
 
 

 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่า ในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  มีทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นต่อการพฒันา ทั้งทางดา้นแนวคิดและทางดา้นเทคนิคในการวางระบบฐานขอ้มูล โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ความรู้เก่ียวกบัเห็ด 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.3 ทฤษฎีระบบฐานขอ้มูล 
  2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัเห็ด 
 มนุษยเ์รารู้จกั  “เห็ด”  และน ามาใช้บริโภคเป็นอาหารเป็นเวลานานมาแล้ว มีหลกัฐานว่า
เห็ดเกิดข้ึนบนโลกมานานกว่า  130  ลา้นปี  ก่อนท่ีมนุษยจ์ะเกิดข้ึนบนโลก  นอกจากเห็ดจะเป็น
แหล่งอาหารของมนุษยแ์ละสัตวแ์ลว้ เห็ดยงัมีบทบาทส าคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  โดยช่วยใน
กระบวนการย่อยสลายส่ิงตกคา้งจากซากพืช  โดยเฉพาะท่ีมีส่วนประกอบของเซลลูโลส  ลิกนิน  
และมูลสัตว ์ ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต  เป็นการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากพืชและสัตว์
โดยธรรมชาติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็ด  มีเอ็นไซม ์(Enzyme) หลายชนิดท่ียอ่ยสลายวสัดุ  ท่ีมีโครงสร้าง
ของอาหารท่ีซับซ้อน  ให้อยู่ในรูปแบบของสารอาหารท่ีสามารถดูดซึมไปใช้ได้  เช่น  เห็ดหอม  
เห็ดสกุลนางรม  เห็ดกระดุม  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีเห็ดท่ีตอ้งอาศยัอาหารจากส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  หรือ
อาศยัอาหารจากรกาพืชอีหลายชนิดในธรรมชาติ 
 2.1.1 ความหมายของเห็ด 
  เห็ดมีความหมายไดห้ลายอยา่งข้ึนอยูก่บัการใชป้ระโยชน์  ถา้ใชเ้ป็นอาหารเห็ดจะ
อยู่ในกลุ่มพืชผกั  เห็ดเป็นพวกท่ีมีโปรตีนสูง  อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ท่ีส าคญัหลายชนิด  
โดยเฉพาะวิตามิน  บี 1  และบี 2  และมีแคลอร่ีต ่า  เห็ดถูกจดัเป็นพืชชั้นต ่ากลุ่มหน่ึง  เน่ืองจากเห็ด
ไม่มีคลอโรฟิลสังเคราะห์แสงไม่ได ้ ปรุงอาหารไม่ได ้ ตอ้งอาศยัอาหารจากส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  โดยการ
เป็นปรสิต (Parasite) หรือข้ึนบนรากพืชท่ีตายแล้ว (Saprophyte) หรืออาศัยอาหารจากพืชอ่ืนๆ 
(Mycorrhiza) 
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 โดยทัว่ไปเห็ดเป็นช่ือใชเ้รียกราชั้นสูงกลุ่มหน่ึง  ซ่ึงมีวิวฒันาการสูง  สูงกวา่ราอ่ืนๆมีวงจร
ชีวิตท่ีสลบัซับซ้อนกว่าเช้ือราทัว่ไป  เร่ิมจากสปอร์ซ่ึงเป็นอวยัวะหรือส่วนท่ีสร้างเซลขยายพนัธ์ุ  
เพื่อตกไปในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะงอกเป็นใย  และกลุ่มใยรา (Mycelium)  เจริญพฒันาเป็น
กลุ่มกอ้น เกิดเป็นดอกเห็ดอยูเ่หนือพื้นดินบนตน้ไม ้ ขอนไม ้ ซากพืช  มูลสัตว ์ ฯลฯ  เม่ือดอกเห็ด
เจริญจะสร้างสปอร์  ซ่ึงจะปลิวไปงอกเป็นใยรา  และเป็นดอกเห็ดไดอี้ก  หมุนเวยีนเช่นน้ีเร่ือยไป 
 2.1.2 ส่วนประกอบของเห็ด 
  ส่วนประกอบต่างๆของเห็ดนั้นสามารถแยกยอ่ยได ้5 ส่วนดงัน้ี 
  2.1.2.1 หมวก เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นบนสุด  มีรูปร่างแตกต่างกนัตามชนิดของเห็ด เช่น 
โค้งนูน  รูปกรวย  รูปปากเตร  รูประฆงั  เป็นต้น ผิวบนหมวกก็แตกต่างกัน  เช่น  ผิวเรียบ  ผิว
ขรุขระ  มีขนเกล็ด  มีสีแตกต่างกนัและอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
  2.1.2.2 ครีบ อาจเป็นแผ่นหรือซ่ีบางๆ  อยู่ใต้หมวกเรียงเป็นรัศมี  หรือเป็นรู 
(Pores) ครีบเป็นท่ีเกิดของสปอร์ 
  2.1.2.3 กา้น ปลายขา้งหน่ึงของกา้นยึดติดกบัดอก  หรือหมวกเห็ด  มีขนาดรูปร่าง
สีต่างกนัในแต่ละชนิดเห็ด  ผวิยาวเรียบขรุขระ  มีขนหรือมีเกล็ด  เห็ดบางชนิดไม่มีกา้น  เช่น เห็ดหู
หนู  เห็ดเผาะ  เป็นตน้ 
  2.1.2.4 วงแหวน เป็นส่วนท่ีเกิดจากเยื่อบางๆ  ท่ียึดขอบหมวกกบักา้นดอกท่ีขาด
ออกจากหมวกเห็ดบาน 
  2.1.2.5 เปลือกหรือเยื่อหุ้มดอก เป็นส่วนนอกสุดท่ีหุ้มหมวก  และก้านไวภ้ายใน
ขณะท่ียงัเป็นดอกอ่อน  จะแตกออกเม่ือดอกเร่ิมบาน  ส่วนของเปลือกหุม้จะยงัอยูท่ี่โคน 

