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คํานํา 
  
 หองสมุดกรมประมงไดมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปอินโฟมามาใช เพื่อการทํางานที่ครอบคลุม     งาน
หลักของสมุด คือระบบหองสมุดอัตโนมัติ (LibraryAutomation system) ไดแก ระบบสืบคนรายการ  แบบ
ออนไลนฯลฯ เพื่อตอบสนองความตองการในการรับขอมูลสารสนเทศทางการประมงแกผูใชบริการหองสมุด
ไดอยาง สะดวก รวดเรว็ ทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับสังคมยุคขาวสาร (Information Age)  
 เพื่อเปนการเพิม่ประสิทธิภาพดานการจัดบริการที่ดีของหองสมุดกรมประมง ผูเขียนเห็นวาควร จัดทํา
คูมือการใชฐานขอมูลส่ิงพิมพของหองสมุดกรมประมงฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการสืบคนขอมูล
สารสนเทศดานการประมงแกผูใชบริการหองสมุด และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกดิประโยชนแกผูใชบริการ
หองสมุดตอไป 
 
 
        จารุวรรณ ลักษณะเกยีรต ิ
              ..กุมภาพนัธ/2554... 
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คูมือการใชฐานขอมูลของหองสมุดกรมประมง 

 
 หองสมุดกรมประมง เปนหองสมุดเฉพาะของกรมประมง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนแหลง
รวบรวม และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประมง เพือ่ตอบสนองความตองการในการรับขอมูลสารสนเทศ
ดานการประมง แกขาราชการ เจาหนาที่ ทีสั่งกัดกรมประมง และตลอดจนบุคคลภายนอกทัว่ไปทีส่นใจ
ทางดานการประมง 
 ปจจุบันหองสมุดกรมประมง ไดมีการจดัหาซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชเพื่อพัฒนาสูระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (LibraryAutomation system) คือโปรแกรมสําเร็จรูปอินโฟมา ซ่ึงมีการออกแบบการทํางานที่
ครอบคลุมงานหลักของสมุด ไดแก  ระบบงานจัดทําบตัรรายการ ระบบงานบริการยืม-คืน ระบบงานวารสาร
และส่ิงพิมพตอเนื่อง และระบบงานสืบคนรายการแบบออนไลน  ดานระบบงานสืบคนรายการแบบออนไลน
ของหองสมุดกรมประมง ประกอบดวย การจัดทําระบบฐานขอมูลข้ึน 2 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 1. ฐานขอมูลหองสมุด W.E. JOHNSON 
 2. ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library)  
 ฐานขอมูลทั้ง 2 ฐานขอมูล เปนระบบการสืบคนรายการแบบออนไลน สามารถใชงานไดทั้งระบบ 
Internet และระบบIntranet  ซ่ึงผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศทางดานการประมงไดดวยตนเอง 
ทุกเวลา และทกุสถานที่ โดยผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพวิเตอร และระบบ Internet  

 
 
 
 
 
 
 

 



 - 6 - 
 

คูมือการใชฐานขอมูลสิ่งพิมพของหองสมดุกรมประมง 
 

 หองสมุดกรมประมง (นามเดิม หองสมุด W.E. JOHNSON) เร่ิมกอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2518 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประมง เพื่อตอบสนองความตองการ
ในการรับขอมลูสารสนเทศดานการประมง แกขาราชการ เจาหนาที่ ที่สังกัดกรมประมง และตลอดจน
บุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจทางดานการประมง 
 ปจจุบันหองสมุดกรมประมง ไดมีการจดัหาซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชเพื่อพัฒนาสูระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (LibraryAutomation system) คือโปรแกรมสําเร็จรูปอินโฟมา ซ่ึงมีการออกแบบการทํางานที่
ครอบคลุมงานหลักของสมุด ไดแก  ระบบงานจัดทําบตัรรายการ ระบบงานบริการยืม-คืน ระบบงานวารสาร
และส่ิงพิมพตอเนื่อง และระบบงานสืบคนรายการแบบออนไลน  ดานระบบงานสืบคนรายการแบบออนไลน
ของหองสมุดกรมประมง ประกอบดวย การจัดทําระบบฐานขอมูลข้ึน 2 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 1. ฐานขอมูลหองสมุด W.E. JOHNSON 
 2. ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library)  
 ฐานขอมูลทั้ง 2 ฐานขอมูล เปนระบบการสืบคนรายการแบบออนไลน สามารถใชงานไดทั้งระบบ 
Internet และระบบIntranet  ซ่ึงผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศทางดานการประมงไดดวยตนเอง
ทุกเวลา และทกุสถานที่ โดยผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพวิเตอร และระบบ Internet  
 
