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Scirus เครื่องมือสืบคนบนอินเทอรเน็ตสําหรบันักวิชาการ 
 
                โดย  สุดใจ  ธนไพศาล  อ.ม., บธ.ม. 
  
 ในการสืบคนบนอินเทอรเน็ตเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ มีเครื่องมือสืบคนจํานวนมากใหเลือกใช หลายคน
มักนึกถึง Google เปนอันดับตนๆ เนื่องจากเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางและใหสารสนเทศไดจํานวนมหาศาล 
อยางไรก็ตาม สารสนเทศจาํนวนมหาศาลดงักลาวกลับทําใหตองเสียเวลาสืบคนเพิ่มมากขึ้นเพราะมีจํานวนไมนอยที่มี
เนื้อหาไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการ 
 Scirus เปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหนักวิชาการและนักวิจัยสามารถสืบคนสารสนเทศบนอินเทอรเนต็ได  
อยางกวางขวางและทําการคัดกรองเนื้อหาที่เกี่ยวของใหตรงกับความตองการไดดีย่ิงขึ้น  Scirus เปนเครื่องมือสืบคน 
(Search engine) ซ่ึงจัดทําโดยบริษัท Elsevier B.V. ประเทศเนเธอรแลนด เจาของเดียวกับฐานขอมูล 
ScienceDirect ที่เรารูจักกันเปนอยางดี 
 ขอบเขตเนื้อหาและลักษณะของ Scirus คือ 

- ใชสืบคนสารสนเทศโดยเนนในสาขาวิทยาศาสตร ไดแก Health science, Life science, 
Physical science รวมถึง Social science จากหนาเว็บไซตตางๆ มากกวา 450 ลานหนา ซ่ึง
เปนของหนวยงานและองคกรตางๆ ดานการศึกษา รฐับาล และเอกชน และในจํานวนนี้มากกวา 
200 ลานหนาเปนสถาบันการศึกษา 

- ใชคนหารายงาน เอกสาร บทความ Peer-review สิทธิบัตร รายการวารสารและสิ่งพิมพตางๆ ซ่ึง
มักจะไมพบในการใชเครื่องมอืสืบคนอื่น  

- ใชคนสารสนเทศบนเวบ็ไซตไดอยางครอบคลมุ รวมถึงสารสนเทศกอนการตีพิมพ (preprints) 
ขอมูลยอนหลัง (Archives) และคลังขอมูลในที่ตางๆ (Repositories) 

- เปนลักษณะเครื่องมือสืบคนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรบันักวิทยาศาสตรและนักวิจัย เนื่องจาก
ทําการคัดกรองเฉพาะขอมูลในสาขาทีต่องการ 

ในขณะนี้ นอกจากสืบคนไดจากเว็บไซตจํานวนมากกวา 450 ลานหนาดังกลาวแลว ยังมีแหลงสารสนเทศที่
สืบคนไดจาก Scirus อีกถึง 33 แหลง เชน American Physical Society, BioMed Central, Digital archives, 
Project Euclid, HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) Institutional Repository, 
HKUTO (Hong Kong University Theses Collection), Humboldt University, LexisNexis, Maney 
Publishing, MD Consult, Nature Publishing Group, NASA, PsyDok, PubMed Central, Royal Society 
Publishing, SAGE Publications, ScienceDirect, Scitation  เปนตน  
 การสืบคนสารสนเทศจาก Scirus สามารถสบืคนไดทั้งในระดับพื้นฐาน (Basic search) และระดับกาวหนา 
(Advanced search) ที่มีการระบุหรือจํากัดตัวเลือกตางๆ ได สวนผลการสืบคน (Search result) นั้น กําหนดให
แสดงผลตามลําดับความเกี่ยวของของเนื้อหา (Relevance) หรือตามปพมิพ (Date) ของสารสนเทศรายการนั้นๆ    
ก็ได 
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การสืบคน Scirus  
 URL ของ Scirus คือ http://www.scirus.com หรือจากหนาโฮมเพจของฐานขอมูล ScienceDirect      
ผูสืบคนสามารถเลือกเขาที่ Scirus ไดตามภาพ 
 

 
  
 เมื่อผานชองทางนี้แลว จะพบหนาเว็บทีใ่หสืบคนระดับพื้นฐาน (Basic search) 
 

 
  

ถาตองการสืบคนในลักษณะที่เปนระบบมากขึ้น ใหเลือกใช Advanced search สวน Preferences ใช
สําหรับการตั้งคาการแสดงผล เชน จํานวนผลลัพธที่ใหแสดงในแตละหนา (ตั้งแต 10 ถึง 100 รายการ) การแสดงผล
บนบราวเซอรใหม การแสดงผลที่จัดกลุมตามชื่อโดเมน หรือการแสดงผลใหลิงคไปยังหองสมุดและสถาบันที่ตองการ
ได 
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 ตัวอยางการสบืคนระดับพื้นฐาน (Basic search) เชนใสคําคนวา hypertension +heart attack 