 
ภาพที ่2.1 ส่วนประกอบของเห็ด (https://www.doctor.or.th/article/detail/6077) 
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 2.1.3 คุณสมบติัของเห็ด 
  คุณสมบติัของเห็ดนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 คุณสมบติั ไดด้งัน้ี 
  2.1.3.1 เห็ดท่ีรับประทานได ้ 
   เห็ดท่ีรับประทานไดม้กัมีรสและกล่ินหอม  เน้ืออ่อนนุ่มหรือกรุบกรอบ  
เช่น เห็ดหูหนู  เห็ดฟาง  เห็ดนางรม  เห็ดภูฎาน  เห็ดโคน  เห็ดตบัเต่า  บางชนิดเพาะเล้ียงได ้ บาง
ชนิดเพาะเล้ียงไม่ได ้

 
ภาพที ่2.2 รูปภาพตวัอยา่งเห็ดท่ีรับประทานได ้(www.สุขภาพไทย.com) 

 
  2.1.3.2 เห็ดท่ีมีพิษ  
   เห็ดมีพิษมีหลายชนิด  บางชนิดมีพิษร้ายแรงถึงตาย  เช่น  เห็ดระโงกหิน  
บางชนิดมีพิษท าให้เกิด อาการอาเจียนมึนเมา เช่น เห็ดร่างเห เห็ดปลวกฟาน เห็ดหัวกรวดรีบเขียว
อ่อน  เห็ดข้ีควาย  เป็นตน้ 
   การจ าแนกเห็ดพิษเป็นไปได้ยากเน่ืองจากเห็ดในสกุลเดียวกนั บางชนิด
รับประทานได้ บางชนิดเป็นพิษถึงตาย  เช่น  เห็ดในสกุลอะมานิตา และเห็ดในสกุลเลปปิโอตา 
ดงันั้นการเก็บเห็ดท่ีไม่รู้จกัมารับประทานจึงไม่ควรท า  ควรเก็บเห็ดท่ีรับประทานได ้หรือเห็ดท่ีรู้จกั
เท่านั้น  เน่ืองจากความเป็นพิษของเห็ดบางชนิดรุนแรงถึงตาย  บางชนิดท าให้เกิดอาการอาเจียน  
หรือทอ้งร่วง  พิษของเห็ดจะเขา้ไปท าลายระบบประสาท  ตบัไตและปราสาทตา 
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ภาพที ่2.3 รูปภาพตวัอยา่งเห็ดท่ีมีพิษ (www.thaihealth.or.th) 

  
 2.1.3 ความส าคญัของเห็ด 
  มนุษยท์ัว่โลกรู้จกั  “เห็ด”  มานานทั้งประเภทท่ีน ามาใชเ้ป็นอาหารและประเภทท่ี
มีพิษ สายพนัธ์ุของเห็ดมีมากกวา่  30,000 สายพนัธ์ุ กระจดักระจายอยูท่ ัว่โลก ในจ านวนสายพนัธ์ุ
ดงักล่าวมีถึงร้อยละ 99 สายพนัธ์ุ ท่ีมนุษยส์ามารถน ามาบริโภคเป็นอาหารได ้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ
1เป็นเห็ดท่ีมีพิษหรือเห็ดเมา ซ่ึงถา้บริโภคเขา้ไปอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้เห็ดท่ีน ามาบริโภค
เป็นอาหารในอดีตนั้นมีเพียงไม่ก่ีชนิด เช่น เห็ดฝร่ัง  หรือเห็ดแชมปิญอง  เป็นตน้  ซ่ึงนิยมบริโภค
กนัมากในแถบยุโรป เห็ดหอมเป็นเห็ดท่ีชาวจีนนิยมบริโภคกันมากท่ีสุด ส่วนคนไทยนั้นนิยม
บริโภคเห็ดโคน  หรือเห็ดฟาง เป็นตน้  แต่เน่ืองจากเม่ือน าเห็ดมาประกอบอาหารแลว้มีรสชาติดี ให้
คุณค่าทางอาหารสูงและเห็ดบางชนิดยงัมีสรรพคุณเป็นยาป้องกนัและรักษาโรคไดอี้กดว้ย จึงท าให้
มีผูนิ้ยมบริโภคกนัมากข้ึนตามล าดบั ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าหลาย ๆ ประเทศเกือบทัว่โลกหันมาให้
ความสนใจและร่วมมือกนัในการวิจยั คน้ควา้ ทดลอง คดัเลือกและปรับปรุงพนัธ์ุเห็ดให้มีจ  านวน
มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ได้พฒันาเทคนิควิธีการเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุเห็ดเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตให้เพียงพอกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประเทศท่ีมีการผลิตเห็ดเป็นจ านวนมากและ
ส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดโลกไดแ้ก่ ประเทศไตห้วนั ญ่ีปุ่น อินเดีย เกาหลี และประเทศไทย 
  ส าหรับประเทศไทยนั้ น นอกจากจะนิยมบริโภคเห็ดกันมากแล้ว ยงัได้ให้
ความส าคญัแก่เห็ดมากจนเห็ดกลายเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าสูงเทียบเคียงกบัเน้ือสัตว ์ดงัจะเห็นไดจ้าก
ค ากล่าวท่ีติดปากคนไทยมาชา้นานวา่ “หมู เห็ด เป็ด ไก่ เป็นอาหารส่าหรับผูท่ี้มีอนัจะกิน” ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ เห็ดเป็นอาหารท่ีคนทัว่ไปยอมรับมาชา้นานแลว้ ในเร่ืองของรสชาติและคุณค่าทางอาหาร 
ซ่ึงสามารถแบ่งความส าคญัของเห็ดท่ีมีต่อชีวติประจ าวนัไดด้งัน้ี 