การเขาใชฐานขอมูลของหองสมุดกรมประมง 
 เร่ิมจากผูใชงานเขาสูระบบ Windows และเรียกโปรแกรมผาน Web Browser เพื่อเขาเว็บไซต           
ของกรมประมง คือ www.fisheries.go.th จากหนาหลัก เลือกไปที่ บริการ จะพบบริการตาง ๆของกรมประมง 
เลือกไปที่ ระบบบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) เลือกเพื่อเขาสู Home Page ของหองสมุด          
กรมประมงจะพบฐานขอมูลของหองสมุดกรมประมง 2 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1. ฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY 
2. ฐานขอมูลสืบคน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (ฉบับเต็ม)  

    

    
 

http://www.fisheries/
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 1. ฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY 
     เปนฐานขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประมง จาก 

- หนังสือทั่วไปดานการประมง และหนังสืออางอิง 
- รายงานการวิจยั , รายงานประจําป และสัมมนาวิชาการประจําป 
- วารสารดานการประมง และสาระสังเขป 
- CD-ROM และวัสดยุอสวนอ่ืนๆ 

     การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY  ผลลัพธที่ไดระบบ              
จะแสดงรายการขอมูลดานการประมงในรปูแบบของบรรณานุกรมของสื่อส่ิงพิมพ และวัสดุยอสวน             
และจะแสดงรายการขอมูลประเภท รายช่ือส่ือส่ิงพิมพใหม วารสารใหม บทความจากวารสารใหม                 
ส่ือโสตฯใหม รายช่ือผูเชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานตางๆ โดยผูใชสามารถเลือกระยะเวลาของ  
ขอมูลสารสนเทศ ไดแก เดือน, ป ไดโดยใช ช่ือผูแตง ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง คําคน และAdvance Search             
เลขที่มาตรฐาน (ISBN) เลขที่อางอิง(เลขทะเบียน) และเลขเรียกหนังสือ 
 
การเขาใชฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY 
1. จาก Home Page ของหองสมุดกรมประมง เลือก ฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY 
    เมื่อเขาสูฐานขอมูลหองสมุด W.E.JOHNSON LIBRARY   
    -  เลือก ที่หนาหลัก เพื่อเขาสูระบบ ระบบจะทําการเชือ่มโยงไปยังหนาจอการสืบคนขอมูล   
   -   หรือเลือก ที่ Search เพื่อเขาสูระบบ ระบบจะทําการเชื่อมโยงไปยังหนาจอการสืบคนขอมูล   
 

   
 
2. จากนั้นเลือกประเภทที่ตองการสืบคนที่ Toolbra Manu ดานบน ไดแก ประเภทหนงัสือ  ประเภทสื่อโสตฯ 
ประเภทวารสาร  ประเภทบทความ  ประเภทผูเชี่ยวชาญ  ประเภทเชื่อมโยง  และประเภทคนหา ระบบ            
จะทําการเชื่อมโยงไปยังหนาจอการสืบคนขอมูลของประเภทนั้น ๆ   
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-   หากตองการเลือกประเภทหนังสือ คลิกที่หนังสือ หนาจอจะแสดงรายชื่อหนังสือใหมของเดือน
ปจจุบัน ผูใชสามารถเลือก เดือน,ป ที่ตองการจะดูรายช่ือหนังสือที่เขามาในหองสมุดของเดือน,ป นัน้ ๆได  

   เพื่อดูรายการทางบรรณานกุรมได และผูใชสามารถ คลิกรูป  
 

-   หากตองการเลือกประเภทสื่อโสตฯ คลิกที่ส่ือโสตฯ หนาจอจะแสดงรายชื่อส่ือโสตฯใหมของเดือน
ปจจุบัน ผูใชสามารถเลือก เดือน, ป ที่ตองการจะดูรายช่ือส่ือโสตฯที่เขามาในหองสมดุของเดือน, ป นั้น ๆได 