 
 จะพบตัวเลขแสดงจํานวนและผลการสืบคนโดยยอที่สามารถลิงคดูตอไปยังฉบับเต็ม รวมถึงแสดงผลลัพธ
รายการทีเ่ปนขาว (news) และรายการทีค่ลายกัน (similar results) ซ่ึงแยกไวใหดู นอกจากนั้นทางดานซายมือยังมี
สวนที่ชวยใหคดักรอง (Filter) ผลลัพธการสบืคนใหแคบมากขึ้นอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filter Search 
Results Search Results

News results 

Sponsored links
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 ผูสืบคนสามารถคัดกรองผลการสืบคนไดจาก แหลงวารสารตางๆ (Journal sources) เว็บไซตที่คัดเลือก
มาแลว (Preferred web) และเว็บอื่นๆ (Other web) ซ่ึงมีใหเลือกตามประเภทของแฟมขอมูล  

 
  
 สําหรับในสวนของการสืบคนระดับกาวหนา (Advanced search) ดังหนาจอในหนาถัดไป ใชวิธีการสบืคน
ดังนี้ 

1. ใสคําคนที่ตองการแลวระบุวาตองการคนจากสวนใดของเอกสาร เชนจากชื่อผูแตง ช่ือบทความ ช่ือ
วารสาร หนวยงานที่ผูแตงสังกัด คําสําคัญ หมายเลขมาตรฐานสากลประจาํวารสาร (ISSN) หรือจากทุกสวนของ
เอกสาร (The complete document) ก็ได 

2. อาจระบุเพิ่มลกัษณะคาํคนนัน้วาเปนทุกคาํ บางคํา หรือตามรูปวลีคําที่ปรากฏ (All of the words, Any 
of the words, Exact phrase) และอาจเลือกใชคําวา AND, OR หรือ ANDNOT เพื่อเช่ือมคําคน  

3. การสืบคนในลกัษณะนี้สามารถระบหุรือจํากัดการคนไดจากสิ่งตอไปนี้ 
3.1 ปพิมพ (Dates) ของสารสนเทศหรือเอกสาร มีใหเลือกตั้งแตกอนป ค.ศ.1990 ถึงปจจุบัน อยางไร

ก็ตามสารสนเทศหรือเอกสารบางชิ้นอาจไมมีปพิมพก็ได 
3.2 ประเภทของเอกสาร (Information types) เชน สาระสังเขป บทความ หนงัสือ หนาโฮมเพจ 

รายงานการประชุม สิทธิบัตร ส่ิงพิมพลวงหนา วิทยานพินธ  
3.3 ประเภทของแฟมขอมูลที่ตองการ (File formats) ไดแก HTML, PDF, Word, Powerpoint, 

Postcript, TeX 
3.4 แหลงสารสนเทศ (Content sources) ไดแก Journal sources, Preferred web sources และ 

Web sources ตามการจัดแบงกลุมของ Scirus เอง ซ่ึงผูสืบคนอาจเลือกยอยลงไปวาใหสืบคน
ตามชื่อวารสารหรือเว็บไซตใดอีกก็ได โดยเลือกกดดูที่ปุม List more sources  

3.5 สาขาวิชา (Subject areas) ที่มีอยูถึง 20 สาขา โดยอาจดูเพิ่มเติมไดจากการเลือกคลิกปุม List 
more subject areas  
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หนาจอการสืบคนระดับกาวหนาเปนดังนี้ 
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เทคนิคการใชคําคน 
 ในการสืบคนไมวาการคนระดบัพื้นฐานหรือระดับกาวหนา มเีทคนคิตางๆ ในการใชคําคนดังนี้ 

1. คํายอ (Abbreviation)   
ใชเมื่อตองการระบุเขตขอมูลที่ตองการสืบคนคํานั้น ไดแก 
au:   แทน author (ผูแตง) 
ti:     แทน title (ช่ือเรื่อง) 
jo:   แทน journal (ช่ือวารสาร) 
ke:     แทน keyword (คําสําคญั) 
url:   แทน URL (ยูอารแอล) 
dom:    แทน domain name (ช่ือโดเมน) 
af:   แทน author affiliation (สถาบันที่ผูแตงสังกัด) 
ตัวอยางเชน    
au:smith  ใชคนหาเรื่องที่แตงโดย Smith 
เขตขอมูลเหลานี้ยังสามารถเลือกไดจาก dropdown menu ที่อยูหนาจอการสืบคนในระดับ