2.1.3.1 คุณค่าทางอาหารของเห็ด จากการคน้ควา้การวจิยัเก่ียวกบัคุณค่าทางอาหาร
ของเห็ดโดยกรมวิทยาศาสตร์พบว่า เห็ดประกอบดว้ยสารอาหารท่ีมีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อ
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ร่างกายในปริมาณท่ีสูงกว่าพืชผกัชนิดอ่ืน ๆ ยกเว้นพืชผกัตระกูลถั่ว ซ่ึงเห็ดท่ีมีจ  าหน่ายใน
ทอ้งตลาดทัว่ไป เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮ้ือ และเห็ดนางฟ้า เม่ือน ามาวิเคราะห์
จะพบว่าประกอบดว้ยสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั แร่ธาตุต่าง ๆ และวิตามิน ใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกนั และพบวา่ เห็ดหูหนูบางชนิดมีปริมาณสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
สูงสุด และจากการวิจยัของหน่วยงาน วิจยัอุตสาหกรรมการเพาะเห็ดแห่งสหรัฐอเมริกา (America 
Mushroom Industry Research) พบว่าเห็ดท่ีนิยมบริโภคโดยทั่วไปจะประกอบด้วยวิตามินหลาย
ชนิด เช่น ไทอามีน ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน และวิตามินซี ส่วนวิตามินบี 12 จะพบเฉพาะในเห็ด
เป๋าฮ้ือเท่านั้น  
  ส่วนแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีพบในเห็ดทัว่ไปไดแ้ก่ ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแคลเซียม 
แต่ในเห็ดเป๋าฮ้ือจะมีธาตุแมกนีเซียมและโพแทสเซียม เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย จากชนิดของ
สารอาหารท่ีพบในเห็ดดงักล่าวขา้งตน้ ย่อมพิสูจน์ไดว้า่เห็ดเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าเทียบเท่าเน้ือสัตว์
จริงตามค่ากล่าวท่ีติดปากคนไทยมาแต่โบราณกาล 

2.1.3.2 สรรพคุณทางยาของเห็ด เม่ือประมาณ 20 ปีล่วงมาแลว้ท่ีนกัวิจยัเห็ดและ
นกัการเพาะเห็ด ไดค้น้พบสรรพคุณทางยาของเห็ดหลายชนิด เช่น เห็ดหอม เห็ดฝร่ัง เห็ดหลินจือ 
เป็นตน้ วา่สามารถน าไปใชเ้ป็นยาธรรมชาติในการป้องกนัและบ าบดัโรคการสะสมไขมนัในหลอด
เลือด โรคความดันโลหิต และโรคมะเร็งได้อย่างปลอดภยัและได้ผล อีกทั้งยงัมี สารเรทีน ซ่ึงมี
คุณสมบติัต่อตา้นและชะลอการเติบโตของเน้ืองอกในร่างกายไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งเห็ดหลินจือ ได้
ช่ือว่าเป็นเห็ดวิเศษส าหรับชาวจีนและชาวญ่ีปุ่นมาช้านาน เน่ืองจากมีความเช่ือว่าสามารถป้องกนั
และบ าบดัโรคไดห้ลายชนิด 

