ีรูปตัวเอกสารสีเขียวน้ัน 1 คร้ัง จะไดหนา
นฉบับเต็มขึ้นมา พรอมกับแสดงจํ านวนหนาท้ังหมดของเอกสารให
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ทราบ และผูใชยังสามารถคลิกปุมดูขอมูลในหนาตาง ๆ ไดต้ังแตตนจนจบ จากแถบคํ าส่ังท่ีอยู
ดานบนเหนือตัวเอกสาร

                           ภาพที ่8  การแสดงผลเอกสาร ASTM ฉบับเต็ม

การพิมพขอมูล

ผูใชสามารถจะสั่งพิมพขอมูล ASTM ฉบับเต็มโดยใชคํ าสั่งพิมพจากหนาจอของ
โปรแกรมฐานขอมูลนั้นได ในกรณีท่ีใชฐานขอมูลผานโปรแกรม client ของ WinFrame เทาน้ัน 
(การใชผาน Web browser จะไมสามารถสั่งพิมพ
หรือจัดเก็บขอมูลลงไฟลได) ซึ่งจะไดหนาจอขึ้นมา
สํ าหรับการสั่งพิมพ โดยในหนาจอของการส่ังพิมพ
น้ี จะแสดงใหทราบวากํ าลังเตรียมพิมพเอกสาร
เลขท่ีใด และยังสามารถพิมพเพิ่มหัวกระดาษของ
เอกสารท่ีกํ าลังเตรียมพิมพไดตามตองการ แลวจึง
คลิกปุมตกลงเพื่อใหเครื่องเริ่มพิมพ

ภา

 2.  CAPSXpert
                   ประกอบดวย 4 ฐานขอมูลยอย ไดแก
Connecters, Passives และ Semiconducters ตามช

        1. การสืบคนใหสืบคนตามตัวอยาง Pa
ผลิต ดูจากการใชงาน Parametric, Category เปนตน
พท่ี 9  การสั่งพิมพขอมูลเอกสาร ASTM

 Multipin Cylindrical Connector, PCB 
นิดของอุปกรณดังกลาว

rt Number หรือทางเลือกอ่ืน ๆ เชน บริษัทผู



                            ภาพที ่10  การเลือกการสบืคนขอมูลใน CAPXpert

2. กรณีเลือกการสืบคนแบบ Category-to-browse จะสามารถเลือกอุปกรณได
จากลักษณะการใชงาน เชน Memory -> EEPROM -> x16EEPROM แลวคลิกท่ี 
Browse All

                             

การแสดงผลขอมูล

1. เมื่อไดก
ลักษณะของตาราง 
สดมภถัดมาจะแสดง
น้ัน ๆ  สํ าหรับในแถว
โดยเรียงตามลํ าดับต
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ภาพที ่11  การเลือกรายละเอียดเพื่อสืบคน

ํ าหนดคํ าสั่งในการคนหาขอมูลเรียบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงผลใน
2 คอลัมนหรือสดมภ  โดยสดมภหลักจะแสดงหมายเลขของอุปกรณ  
รหัสบริษัทผูผลิต สถานะการผลิต และคาพารามิเตอรตาง ๆ ของอุปกรณ
ถัดลงมาดานลางจะแสดงหมายเลขของอุปกรณท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน 
วัอักษรของหมายเลขอุปกรณ และเม่ือคลิกท่ีชองหมายเลขอุปกรณ 2 คร้ัง 



(Double click) จะเกิดชอง Window ใหมเพื่อแสดงรหัสบริษัทผูผลิต สถานะการผลิต และคา
พารามิเตอรตาง ๆ ของอุปกรณน้ัน ๆ  ซ่ึงรายละเอียดตรงสวนน้ีสามารถส่ังพิมพออกทางเคร่ือง
พิมพได