และสามารถคลิกรูป    เพื่อดรูายละเอียดของสื่อโสตฯ (ดังภาพขางลาง) 
 

 
 

 
-   ระบบจะแสดงหนาจอวารสารใหม เมื่อเลือกประเภทวารสาร ผูใชสามารถเลือก เดือน, ป                               

ที่ตองการจะดรูายช่ือวารสารใหม และวารสารของเดือน, ป นั้นๆได และสามารถคลิกรูป    เพื่อดู
รายละเอียดของวารสาร (ดังภาพขางลาง) 
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-   ระบบจะแสดงหนาจอบทความใหม เมื่อเลือกประเภทบทความ ผูใชสามารถเลือก เดือน, ป                               

ที่ตองการจะดรูายช่ือบทความใหม และบทความตามเดือน, ป นั้นๆได และสามารถคลิกรูป    เพื่อ                
ดูรายละเอยีดของบทความ (ดังภาพขางลาง) 

 

 
-   ระบบจะแสดงหนาจอผูเชี่ยวชาญ เมื่อเลือกประเภทผูเชี่ยวชาญ  ผูใชสามารถคนหารายชื่อของ

ผูเชี่ยวชาญของกรมประมง โดยปอนคําคนที่มาจาก ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียนผูเชี่ยวชาญ สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ                    
และผลงานของผูเชี่ยวชาญ จากนั้น คลิกคนหา ระบบจะทาํการคนหา และแสดงผลลัพธ ตามวัตถุประสงค       
ที่ตองการสืบคน (ดังภาพขางลาง) 
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-  ระบบจะแสดงหนาจอเชื่อมโยง เมื่อเลือกประเภทเชื่อมโยง ผูใชสามารถเขาสูระบบเชื่อมโยง                            
เพื่อดูขอมูลที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยง ไดแก ขอมูลหนวยงานของรัฐ เปนตน โดยคลกิที่รายการเชื่อมโยง  
ระบบจะทําการเชื่อมโยงไปยังสวนที่เกี่ยวของ (ดังภาพขางลาง) 

 

 
 
-   ระบบจะแสดงหนาจอคนหา เมื่อเลือกประเภทคนหา ผูใชสามารถเลือก เดือน,ป ที่ตองการ             

จะดูขอมูลสารสนเทศตามเดอืน, ป นั้นๆได และสามารถคลิกรูป    เพือ่ดูรายละเอยีดของขอมูล     
สารสนเทศ (ดงัภาพขางลาง) 

 

 
 
3. การสืบคนขอมูลส่ือส่ิงพิมพ และส่ือประเภทตางๆ  เชน การสืบคนดวยประเภท ผูแตง  ช่ือเร่ือง  หัวเรื่อง  
คําคน และ Advance Search สามารถทํารายการไดดังนี ้
 
การสืบคนประเภทผูแตง 
 หากผูใชตองการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชช่ือผูแตง คลิกปุมคนหาจากทั้งหมด                      

เพื่อเปลี่ยนเปน   (คนหาจากหนังสือ) หนาจอจะแสดงภาพโดยใหปอนขอมูลสวนตาง ๆของสิ่งพิมพ  
เลือกปอนขอมูลลงในชองชื่อผูแตง โดยใชช่ือ และนามสกุลของผูแตงหนังสือ และส่ิงพิมพประเภทตางๆ     
และคลิกคนหา ระบบจะทําการคนหา และแสดงผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตองการสืบคน  
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-    ตัวอยางผลลัพธจากการสืบคนโดยชื่อผูแตง ปรากฎเปนรายการของสิ่งพิมพ ผูใชสามารถ               

ดูรายละเอยีดของสิ่งพิมพโดยคลิกที่รูป     (ดังภาพขางลาง) 
 

 
การสืบคนประเภทชื่อเรื่อง 
 หากผูใชตองการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชช่ือเร่ือง คลิกปุม คนหาจากทั้งหมด  เพื่อเปลี่ยนเปน 

  (คนหาจากหนังสือ) หนาจอจะแสดงภาพโดยใหปอนขอมูลสวนตางๆของสิ่งพิมพ  เลือกปอน
ขอมูลลงในชองชื่อเร่ือง โดยใชช่ือเร่ืองของหนังสือ และสิ่งพิมพประเภทตางๆ และคลิกคนหา ระบบจะทําการ
คนหา และแสดงผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตองการสืบคน  
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การสืบคนประเภทหัวเร่ือง  
 หากผูใชตองการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชหัวเร่ือง คลิกปุม คนหาจากทั้งหมด  เพื่อเปลี่ยนเปน 