  ในปี พ.ศ. 2530 มีการคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัคุณสมบติัของเห็ดหลินจือใน ประเทศ
ไทยข้ึนอยา่งแพร่หลายและขยายวงกวา้งข้ึนโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกบัสมาคมนกัวิจยัการเพาะ
เห็ดแห่งประเทศไทยภายใตก้ารสนับสนุน ด้านวิชาการของรัฐบาลญ่ีปุ่น ท าให้วงการแพทยใ์น
ประเทศไทยและประเทศแถบตะวนัออกอ่ืน ๆ ยอมรับเห็ดหลินจือวา่เป็นยาสมุนไพรท่ีมีผลต่อการ
บ าบดัรักษาโรคไดห้ลายชนิด เช่น โรคความดนัโลหิตผิดปกติ โรคบวมน ้ า โรคมะเร็ง โรคตบั โรค
ภูมิแพ ้โรคเบาหวาน โรคกระเพาะและล าไส้ โรคประสาท เป็นตน้ ในปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นได้
น าเอาดอกเห็ดหลินจือท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีมาสกัดเป็นหลินจือผง เป็นเคร่ืองด่ืมบ ารุงรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับประเทศไทยก็มีผูย้อมรับเห็ดหลินจือกนัมากข้ึน และเช่ือวา่อีกไม่นานคงมี
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดหลินจือออกมาจ าหน่ายเช่นเดียวกบัประเทศญ่ีปุ่น 
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  ส่วนเห็ดชนิดอ่ืน ๆ เช่น เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ถึงแม้ว่าจะมี
สรรพคุณทางป้องกนัและบ าบดัโรคไดน้้อยกวา่เห็ดหลินจือก็ตามแต่เห็ดทุกชนิดดงักล่าวก็มีคุณค่า
ทางอาหารสูงซ่ึงหากร่างกายไดรั้บครบถว้นจะสามารถสร้างความตา้นทานโรคไดดี้เช่นเดียวกนั 
 2.1.4 การเก็บขอ้มูลเห็ดทางวทิยาศาสตร์ 
  2.1.4.1 โดเมน  เป็นระดับหรือหมู่ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต ใช้ในการการจัด
หมวดหมู่ส่ิงมีชีวิตในโลก โดยปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 โดเมนคือโดเมนยูแคริโอต โดเมนอาร์เคีย 
และโดเมนแบคทีเรีย 
  2.1.4.2 อาณาจกัร เป็นระดับหลักในปัจจุบัน ใช้ในการแบ่งส่ิงมีชีวิตในแต่ละ
โดเมนออกจากกนั ตามลกัษณะทางกายภาพพื้นฐานสังเกตได้ แรกเร่ิมเดิมที ในปีค.ศ. 1735 คา
โรลสัลินเนียส ไดแ้บ่งส่ิงมีชีวติออกเป็น 3 พวก คืออาณาจกัรพืช อาณาจกัรสัตว ์และส่วนท่ีเหลือซ่ึง
ไม่ไดจ้ดัอนัดบั ต่อมานกัวิทยาศาสตร์รุ่นหลงัไดศึ้กษาวิจยั และแบ่งจ าแนกสั่งมีชีวิตอย่างละเอียด
ข้ึน จนในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 10 อาณาจกัร ไดแ้ก่ อาณาจกัรพืช อาณาจกัรสัตว ์อาณาจกัรฟังไจ 
อาณาจกัรโพรทิสตา อาณาจกัรโครมาลวีโอลาตา อาณาจกัรเอกซ์คาวาตา อาณาจกัรไรซาเรีย 
อาณาจกัรอะมีโบซวั อาณาจกัรอาร์คีแบคทีเรีย และอาณาจกัรยแูบคทีเรีย 
  2.1.4.3 ไฟลัม เป็นล าดับขั้นสูงท่ีรองลงมาจากอาณาจกัร ใช้แบ่งส่วนย่อยของ
อาณาจกัร ไฟลมัถือเป็นค าฐาน แต่ในวงแคบเราจะใชค้  าวา่ ส่วน ในการจ าแนกพืช และฟังไจ ไฟลมั
ท่ีส าคญัๆ ได้แก่ ไฟลมัสัตวข์าปล้อง หรืออาร์โธรพอด (Arthropoda) ไฟลัมสัตวมี์แกนสันหลัง 
(Chordata) ส่วนพืชดอก (Magnoliophyta) 
  2.1.4.4 ชั้น ใช้แบ่งส่วนย่อยของไฟลมัหรือไฟลมัย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา ซ่ึง
สามารถเห็นเป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึน แต่ยงัถือเป็นมุมกวา้งๆ เช่น ชั้นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชั้นนก ชั้น
แมลงชั้นสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก ชั้นปลากระดูกอ่อน ช่ือของชั้นใช้ภาษาละติน และในพืชจะลง
ปัจจัยด้วย –opsida เช่น ชั้ นพืชใบเล้ียงคู่ (Magnoliopsida) และ ชั้ นพืชใบเล้ียงเด่ียว (Liliopsida) 
ส่ วนในโครมาลวีโอลาตาลงปัจจัยว่า  –phyceae ขณะท่ี ฟั งไจลงปัจจัยด้วย  –mycetes เช่น 
Agaricomycetes เป็นชั้นเห็ดชั้นหน่ึง และแบคทีเรียลงปัจจยั –ia ส่วนในสัตวไ์ม่พบการลงปัจจยัเป็น
หลกัมาตรฐาน 
  2.1.4.5 อนัดบั ใช้แบ่งชั้นหรือชั้นย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา รูปธรรมจะชดัเจน
และแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึนกวา่ระดบัชั้น เช่นชั้นนก อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น อนัดบันกเกาะ
คอน อนัดบัไก่ และอีกหลายๆอนัดบั ในทางเดียวกนั ชั้นพืชใบเล้ียงคู่ ก็อาจแบ่งยอ่ยลงไดเ้ป็น แอส
ทีราเลสหรืออนัดบัแอสเตอร์ (Asterales) ไมยร์ทาเลส (Myrtales) แซพินเดลิส (Sapindales) เป็นตน้ 
การตั้งช่ืออนัดบัจะนิยมลงปัจจยัดว้ย -ales ดงัตวัอยา่งขา้งตน้    
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  2.1.4.6 วงศ ์เป็นล าดบัขั้นสูงท่ีเล็กท่ีสุด มีการแบ่งเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่ม
มากข้ึน ช่ือของวงศ์ใช้ภาษาละตินมกัลงปัจจยัด้วย –aceae ในพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และ
แบคทีเรีย ส่วนในอาณาจกัรสัตวจ์ะลงปัจจยั –idae ส่ิงมีชีวิตในแต่ละวงศ์ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นัน่คือ ส่ิงมีชีวิตในสกุลต่างกนั แต่อยูใ่นวงศเ์ดียวกนัจะมีส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
มกัเป็นลกัษณะตามระบบธรรมชาติท่ีแสดงความเก่ียวพนัทางวิวฒันาการ แต่บางวงศ์เป็นลกัษณะ
ตามระบบเสริมธรรมชาติ เพียงอาศยัความสะดวกในการจดัเท่านั้น 
  2.1.4.7 เผา่เป็นล าดบัการจ าแนกท่ีไม่ใช่ล าดบัการจ าแนกหลกั จะนิยมน ามาใชใ้น
การแบ่งวงศ์ขนาดใหญ่ โดยจะแบ่งเป็นวงศ์ย่อยก่อน และหากวงศ์ย่อยยงัมีขนาดใหญ่จึงจะแบ่ง
ออกเป็นเผา่ ช่ือของเผ่าใช้ภาษาละตินและลงปัจจยั –eae ส าหรับพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และ
แบคทีเรีย ส่วนอาณาจกัรสัตว ์ลงปัจจยั –ini เช่น ตระกูลยอ่ยของส้ม (Aurantioideae) แบ่งออกเป็น 
2 เผา่ คือ Citreae และ Clauseneae 
  2.1.4.8 สกุล เป็นล าดบัขั้นต ่าท่ีรองลงมาจากวงศ ์ส่ิงมีชีวิตแต่ละวงศป์ระกอบดว้ย
สมาชิกหน่ึงสกุลหรือมากกวา่ ส่ิงมีชีวติหลายชนิดท่ีอยูใ่นสกุลเดียวกนั มกัมีโครงสร้างทางกายภาพ
ท่ีเหมือนกนั 2-3 ลกัษณะ การเรียกช่ือส่ิงมีชีวติในระดบัขั้นต ่าประกอบดว้ยช่ือ 2 ค า หรือช่ือทวนิาม
ช่ือค าแรกเป็นช่ือสกุลและช่ือค าหลงัเป็นช่ือชนิด 
  ช่ือสกุลใช้ภาษาละติน โดยไม่มีการลงปัจจยัต่อทา้ย แต่ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวั
ใหญ่และช่ือเป็นเอกพจน์เสมอ สกุลอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได ้บางสกุลมีสมาชิกเพียงชนิดเดียว
เรียกว่า monotypic genus เช่น Leitneria มีสมาชิกเพียงชนิดเดียว คือ L. floridana ขณะท่ี Senecio 
ในวงศท์านตะวนั มีสมาชิก 2,000 - 3,000 ชนิด 
  ช่ือสกุลในอาณาจกัรหน่ึงสามารถซ ้ ากับช่ือสกุลหรือช่ือในอนุกรมวิธานของ
อาณาจกัรอ่ืนได ้ตวัอยา่งเช่น Aotus เป็นช่ือสกุลของถัว่และลิง เป็นตน้ แต่ช่ือสกุลในอาณาจกัรหน่ึง 
ๆ ตอ้งหา้มซ ้ ากนั 
  2.1.4.9 อนุกรม ใช้แบ่งส่วนย่อยของสกุล เช่น verae เป็นล าดับท่ีมีความส าคญั
ค่อนขา้งนอ้ย  
  2.1.4.10 สปีชีส์ หรือชนิด คือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะทางกายภาพคลา้ยคลึงกนั
มาก จนแยกออกจากกนัไดย้าก สปีชีส์ เป็นหน่วยพื้นฐานของการศึกษาการจดัจ าพวก ล าดบัขั้นน้ี 
ไดรั้บการศึกษามากกวา่ล าดบัขั้นอ่ืนใด ชนิด หมายถึง หน่วยตามธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของ
ประชากร ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั ประกอบดว้ยกลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะเบ้ืองตน้คลา้ยคลึงกนั 
และความคลา้ยคลึงกนัน้ีแตกต่างไปจากส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืน และหากมีการเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยูไ่ปอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มใหม่ จะเกิดการพฒันาในอีกแขนงหน่ึงและกลายเป็นชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินในท่ีสุด 