                         ภา

2. สํ าห
ของตารางผลลัพธ  สวน
จากคํ าสั่ง View -> Draw

3. สาม
กัน

4. สาม
น้ัน แลวเลือกคํ าสั่ง Sort

5.  สาม
 
 3.  ASME St
พที ่12  การแสดงลักษณะรายละเอียดขอมูลบริษัทผูผลิต

รับฐานขอมูล PCB Connectors จะมีรูปของอุปกรณแสดงที่มุมลางซาย
ฐานขอมูลอ่ืน  รูป Outline Drawing ของอุปกรณสามารถสั่งใหแสดงได
ing ท่ี Menu Bar

ารถขอดูขอมูลของบริษัทผูผลิตไดจากคํ าสั่ง View -> Manufacturer เชน

ารถจัดเรียงการแสดงผลใหมไดโดยการ Double Click หัวขอของสดมภ

ารถจํ ากัดขอบเขตการสืบคนไดดวยคํ าสั่ง Parametric

andards
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ASME เปนฐานขอมูลเอกสารมาตรฐานฉบับ
เต็ม และสามารถพิมพออกมาได โดยคนภายใต
โปรแกรม IHS ullText Browser Version 1.4



การเขาไปสืบคนที่ฐานขอมูล ASME

ใหเลือกคลิกท่ีฐานขอมูล ASME แลวคลิกปุม Run  โปรแกรมจะเริ่มทํ างานและขึ้นหนาจอ
เปน IHS FullText Browser โดยหนาจอจะแบงเปน 2 สดมภ สิ่งที่แสดงบนหนาจอนี้จะเปน
Collection ของ ASME-BPVC ซ่ึงคือขอมูลภายในท้ังหมดของ ASME โดยมท้ัีงหมดรวม 11 
Section, รหัส (Code) ที่ใหสํ าหรับมาตรฐาน และรวมถึงมาตรฐานที ่ASME ใชอางอิงดวย

                                 

การเรียกดูขอมูลภายใน A
   ภาพที ่13  หนาจอ IHS FullText Brower

SME

เม่ือคลิกท่ี Section ท่ีตองการใหเปน

แถบทึบทางดานขวา ผูใชจะเรียกดูขอมูลภาย
ในไดโดย คลิกปุมคํ าสั่ง Open เหนือจอแสดง
ผลดานบนหรือคลิกท่ีแถบ Section น้ัน 2 คร้ัง 
หนาจอจะแสดงหนาสารบัญ (Table of 
Contents - TofC) โดยหนาจอจะเปลี่ยนไป
แสดงขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของ
Section ที่เลือก และเมื่อคลิกเขาไปดูขอมูล
ภายในอีก หนาจอจะแบงเปน 2 สวน โดยดาน
ซายจะเปนสารบัญของ Section น้ัน และดาน
ขวาจะแสดงขอมูลฉบับเต็ม
ภาพที่ 14  การแสดงหนาสารบัญ (TofC)
IHS
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                  ภาพที ่15  หนาจอแบงเปน 2 สดมภเพื่อแสดงขอมูลฉบับเต็ม

ลักษณะขอมูลฉบับเต็ม

ขอมูลฉบับเต็มของหนาจอดานขวา จะมีตัวอักษรสีตาง ๆ ดังน้ี
1. ขอความสีมวง เปนช่ือเร่ือง/ชื่อ Section
2. ขอความสีนาเงิน เปนชื่อ Section ยอย(Sub-Section) ภายใน Section น้ัน
3. ขอความสีแดง เปนขอความท่ีสามารถคลิกดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองน้ันไดอีก
4. ขอความสีดํ า เปนคํ าอธิบายภายใตหัวขอน้ัน

ขอสังเกต  ขอมูลทางดานขวาเมื่อเลื่อนลงเรื่อย ๆ จนถึง Section ยอยใด ๆ ก็ตาม ที่ไปสัมพันธกับ
หนาสารบัญ (TofC) แถบดํ าดานในหนาจอดานซายจะเล่ือนลงมาโดยอัตโนมัติ

การทํ า Bookmark และ Note ในเอกสาร
         เปนการเพิ่มขอความลงไปในตัวเอกสารท่ีแสดง
อยูบนหนาจอเพื่อชวยในการเตือนความจํ า โดยคลิกท่ี