  (คนหาจากหนังสือ) หนาจอจะแสดงภาพโดยใหปอนขอมูลสวนตางๆของสิ่งพิมพ เลือกปอน
ขอมูลลงในชองหัวเร่ือง โดยใชหวัเร่ืองของหนังสือ และสิ่งพิมพประเภทตางๆ และคลิกคนหา ระบบจะทําการ
คนหา และแสดงผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตองการสืบคน 
  

 
  
-    ตัวอยางผลลัพธจากการสืบคนโดยใชหวัเร่ือง ปรากฏเปนรายการของสิ่งพิมพ ผูใชสามารถ             

ดูรายละเอยีดของสิ่งพิมพโดยคลิกที่รูป     (ดังภาพขางลาง) 

 
 
การสืบคนประเภท Advance Search  
 หากผูใชตองการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใช Advance Search คลิกที่ Advance Search หนาจอ     
จะแสดงภาพการคนหาโดย Advance Search โดยใหเลือกประเภทของสิ่งพิมพ ไดแก คนหาหนังสือ คนหา
วารสาร เปนตน โดยคลิกเลือกประเภทจากปุม   และใหเลือกใชการสืบคนจากสวนตาง ๆ ของสิ่งพิมพ         
ไดแก ผูแตง  ช่ือเร่ือง  หัวเรือ่ง เปนตน และใหปอนขอมลูจากสวนตาง ๆ ของสิ่งพิมพตามที่เลือกประเภท         
และตามรายละเอียดที่ตองการสืบคน สําหรับคําคนที่ปอนนั้น ไมจําเปนตองปอนครบทั้งคําคน เนือ่งจากระบบ
สามารถคนหาเฉพาะบางสวนของคําคนไดทันที และแตละคําคน ยังสามารถเลือกเงื่อนไขไดอีก ไดแก          

 



 - 13 - 
 

หรือ, และ จากนั้นคลิกคนหา ระบบจะทําการคนหา และแสดงผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตองการสืบคน
  

 
 

หนาจอแสดงภาพการคนหา และแสดงผลลัพธจากการสืบคน โดยใช Advance Search ปรากฏเปน 

   (ดังภาพขางลาง) เปนรายการของสิ่งพิมพ ผูใชสามารถดูรายละเอียดของสิ่งพิมพโดยคลิกที่รูป  
 

 
 
การสืบคนประเภทคําคน (Key Word) 

 หากผูใชตองการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใช คําคน (Key Word ) คลิกปุม   (คนหาจาก
หนังสือ) ใหเปลี่ยนเปน คนหาจากทั้งหมด   หรือคลิกคนหาจาก Toolbra Manu ดานบน ไดแก ประเภท
หนังสือ  ประเภทคนหา เปนตน ระบบจะทาํการเชื่อมโยงไปยังหนาจอแสดงการสืบคนขอมูลโดยใชคําคน 
              ผูใชควรปอนคําคน โดยใชคําคน( คําคนเปนคําทีม่าจากชื่อเร่ือง ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ ช่ือผูแตง          
หัวเร่ือง บทคดัยอ จากทุกประเภท) ลงในชองคําคน และคลิกคนหา ระบบจะทําการคนหา และแสดงผลลัพธ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการสืบคน  
 

 



 - 14 - 
 

 
 

-    ตัวอยางผลลัพธจากการสืบคนโดยใชคําคน(Key Word) ปรากฏเปนรายการของสิ่งพิมพ             

ผูใชสามารถดูรายละเอียดของสิ่งพิมพโดยคลิกที่รูป     (ดังภาพขางลาง) 
 

 
 

จากการสืบคนขอมูลประเภทตาง ๆ ดังกลาวขางตน ผลลัพธจากการสืบคนปรากฏเปนรายการขอมูล              
ของสื่อส่ิงพิมพ และส่ือโสตฯ ที่ผูใชสามารถเลือกรูปแบบใหแสดงขอมูลสารสนเทศในรูปตารางหรือ