ช2ิร®.,>s>

%

cn



11 
 

 

  2.1.4.11 พนัธ์ุ จะใชก้บัประชากรของส่ิงมีชีวิตเฉพาะ พืช และสัตว ์ท่ีเกิดการแปร
ผนั อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ หรือนิเวศวทิยา ส่ิงมีชีวติมีการปรับตวัต่อการแปรผนั
นั้น ซ่ึงมีผลท าให้ลกัษณะทางพนัธุกรรมเปล่ียนแปลงไป และแสดงออกมาทางลกัษณะสัณฐาน
วทิยาและสรีรวทิยาเรียกวา่ รูปแบบตามนิเวศ (ecotype) ล าดบัขั้นน้ีมี 2 ลกัษณะตามขอ้คิดเห็นคือ 

พนัธ์ุทางวิทยาศาสตร์ เป็นล าดบัขั้นรองลงมาจากชนิดย่อย (สปีชีส์ย่อย) ช่ือของ
พนัธ์ุทางพฤกษศาสตร์ใช้ภาษาละติน ใช้เขียนต่อทา้ยช่ือทวินาม และมีค าย่อของค าว่า พนัธ์ุ (var.) 
อยูด่ว้ย ท าใหมี้ช่ือเป็น 3 ค าโดยในการเขียนจะใชต้วัเอียง เพื่อบ่งวา่เป็นช่ือพนัธ์ุทางวทิยาศาสตร์ 
   

2.1.4.12 รูป จะใชก้บัพืช เป็นล าดบัขั้นต ่าท่ีต ่าท่ีสุด แสดงถึงลกัษณะท่ีแปรผนัของ
ลักษณะสัณฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ในพืชแต่ละต้นของประชากรหน่ึงๆ เช่น สีดอก สีผล สีท่ี
เปล่ียนไปเน่ืองจากการผ่าเหล่า และมกัใช้เป็นค าน าหน้าค าเดิม ตวัอย่างลักษณะสีผล เช่น Red 
Jonathan, Red Bartlett, Red Deliciousเป็นตน้ 
  2.1.4.13 สายตน้ จะใชเ้รียกช่ือพืชท่ีมีการขยายพนัธ์ุโดยไม่ใชเ้พศ 
 
ตารางที ่2.1 ตารางตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลเห็ดทางวทิยาศาสตร์ 

ช่ือ อาณาจกัร ไฟลมั ช้ัน อนัดบั วงศ์ สกลุ สปีชีย์ 
เห็ดฟาง Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Pluteaceae Volvariella V. volvacea 
เห็ด

หลินจือ 
Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Ganoderma 

taceae 
Ganoderma G. lucidum 

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีถูกสะสมมานานและสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
เป็นความรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต และการท ามาหากิน ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี
ชาวบา้นไดน้ ามาใชใ้นการด ารงชีวิตและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกนัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี
บทบาทต่อการด าเนินธุรกิจชุมชน โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตมกัสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกันเสมอ เป็นระบบความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม แนวความคิดและวิธีการดงักล่าวเกิดจากการสังเกต ทดลองและสรุปเป็น
บทเรียนภายใตก้รอบแนวความคิดและภายใตค้วามเช่ือของบุคคลในสังคม  (สหัทยา วิเศษ, 2540;
ปรีชา อุยตระกลู ,2542; พรชยั ปรีชาปัญญา 2543 ; สุรพงศ ์ฉวภีกัด์ิ ,2541) 
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ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ (2538) แบ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น 2 มิติ ด้วยกนัคือ 
ด้านหน่ึงมีความหมายครอบคลุมไปท่ีรูปธรรมของการด าเนินชีวิต  เช่น การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนยาวนาน อีกดา้นหน่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นอุดมการณ์
ของการใช้ชีวิตซ่ึงมีลกัษณะเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลายในโลก ซ่ึง
เป็นสติปัญญาอนัเกิดจากความรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผูค้นในทอ้งถ่ินซ่ึงได้
ท าหนา้ท่ีช้ีน าวา่การใชชี้วติอยา่งย ัง่ยืนถาวรและกลมเกลียวกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง และกบัความ
หลายหลายทางนิเวศซ่ึง พรชยั ปรีชาปัญญา (2541) ให้ความเห็นวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีมีคุณค่า ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ไปแลว้ชาวบา้นไม่สามารถ
อธิบายรายละเอียดและให้เหตุผลได้ ส่วนใหญ่เป็นความเช่ือ หากว่าเป็นความรู้ท่ีสลับซับซ้อน
โดยเฉพาะความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ อยา่งไรก็ตามบางคร้ังก็พบวา่ภายในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นมี
บางอย่างท่ีนักวิทยาศาสตร์คาดไม่ถึง เช่น การศึกษาของ Preechapanya (1996) พบว่าชาวบา้นป่า
เม่ียง บริเวณเทือกเขาท่ีดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ปลูกชาใกลก้บัตน้ไมใ้หญ่ทั้งน้ีเช่ือวา่ระบบรากของชา
กบัไมป่้าต่อเช่ือมกนัและส่งน ้ าและอาหารกนัในรูปของสารอาหาร ต่อมาไดรั้บการพิสูจน์จากกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ  ว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ ท่ีว่าหากมีเช้ือราไมคอร์ไรซาเป็นตวั
เช่ือมต่อรากของพืชทั้งสองชนิด ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เป็นลายแทงหรือไฟส่องทางท่ีท าใหน้กัวทิยาศาสตร์ท างานไดง่้ายรวดเร็ว และประหยดังบประมาณ 