กาวหนาไดเชนกัน 
2. เครื่องหมาย + และ - 
 ใชเครื่องหมาย + นําหนาคาํคนคําที่สองขึ้นไป เพื่อใหมีคาํนัน้ในผลการสืบคนดวย 
 ใชเครื่องหมาย -  นําหนาคาํคนคําที่สองขึ้นไป เพื่อไมใหมีคาํนั้นในผลการสืบคน 
 ตัวอยางเชน 
 hypertension +diabetes  จะไดผลลัพธรายการที่มทีั้งสองคํานี้อยูดวยกัน 
 hypertension -diabetes  จะไดผลลัพธรายการที่มีคาํวา hypertension และไมมีคําวา diabetes 
 health -au:smith    จะไดผลลัพธรายการที่มีคําวา health แตไมใชที่ Smith เปนผูแตง 
3. คําเช่ือมตรรกะบูลีน (Boolean operators) 
 ใชเมื่อตองการเชื่อมคําคน ไดแก AND, OR, ANDNOT 
 ตัวอยางเชน   
 women AND health  ใชคนหาเรื่องที่มีทั้งคาํวา women และคําวา health 
 algebra OR trigonometry  ใชคนหาเรื่องที่มีคําวา algebra หรือ trigonometry คําใดคําหนึ่ง   
ก็ได 
 gas ANDNOT helium  ใชคนหาเรื่องที่มีคาํวา gas และไมมีคําวา helium 
4. รูปวลี (Exact phrase) 
 ใชเครื่องหมาย “     “ (อัญประกาศ) ครอมคาํเพื่อคนหาวลตีามรูปที่ปรากฏใหเห็นโดยตรง 
 ตัวอยางเชน   
 “heart attack”  จะคนหาคาํทั้งสองซึ่งอยูติดกัน ไมแยกคํากัน 
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5. เครื่องหมายแทนตัวอักษร (Wildcards) 
5.1 เครื่องหมาย ? (ปรัศน)ี  ใชแทนตัวอักษรหนึ่งตัวในคําคน 
 ตัวอยางเชน  te?t  แทนคาํวา test และ text 
       ?-phenyl  แทนคําวา o-phenyl และ p-phenyl 
5.2 เครื่องหมาย * (ดอกจัน)  ใชแทนตัวอักษรตั้งแตศูนยตัวขึ้นไป 
 ตัวอยางเชน  car*  แทนคําวา car และ carbon เปนตน 
       parasit*  แทนคําวา parasite, parasitic, parasitology, parasitemia เปนตน 

6. การเช็คคาํผิด (Spellchecking) 
 ระบบจะมีการตรวจเช็คคําคนและแนะนําคําคนอื่นใหในกรณีที่สงสัยวาคําคนของผูใชยังไมถูกตอง
หรือชัดเจน 
 ตัวอยางเชน  เมื่อคนดวยคําวา hypertension +heart attack ระบบจะถามวา Did you mean 
hypertensive heart attack? และทําลิงคใหโยงไปดูรายการที่จะสืบคนใหมนี้ไดทันท ี
  
 ที่หนาจอการสบืคนระดับพื้นฐานของ Scirus ยังมีสวนที่เรียกวา Scirus Topic Pages เปน
บริการฟรีสําหรับนักวิชาการเชนกัน โดยใหผูใชเขาไปเลือกดูหัวขอตางๆ ที่สนใจไดอีกจํานวนมาก เชน 
Biochemistry, Genetics, Medicine, Neuroscience ซ่ึงจะโยงไปยังสารสนเทศในเรื่องนั้นๆ จาก
วารสารและแหลงอื่นบนเว็บไซตตอไป 
 เมื่อสืบคนไดผลลัพธแลว สามารถคลิกเลือกรายการสารสนเทศที่ตองการเพื่อใหจัดสงทางอีเมล 
(Email) สงออก (Export) หรือจัดเก็บ (Save) ไวก็ได 
 
 มีความนิยมในการใช Scirus กันอยางกวางขวาง ดังเห็นไดจากในป ค.ศ.2001 และ 2002  
Scirus ไดรับการโหวตใหเปน Best Specialty Search Engine จาก Search Engine Watch Awards 
และในป ค.ศ.2004, 2005, 2006 และ 2007 ไดรับรางวัล ‘Best Directory or Search Engine 
Website’ WebAward จาก Web Marketing Association 
 โดยสรุปจึงกลาวไดวา Scirus เปนเครื่องมอืสืบคนบนอินเทอรเน็ตที่นักวชิาการและนักวิจัยนาจะ
ลองเขาไปใชเพือ่สืบคนเรื่องทีต่องการ เพราะนอกจากจะเปนเครื่องมือที่ใชไดฟรีแลว ยังใหสารสนเทศที่
ครอบคลุมในหลายสาขาวิชา ซ่ึงนาจะทําใหการสืบคนสารสนเทศในทางวิชาการเกิดความสะดวกรวดเรว็  
และตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้นกวาการใชเครื่องมือสืบคนโดยทั่วไป 
--------------------------------------------- 
อางอิงจาก 
Elsevier B.V. (2008). Scirus for scientific information only. Retrieved August 1, 2008, from 
http://www.scirus.com. 
Giustini, D., & Barsky, E. (2008). A look at Google Scholar, PubMed, and Scirus: comparisons and 
recommendations. Retrieved August 5, 2008, from http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/jchla/jchla26/c05-030.pdf. 