บรรณานุกรมได และผูใชสามารถดูรายละเอียดของรายการนั้น ๆ เพิ่มเติมโดย คลิกที่รูป    เพื่อดูรายการ
ทางบรรณานกุรมไดอีกทางหนึ่ง และสามารถสั่งพิมพขอมูลสารสนเทศทั้งในรูปตาราง และบรรณานุกรมได 

ผลลัพธจากการสืบคนขอมูลในรูปตาราง และบรรณานุกรม ผูใชควรจดบันทึกเลขหมูของสิ่งพิมพ และ
ส่ือโสตฯ เพื่อทําใหทราบตําแหนงทีเ่ก็บของสิ่งพิมพ และส่ือโสตฯ ซ่ึงปรากฏตามประเภทของสิ่งพมิพ และส่ือ
โสตฯ ดังตัวอยาง ตอไปนี ้

ประเภทหนังสือ, สัมมนาวิชาการกรมประมง ไดแก  SH167.T54.ร54    
ประเภทเอกสารวิชาการ ไดแก  2869   
ประเภทวิทยานิพนธ  ไดแก   วพ.SH167.T54.อ15 , Thesis QL 737.5T54  
ประเภทเอกสารวิชาการที่ออกโดยสถาบันวิจยัประมงน้ําจืด ไดแก  NIFI.T204   
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ประเภทเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ ไดแก  DOC.E336  
ประเภทวารสาร ไดแก วารสารการประมง (ปที่ 60 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2550 
                            หนา 215-222 ) 
ประเภทรายงานประจําป ไดแก รายงานประจําป 2536-2537 ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด จังหวดัขอนแกน   
ประเภทสื่อโสตฯ ไดแก CD 006 (ชุดที่ 6:1. การเลี้ยงปลาดุกอุยในบอดนิ 2.การเลี้ยงปลาดุกอุยในบอ
  ซีเมนต 3. ปลาดุกเสน 4. ปลาดุกแปรรูป) 
 

2. ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library) 
    เปนฐานขอมูลที่พัฒนามาจากโปรแกรมสําเร็จรูป Infoma คือ Infoma E-Library เปนฐานขอมูลที่รวบรวม
และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประมงจากสื่อประเภทตางๆ ดังนี ้ 
            รายงานการวจิัย , รายงานประจําป และสัมมนาวชิาการประจําป 

- วารสารดานการประมง และสาระสังเขป 
- CD-ROM และวัสดยุอสวนอ่ืนๆ 

การทํางานของฐานขอมูล ทํางานโดยใชระบบการสแกนขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพตนฉบับ และจากวสัดุยอสวน 
อยางเต็มรูปเลม, บทความ (Full Text)  ดานการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 
(E-Library)  ผลลัพธที่ไดระบบจะแสดงรายการขอมูลสารสนเทศในรูปแบบรายการของสื่อส่ิงพิมพ และ     
วัสดุยอสวน ทีผู่ใชสามารถเปดดูเนื้อหาฉบับเต็มของสื่อส่ิงพิมพ และวสัดุยอสวนไดโดยผานเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพวิเตอร และระบบ Internet 
การเขาใชฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library) 
วิธีท่ี 1 : สืบคนขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการใชคําคน (Key word)  
 1. จาก Home Page ของหองสมุดกรมประมง เลือก หองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library) 
     หรือ เขาไปที่ URL: http://elib.fisheries.go.th/iwebsrv  
     เมื่อเขาสูฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนกิสฉบับเต็ม (E-Library) 

 
 

http://elib.fisheries.go.th/iwebsrv
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    ปอน User Name  
                 และ Password คือ Guest  ดังภาพที่ Run ใหเห็นอยูตลอดเวลา จากนั้น คลิก ยืนยัน 
                ระบบจะทําการเชือ่มโยงกับฐานขอมูลของระบบ INFOMA FILE และแสดงรายการ การทํางาน   
                ของระบบฐานขอมูล 
2. จากนั้นเลือกรายการ Search Engine โดยคลิกรายการ Search Engine ระบบจะทําการเชื่อมโยงไปยังหนาจอ
การสืบคนขอมูล   
 

      
 
หนาจอแสดงการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลโดยคําคน จากการเลือก Search Engine (ดังภาพขางลาง) 
 

 
 