ยศ สันตสมบติั (2542) ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในแง่ท่ีว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการศึกษาเชิง
ประจกัษ์ผ่านการพิสูจน์ ทดลอง คดัสรร ปรับปรุง และพฒันาความคิดอย่างเป็นระบบ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแตกต่างจากวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก คือ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจงเฉพาะทอ้งถ่ิน พื้นท่ี หรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหน่ึง องคค์วามรู้
เกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์และการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมนุษย ์สัตว ์พืช พลงัตามธรรมชาติ
ท่ีดิน แหล่งน ้ า และลกัษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ ดว้ย
เหตุน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาจากความเขา้ใจอย่างชัดแจง้ในสัมพนัธภาพของ
สรรพส่ิงและสรรพชีวิตต่างๆ ท่ีก่อเกิดด ารงอยูแ่ละแตกดบัไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น ความเขา้ใจ
อย่างลึกซ้ึงน าไปสู่ความสามารถในการบริหารจดัการปรับแต่งในการใช้ประโยชน์ และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบชุด และประการท่ีสองลกัษณะจ าเพาะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวพนั
เช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัมิติทางดา้นสังคมและสิทธิของชุมชน กล่าว คือจากมุมมองในดา้นของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ระบบทุกชุดประกอบข้ึนบนเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคน
ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนกบัส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีด ารงอยูร่่วมกนัภายในระบบนิเวศทอ้งถ่ิน
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ชุดนั้น วธีิคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศลกัษณะเช่นน้ี ถูกน าเสนอในเร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้น ท่ีกล่าวถึง
สัมพนัธภาพระหว่างคนกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการเป็น
พนัธมิตรในรูปแบบต่างๆ ในยคุปัจจุบนัอนัเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 
2.3 ทฤษฎรีะบบฐานข้อมูล 
 2.3.1  ความหมายของระบบฐานขอ้มูล 

  ศิริลกัษณ์  โรจนกิจอ านวย (2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ระบบฐานขอ้มูล คือ ระบบ
การจดัเก็บขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษาขอ้สนเทศ และสามารถน า
ขอ้สนเทศเหล่านั้นมาใชไ้ดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ 

2.3.2  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 
  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

2.3.2.1 ขอ้มูล(Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีถูกเก็บไวใ้นระบบฐานข้อมูล รวมถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลดว้ยกนั ดงันั้น Data ในท่ีน้ีหมายถึง Database 

2.3.2.2 ฮาร์ดแวร์(Hardware) ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย secondary storage เช่น Disk และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น I/O, Control Unit, 
Channel เป็นตน้ 

2.3.2.3 ซอฟต์แวร์(Software) คือ โปรแกรมท่ีจดัการเก่ียวกับฐานข้อมูลโดย
ปกติแลว้จะเรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS ส่วนน้ีจะท าหนา้ท่ีเช่ือมระหวา่งขอ้มูลกบั
ผูใ้ช ้ดงันั้น การเรียกใชห้รือดึงฐานขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตอ้งผา่น DBMS 

2.3.2.4 ผูใ้ช้(User) ได้แก่บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานข้อมูล เช่น ผูบ้ริหาร
ขอ้มูล โปรแกรมเมอร์ นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบและผูใ้ช้ 
 2.3.3  ประเภทของฐานขอ้มูล 

   สมจิตร อาจอินทร์ (2542) ฐานขอ้มูลท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัจะมีโครงสร้าง 3 แบบคือ 
2.3.3.1 ฐานข้อมูลแบบล าดับขั้ น  (Hierarchical Database) เป็นลักษณะของ 

ฐานข้อมูลท่ี มีความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง หรือหน่ึงต่อกลุ่ม แต่จะไม่ มีความสัมพันธ์ 
แบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานขอ้มูลแบบน้ี 
   ลกัษณะของโครงสร้างของบานขอ้มูลแบบล าดบัขั้นน้ีจะมีลกัษณะเป็น
โครงสร้างแบบตน้ไม ้(Tree Structure) โดยจะมีระเบียนท่ีอยูแ่ถวบนซ่ึงเรียกวา่เป็น ระเบียนพ่อแม่ 
(Parent Record) ระเบียนในแถวถดัลงมาจะเรียกวา่ ระเบียนลูก (Child Parent) ซ่ึงระเบียนพ่อแม่จะ
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สามารถมีระเบียนลูกไดม้ากกวา่หน่ึงระเบียน แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีระเบียนพ่อแม่เพียง
หน่ึงระเบียนเท่านั้น 

