CAB Direct
CAB Direct เป็ นฐานข้ อมูลของ CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ประยุกต์ เช่น พืช ชีวเคมี ป่ าไม้ มลพิษ น ้า ดิน สัตว์ วิทยาศาสตร์ อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้ อม เกษตรกรรม พิษวิทยา เป็ นต้ น
ประกอบด้ วยฐานข้ อมูลหลัก 2 ฐาน ได้ แก่ CAB Abstracts และ Global Health นอกจากนี ้ยังมีฐานข้ อมูลอื่น ๆ จาก Internet Resources
และ Abstract Journals ให้ บริ การข้ อมูลสาระสังเขปกว่า 9 ล้ านรายการ ข้ อมูลฉบับเต็มมากกว่า 130,000 รายการ อีกทังยั
้ งมีบทวิจารณ์ ข่าว
บทความ และรายงานอีกมากมาย
การใช้ งาน
เข้ าไปที่ http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#science
และคลิกที่ CAB Direct จะปรากฏ าจ
า

การค้ นหาข้ อมูล
 Search การค้ นหาข้ อมูล แบ่งได้ เป็ น
 Basic Search การค้ นหาขันต้
้ น โดยพิมพ์คาหรื อกลุม่ คาลง
ในช่องรับคาค้ น เช่น “heart health” แล้ วคลิก search ดังตัวอย่าง

 เลือกช่วงเวลาของปี ที่ตีพิมพ์ (Published between) หรื อวัน
เดือน ปี ทีเ่ พิ่มข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ (Added since)
 เลือกภาษาของบทความ (Language)
 เลื อ กชนิ ด ของเอกสาร (Document type) เช่ น หนัง สื อ
รายงานประจาปี บทความวารสาร เป็ นต้ น
ั้
หรื อ
 เลือกผลลัพธ์ ของการค้ นหาว่าต้ องการผลลัพธ์ ทงหมด
เฉพาะเอกสารฉบับเต็มใน CABI
 คลิก Submit
 Thesaurus การค้ นหาจากศัพท์สมั พันธ์ เข้ าสู่หน้ าจอการ
ค้ น หาแบบ thesaurus โดยการคลิ ก ค าว่ า Thesaurus จะขึ น้
หน้ าจอสาหรับการค้ นหาแบบ thesaurus










 Advanced Search การค้ นหาขันสู
้ ง เข้ าสูห่ น้ าจอการค้ นหา
ขันสู
้ งโดยคลิก
จะปรากฏหน้ าจอดังภาพ












 พิมพ์ ค าหรื อ กลุ่มค าลงในช่องรั บคาค้ น เลือกขอบเขตการ
สื บ ค้ น เช่ น ค้ นจากชื่ อ บทความ ชื่ อ ผู้ เขี ย น สาระสั ง เขป
สานักพิมพ์ เป็ นต้ น และเลือกคาเชื่อม (AND, OR, NOT)

วิธีการค้ นหาแบบ thesaurus ทาได้ ดงั นี ้
 พิมพ์คาหรื อกลุม่ คาลงในช่อง Search Thesaurus
 เลือกภาษา (Language)
 เลือกชนิดของการค้ นหา (Search type)
 เลือกรูปแบบของผลลัพธ์ (Results format)
 เลือกจานวนผลลัพธ์ตอ่ หนึง่ หน้ า (Terms per page)
 เลือก Match terms

 เลือกชนิดของคา (Term type)
 คลิก หรื อ
 จากผลลัพธ์ ของการค้ นหา ให้ คลิก
ที่ต้องการ สามารถคลิกได้ หลายตัวเลือก

หลังคาหรื อกลุม่ คา

เพื่อทาการค้ นหาผลลัพธ์ จาก
 คลิก
คาหรื อกลุม่ คาเหล่านัน้
นอกจากนี ้จากหน้ าจอ thesaurus สามารถเลือกคาหรื อกลุม่ คา
จากที่มีทงั ้ หมด โดยการคลิกที่
และ
เลือกคาหรื อกลุม่ คาที่ต้องการ
สามารถเลื อ กค าหรื อ กลุ่ ม ค าจากการแยกประเภท คลิ ก ที่
ซึง่ แบ่งการแยกประเภท
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การแยกประเภทตามสาขาวิชา (Subject Category) เช่น
โรค (DT Disease Terms) ภาษา (LA Languages Terms) ชนิด
ของดิน (SO Soil Types)
(VT Vegetation Types)
เป็ นต้ น
2. การแยกประเภทตามวิธีการ (Technical Categories) เช่น
ชื่อที่ได้ รับความนิยม (POP Popular Name) ชื่อที่ได้ รับการ
ลงทะเบียน (R Registered Name) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ (SCI
Scientific Name (Organisms)) เป็ นต้ น


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

การจากัดขอบเขตของข้ อมูลทาได้ โดย
เลือกหัวข้ อที่เฉพาะเจาะจง (Specific Topic)
เลือกประเภทของสาขาวิชา (Subject Category)
เลือกปี ที่ตีพิมพ์ (Year of publication)
เลือกชื่อของแหล่งที่มา (Source Title)
เลือกชื่อผู้เขียน (Author)
เลือกสถานที่ (Geographic location)
เลือกภาษา (Language)
เลือกเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
เลือกฐานข้ อมูลของ CABI (Your CABI Databases)

การเรียกดูข้อมูล
จากผลลัพธ์ ของการค้ นหา แต่ละรายการจะแสดงชื่อของเอกสาร
สามารถเรี ยกดูสาระสัง เขปได้ โดยคลิก
และ
เปิ ดดูข้อมูลฉบับเต็มได้ โดยคลิก
เมื่อคลิกชื่อของเอกสาร จะปรากฏหน้ าจอดังภาพ

ผลการค้ นหาและการจัดการผลลัพธ์
ผลการค้ นหาจากคาค้ น “heart health” ด้ วยทางเลือก Search
เป็ นดังภาพ




 สามารถเลือกจัดลาดับ การแสดงรายการผลลัพธ์ ที่ตวั เลือก
ของ Show me ซึ่งมี 2 ตัวเลือกคือ จัดลาดับตามวันที่ตีพิมพ์
(most recent first) กับจัดลาดับตามความสัมพันธ์ (most
relevant first)

หน้ า จอจะแสดงรายละเอี ย ดต่า ง ๆ ของเอกสารในแบบ html
สามารถคลิก
เพื่อเปิ ดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
ได้
 หากต้ องการบันทึกไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ให้ คลิก File บน
แถบเมนู แล้ วคลิก Save as…
 หากต้ องการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์ ให้ คลิก File
บนแถบเมนู แล้ วคลิก Print…
 เมื่อต้ องการส่งข้ อมูลบรรณานุกรมไปยัง EndNote
ก
จากนัน้ เลื อ กรู ป แบบที่ ต้ องการ แล้ วคลิ ก

การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้ งาน ให้ คลิก
ออกจากการใช้ งาน

ที่อยู่ด้านบนทางซ้ ายมือ เพื่ อ

จัดทาโดย ภัคพรรณ พานิช ภารกิจสนับสนุนงานวิจยั ศบร. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554