3. จากนั้นพิมพคําคนที่ตองการสืบคน ลงในชองปอนคาํคน แลวคลิกปุมเริ่มคนหา (คําคน เปนคําที่มาจาก       
ช่ือผูแตง ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง) ระบบจะแสดงรายการขอมูลที่ไดสืบคน 
 

ตัวอยางการสืบคนขอมูลโดยคําคน ที่เปนชื่อเร่ือง ปรากฏผลลัพธของการสืบคน (ดงัภาพขางลาง) 
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ตัวอยางการสืบคนขอมูลโดยคําคนที่มาจากชื่อผูแตง ปรากฏผลลัพธของการสืบคน (ดังภาพขางลาง) 

    
 

จากภาพ  หนาจอแสดงการสบืคนขอมูลสารสนเทศโดยการใชคําคนจากชื่อเร่ือง และชื่อผูแตง ไดแก 
การจัดการประมง เปนตน ปรากฏผลลัพธจากการสืบคน ผูใชสามารถดูเนื้อหาฉบับเตม็ของรายการนั้นๆ 
เพิ่มเติมโดยคลิกที่ปุม     หรือที่รายการ จะปรากฏเนื้อหาฉบับเต็ม เปนเอกสารชนิด Image .(TIF) ซ่ึงสามารถ
เรียกดูผานโปรแกรม TIFF Viewer Plug-in หรือ Imaging หรือ ACDSee ในMS Windows 95, 98, XP และNT  
(ดังตัวอยางภาพ ขางลาง) ตอไปนี ้

 
 

http://elib.fisheries.go.th/CABINET/DOC/DRAWERS/PRO/DATA0000/00000013.TIF
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หากผูใชพบปญหาการเปดดเูอกสารฉบับเต็มไดเพยีงหนาเดียว ควรทําดังนี้  
- ควรคลิกที่ File เลือก Edit with Windows Picture and Fax Viewer  จากนั้น คลิกขวาทีเ่นื้อหา          

ที่ปรากฏ เลือกOpen with เลือก ACDSee  
- หรือ เลือก Save file ขอมูล และคลิก Start และเลือก Open with เลือก ACDSee 

หากมิไดติดตั้งหรือลงโปรแกรม ACDSee หรือ โปรแกรม Viewer ควรทําการลงโปรแกรมดังกลาวเสียกอน 
ผูใชก็จะสามารถเปดดูเอกสารฉบับเต็มไดโดยสมบูรณ  
 
การเขาใชฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library) 
วิธีท่ี 2 : สืบคนขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการเลือกแฟมขอมูลของเอกสาร 
1. จาก Home Page ของหองสมุดกรมประมง เลือก หองสมุดอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-Library) 
     หรือ เขาไปที่ URL: http://elib.fisheries.go.th/iwebsrv  
     เมื่อเขาสูฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนกิสฉบับเต็ม (E-Library) 
 

       
                ปอน User Name  
                และ Password คือ Guest  ดังภาพที่ Run ใหเห็นอยูตลอดเวลา จากนั้น คลิก ยนืยัน 
                ระบบจะทําการเชือ่มโยงกับฐานขอมูลของระบบ INFOMA FILE และแสดงรายชื่อตูเอกสาร 
2. จากนั้นเลือกตูเอกสาร  เลือกล้ินชักเอกสาร  และเลือกแฟมของเอกสารตามลําดับ ดังภาพขางลาง 
 

 

http://elib.fisheries.go.th/iwebsrv
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  เลือกตูเอกสาร โดยคลิกปุมเลือกตู หนาจอจะแสดงรายชือ่ล้ินชักที่มีอยูภายในตูเอกสาร 
 เลือกล้ินชักเอกสาร โดยคลิกปุมเลือกล้ินชักเอกสาร หนาจอจะแสดงรายชื่อล้ินชักเอกสารใหเลือก               
  เชน เอกสารวิชาการ หรือเลือกล้ินชักเอกสารที่ตองการชนิดอื่นๆ และคลิกปุมเลือกแฟมเอกสาร   
 เลือกแฟมเอกสาร โดยคลิกปุมเลือกแฟมเอกสาร หนาจอจะแสดงรายชื่อแฟมเอกสาร เชนการเพาะเลี้ยง    
 สัตวน้ํา หรือเลือกทุกแฟมเพื่อดูรายการทัง้หมด หนาจอจะแสดงหนาสืบคนขอมูลสารสนเทศ 
3. จากนั้นหนาจอจะแสดงหนาสืบคนขอมูลสารสนเทศ โดยหนาจอแสดงชองสําหรับการกรอกรายละเอียด 
เลือกปอนดัชนีคําคน จากนัน้ คลิกเริ่มคนหา เพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศที่ตองการ  