2.3.3.2 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานข้อมูลและระบบ 
จดัการฐานขอ้มูลท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวท่ีมีหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองอยู่ เรียกว่า 
เป็นระบบฐานขอ้มูลศูนยก์ลาง (Centralized Database System) เพราะอุปกรณ์ต่างๆของระบบติด
ตั้งอยู่บนเคร่ืองเพียงเคร่ืองเดียว หรือเรียกว่า ไซต์ (Site) เดียวเท่านั้น ถึงแมว้่าฐานขอ้มูลดงักล่าว
อาจจะถูกเรียกใชข้อ้มูลจากเทอร์มินอลระยะไกลท่ีติดต่อเขา้มายงัเคร่ืองส่วนกลางนั้น แต่ขอ้มูลและ
ระบบจดัการฐานขอ้มูลยงัคงท างานอยูบ่นเคร่ืองเพียงเคร่ืองเดียว 

 ในปัจจุบนัมีการใชฐ้านขอ้มูลจากหลายๆเคร่ืองหรือหลายๆไซต ์โดยผา่น
ระบบเครือข่ายส่ือสาร เรียกว่า ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems หรือ 
DDBSs) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลแบบน้ีเรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบกระจาย 
(Distributed Database Management System หรือ DDBMS) 

 ฐานขอ้มูลแบบกระจายเป็นท่ีรวมของข้อมูลซ่ึงอยู่บนระนาบเดียวกนั แต่
ในทางกายภาพมีการจดัเก็บกระจายอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองหรือหลายไซต์ และมี 
การเช่ือมต่อกนัผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.3.3.3 ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง สั ม พั น ธ์  (Relational Database) ฐ า น ข้ อ มู ล 
แบบเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้งานได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกระดับ ตั้ งแต่
ไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีขอ้มูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ 
ตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) แต่ตารางจะมี
จ านวนแถวไดห้ลายแถว และจ านวนคอลมัน์ไดห้ลายคอลมัน์ แถวแต่ละแถวเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่
ระเบียน หรือ เรคคอร์ด (Record) คอลมัน์แต่ละคอลมัน์สามารถเรียกอีกอยา่งวา่ เขตขอ้มูลหรือฟิลด ์
(Field) 

นอกจากน้ีตารางแต่ละตารางยงัสามารถเรียกไดอี้กอยา่งว่า รีเลชนั (Relation) แถวแต่
ละแถวภายในตารางยงัอาจเรียกไดว้า่ ทูเพิล (Tuple) และคอลมัน์แต่ละคอลมัน์อาจถูกเรียกวา่ แอทท
ริบิวต ์(Attribute) 

2.3.4  ระดบัฐานขอ้มูล 
  ศิริลกัษณ์  โรจนกิจอ านวย (2543) ระดบัของขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

2.3.4.1  ระดับภายใน (Internal Level หรือ Physical Level) เป็นระดับท่ีต ่าท่ีสุด 
คือเป็นระดบัของการจดัเก็บขอ้มูลจริงๆ ตามลกัษณะทางกายภาพวา่ มีโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบใด รวมถึงวธีิการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมาใช้ 
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2.3.4.2 ระดับ แนวคิด  (Conceptual Level) เป็นระดับการมองเอน ทิ ตีและ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตีทั้งหมด กฎเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัข้อมูล และผูมี้สิทธ์ิท่ีจะใช้ข้อมูล 
ข้อมูลระดับน้ีจะเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารฐานข้อมูลเพราะผูบ้ริหารฐานข้อมูลจะเป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุมการใชง้าน 

2.3.4.3 ระดับภายนอก (External Level หรือ View Level) เป็นระดับท่ีมองเห็น
จากการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน ขอ้มูลในระดบัน้ีเกิดจากภาพและความตอ้งการของผูใ้ช ้
 2.3.5 ค าศพัทพ์ื้นฐานส าหรับในระบบฐานขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี คือ 

2.3.5.1  เอนทิตี (Entity) เป็นรูปภาพท่ีใชแ้ทน Class ของส่ิงต่างๆท่ีสามารถระบุได้
ในความเป็นจริง  ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ หรืออาจเป็นเพียงส่ิงท่ีอยูใ่นรูปนามธรรมท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งได้ บางเอนทิตีในฐานขอ้มูลจะไม่มีความหมายหากไม่มีเอนทิตีอ่ืนในฐานขอ้มูล เอนทิตี
ประเภทน้ีเรียกวา่เอนทิตีอ่อนแอ  (Weak  Entity)  

2.3.5.2 แอททริบิวต์  (Attribute)  หมายถึง  คุณลักษณะหรือรายละเอียดของ
ข้อมูลในเอนทิตีหน่ึง ๆ   โดยแต่ละเอนทิตีจะมีได้หลายแอททริบิวต์  เช่น  เอนทิตีพนักงาน  
ประกอบดว้ยแอททริบิวตร์หสัพนกังาน  ช่ือ  เงินเดือน  หรือเอนทิตีลูกคา้ประกอบดว้ยแอททริบิวต์
รหสัลูกคา้  ช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ เป็นตน้ 

แอททริบิวต์บางแอททริบิวต์ประกอบดว้ยขอ้มูลหลายส่วนมารวมกนัซ่ึงอาจแยก
เป็นช่ือแอททริบิวตย์อ่ยไดอี้ก แอททริบิวตท่ี์คุณสมบติัอยา่งน้ีเรียกวา่  แอททริบิวตผ์สม (Composite  
Attribute)   

นอกจากน้ีแอททริบิวตบ์างแอททริบิวตอ์าจจะไม่มีค่าของตนเอง  แต่สามารถหาค่า
ไดจ้ากแอททริบิวตอ่ื์น ๆ เช่น  แอททริบิวตอ์าย ุ สามารถค านวณไดจ้ากแอททริบิวตว์นัเกิด  เป็นตน้ 