ภ
าพที่ 16  การเพ่ิม Boo
IHS
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สวนของเอกสารท่ีตองการทํ า Bookmark และคลิกท่ี
เครื่องหมาย Bookmark ดานบนของขอมูล โดยจะมีชอง
วางใหพิมพชื่อของ Bookmark และเม่ือพิมพขอมูลลงใน

kmark ในเอกสาร



ชองวางแลว ท่ีตัวเอกสารจะปรากฎแถบส่ีเหล่ียมสีน้ํ าเงินข้ึนมาท่ีตัวเอกสาร  สวนการเพิ่ม Note 
ทํ าวิธีเดียวกันกับการทํ า Bookmark  แตเม่ือคลิกท่ีปุม Note แลว จะไดหนาจอ Create New Note
ข้ึนมาเพ่ือใหใสขอความตามท่ีตองการ และเม่ือใสขอความแลว เอกสารจะปรากฎแถบส่ีเหล่ียมสี
เหลือง กรณีท่ีตองการลบ Bookmark หรือ Note ออกจากตัวเอกสาร ใหคลิกท่ีเคร่ืองหมายน้ี 2 
ครั้ง จะไดหนาจอเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือใหลบขอมูลออก

        ภาพที่ 17  เครื่องหมายที่เพิ่มขึ้นหลังการเพิ่ม Bookmark

การพิมพเอกสารในฐานขอมูล ASME

ผูใชสามารถส่ังพิมพเอกสารไดจากแถบคํ าสั่ง File และเลือก Print และจะไดหนา
จอแสดงสวนขอมูลที่ตองการพิมพ โดยสามารถเลือกใหพิมพเปน FullText หรือ Noimages  และ
คลิกสั่งพิมพ

                           ภา
พท
IHS
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ี ่18  การสั่งพิมพเอกสารในฐานขอมูล ASME
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การสํ าเนาผลลัพธที่คนไดลงแผนดิสเก็ตต

เลือกแถบคํ าสั่ง File และคลิก Export / Save as เพือ่สํ าเนาผลลัพธที่คนไดลง
แผนดิสเก็ตต โดยเลือก drive a: เปน \client\ A: ขอมูลที่สํ าเนาไวจะเปนแบบ Text file แตในฐาน
ขอมูล CAPSXpert จะเลอืกใหเปนขอมูลแบบ DBF (Dbase3 file format) ไดดวย (การส ําเนาผล
ลัพธลงแผนดิสเก็ตต ทํ าไดเฉพาะฐานขอมูลในชุด CAPSXpert เทาน้ัน)

การออกจากโปรแกรมการสืบคนของฐานขอมูล

ใหคลิกปุม File  และคลิก Exit  เพื่อออกจากโปรแกรมการใชงานทุกหนาจอ จน
ถึงหนาจอ CD USER และคลิกปุม Exit อีกคร้ัง

บทสรุป

ชุดฐานขอมูลของกลุมบริษัท I H S Group นับเปนฐานขอมูลท่ีมีประโยชนกับงาน
อุตสากรรม ท้ังในดานการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ และอุปกรณ การคนหารายละเอียดเก่ียว
กับอุปกรณชนิดตาง ๆ  ไดชวยใหผูท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและอุปกรณ มาตรฐานตาง ๆ สามารถ
คนหารายละเอียดเหลานั้นไดงายยิ่งขึ้น  การเพ่ิมขอมูลฉบับเต็ม (Full Text) ในบางฐานขอมูลที่มีผู
นิยมใชมาก เชน ASTM หรือ ASME ทํ าใหฐานขอมูลน้ีเอ้ือประโยชนตอวงการอุตสาหกรรม และ
รวมถึงวิศวกรรมศาสตร  และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน นับวาฐานขอมูลน้ีชวยใหเกิดความ
กาวหนาและพัฒนาในวงการนี้อยางมาก

------------------------------------------------------------
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เกี่ยวกับผูเขียน

ปฤชญีน นาครทรรพ: บรรณารักษศูนยบรรณสารสนเทศ
                                วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
        โทร. 218-4150-2

                                 E-mail : nprichaj@chula.ac.th

(จัดพิมพเผยแพรครั้งที่1:  มิถุนายน 2543)
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