 
 สําหรับดัชนีคาํคนที่ปอนนั้น ไมจําเปนตองปอนครบทั้งคําคน เนื่องจากระบบสามารถคนหาเฉพาะ
บางสวนของคําคนไดทันที และแตละคําคน ยังสามารถเลือกเงื่อนไขไดอีก ไดแก หรือ, และ 
4. จากนั้น หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดจากการสืบคน ผูใชสามารถดูเนื้อหาฉบับเตม็ของรายการนั้นๆ      

เพิ่มเติมโดยคลิกที่ปุม   จะปรากฏเนื้อหาฉบับเต็ม เปนเอกสารชนิด Image .(TIF) ซ่ึงสามารถเรียกด ู         
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ผานโปรแกรม TIFF Viewer Plug-in หรือ Imaging หรือ ACDSee ในMS Windows 95, 98, XP และNT          
ดังตัวอยางภาพ ขางลางตอไปนี้ 

      
 

หนาจอแสดงเนื้อหาฉบับเตม็ เปนเอกสารชนิด Image (.TIF) 
 

 
 
หากผูใชพบปญหาการเปดดเูอกสารฉบับเต็มไดเพยีงหนาเดียว ควรทําดังนี้  

- ควรคลิกที่ File เลือก Edit with Windows Picture and Fax Viewer  จากนั้น คลิกขวาทีเ่นื้อหา         
ที่ปรากฏ เลือกOpen with เลือก ACDSee  

- หรือ เลือก Save file ขอมูล และคลิก Start และเลือก Open with เลือก ACDSee 
 หากมิไดติดตัง้หรือลงโปรแกรม ACDSee หรือโปรแกรม Viewer ควรทําการลงโปรแกรมดังกลาว 
 เสียกอน ผูใชก็จะสามารถเปดดูเอกสารฉบับเตม็ไดโดยสมบูรณ 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเขาใชฐานขอมูลสิ่งพิมพของหองสมุดกรมประมง 
 
ฐานขอมูล W.E. JOHNSON LIBRARY    ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส(ฉบับเต็ม):E-Library 
 

ฐานขอมูลหองสมดุอิเล็กทรอนกิส :E-Library   
คลิก  เพือ่เขาสูระบบฐานขอมูลฯ 
 

 
 
 

 

คลิก  เพื่อเขาสูระบบฐานขอมูลฯ 

ฐานขอมูล  W.E. JOHNSON LIBRARY 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 

ปรากฏรายการที่คนหา    คลิก เพือ่ดูขอมูลของ
หนังสือ/เอกสาร   

ปอนคําคน:เปนคําจากชื่อผูแตง, ชือ่เรอิง,   หัว
เรื่อง, บทคัดยอ, จากทุกประเภท   คลกิ  เริ่ม
คน 

ปอนชื่อผูใชงาน  และรหัสผานคือ Guest  
พรอมคลกิยืนยัน 

         เลือกรายการ Search Engine 

เลือก  Search เพื่อเขาสูระบบการสืบคน
ขอมูล 

ปอนคําคน:เปนคําจากชื่อผูแตง, ชือ่เรอิง,        
หัวเรื่อง, บทคัดยอ, จากทุกประเภท 

คลิกคนหา  และเลอืกใหแสดงขอมูลในรูป
ของตาราง หรือ บรรณานุกรม 

ปรากฏรายการที่คนหา...คลิก  รูป   เพ่ือดู
รายละเอียดของหนังสือ...และจดเลขเรียก
หนังสือ  เพ่ือหยิบหนังสือบนชั้น   

ขอมูลวิชาการดานการประมง 

ขอมูลวิชาการดานการประมง 
เลือก  Open  หรือ Save file  -ของขอมูล ท่ี
ปรากฏ  (เปนระบบสแกนขอมูลหนังสือ/
เอกสารสูฐานขอมลู) 

ผูใชสามารถ เลือก Print out หรือ  Save file 
ได 
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