2.3.5.3  ความสัมพนัธ์  (Relationship) หมายถึง  ค  ากิริยาท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งสองเอนทิตี เช่น เอนทิตีพนกังานและเอนทิตีแผนก  มีความสัมพนัธ์ในดา้น  “ท างานสังกดั
อยู”่  นัน่คือพนกังานแต่ละคนท างานสังกดัอยูใ่นแผนกใดแผนกหน่ึง  เป็นตน้ 

2.3.6  ประเภทของคีย ์
ศิริลกัษณ์  โรจนกิจอ านวย (2540) 
2.3.6.1  คียห์ลกั (Primary Key : PK) 
 เป็นแอททริบิวต์ท่ีมีคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีเป็นค่าเอกลกัษณ์หรือค่าไม่

ซ ้ าซอ้นกนั 
 คีย์ร่วม (Composite Key) เป็นคีย์หลักท่ีประกอบด้วยแอททริบิวต์ 

มากกวา่หน่ึงแอททริบิวต ์
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 คียคู์่แข่ง (Candidate Key) เป็นกลุ่มของแอททริบิวตท่ี์มีสิทธ์ิเลือกให้
เป็นคียห์ลกัของรีเลชนั 

 คี ย์ส ารอง  (Alternate Key) ห รือ  (Secondary Key) เป็ นก ลุ่มของ 
แอททริบิวต์ท่ีมีแต่ไม่ได้รับเลือกเป็นคียห์ลักของรีเลชัน ซ่ึงจะเป็นแอททริบิวต์ท่ีจะท าให้การช้ี
ต าแหน่งขอ้มูลสะดวกข้ึน 

คุณสมบติัของคียห์ลกั  
 ขอ้มูลของแอททริบิวตท่ี์มีความเป็นหน่ึงเดียว (Uniqueness) กล่าวคือ 

ทุกๆ แถวของตารางจะตอ้งไม่มีขอ้มูลของแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกัซ ้ ากนัเลย 
 ตอ้งประกอบด้วยจ านวนแอททริบิวต์ท่ีน้อยท่ีสุด (Minimality) ท่ีจะ

สามารถใชเ้จาะจงหรืออา้งอิงถึงแถวใดแถวหน่ึงในรีเลชนัได ้
 2.3.6.2  คียน์อก (Foreign Key) 

 เป็นแอททริบิวตใ์นรีเลชนัท่ีอา้งอิงถึงแอททริบิวตเ์ดียวกนัน้ีในอีกรีเลชนัห
น่ึง โดยท่ีแอททริบิวตน้ี์มีคุณสมบติัเป็นคียห์ลกัในรีเลชนัท่ีถูกอา้งอิง การท่ีมีแอททริบิวตน้ี์ปรากฎ
อยูใ่นรีเลชนัทั้งสอง เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 

 สมจิตร อาจอินทร์ (2540) คียน์อกเป็นคียท่ี์แสดงถึงความสัมพนัธ์ของรีเล
ชนั ซ่ึงคุณสมบติัลกัษณะของคียน์อกเป็นดงัน้ี 

 เป็นแอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอททริบิวต์ท่ีอยู่ในรีเลชันหน่ึงๆท่ี 
ค่าของแอททริบิวตน์ั้นไปปรากฏเป็นคียห์ลกัในอีกรีเลชนั (หรืออาจเป็นรีเลชนัเดิมก็ได)้ 

 คียน์อกเปรียบเสมือนกาวเช่ือมขอ้มูลในรีเลชนัหน่ึงกบัอีกรีเลชนัหน่ึง 
ซ่ึงเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งรีเลชนั 

 คีย์นอกและคีย์หลักของอีกรีเลชันท่ีมีความสัมพันธ์กันจะต้องอยู ่
ภายใต้โดเมนเดียวกัน คีย์นอกไม่จ  าเป็นต้องมีช่ือเหมือนกับคีย์หลักของอีกรีเลชันหน่ึงท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กนั 

 รีเลชนัหน่ึงๆอาจมีคียน์อกอยูห่รือจะไม่มีก็ได ้แต่ทุกรีเลชนัจะตอ้งมี
คียห์ลกัเสมอ 

2.3.7  กระบวนการนอมลัไลซ์เซชนั (The Normalization Process) 
  ทดัดาว  ศีลคุณ (2544) ได้ให้ความหมายว่า การนอร์มลัไลเซชัน คือ การแปลง

ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างแบบรีเลชนันลัจากรูปแบบท่ีมีความซ ้ าซอ้น (Reduandancy) ให้อยูใ่นรูปแบบท่ี
ใช้ได้ง่ายเพื่อให้การเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลท่ีอยู่ในรีเลชันได้โดยไม่เกิดความ
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ผิดพลาด หรือ เกิดความไม่คงท่ีความไม่แน่นอนและความขดัแยง้ (Inconsistency) ของขอ้มูลซ่ึง
เรียกวา่ ความผดิปกติ (Anomaly) 

  ประโยชน์ของการนอมลัไลซ์เซชนั 
 การนอร์มัลไลซ์ เป็นเคร่ืองมือท่ี ช่วยออกแบบฐานข้อมูลแบบ 

เชิงสัมพนัธ์ 
 ท าให้ทราบวา่รีเลชนัท่ีออกแบบมานั้น ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ และ

ดา้นใดบา้ง 
 ถา้รีเลชนัท่ีออกแบบมานั้น ก่อใหเ้กิดปัญหา จะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 เม่ือแก้ไขแล้ว อาจจะรับประกันได้ว่ารีเลชันนั้นจะไม่มีปัญหาอีก 

หรือถา้ทีก็จะมีนอ้ยลง 
2.3.8  กฎควบคุมความคงสภาพของขอ้มูล (Integrity Constraint) สมจิตร อาจอินทร์ (2542) 

กฎท่ีใชค้วบคุมความคงสภาพของขอ้มูลมีอยู ่2 กฎดว้ยกนั ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
2.3.8.1  กฎความคงสภาพของเอนทิตี (Entity Integrity Rule) กล่าวไวว้า่ “จะตอ้ง

ไม่มีแอททริบิวตใ์ดท่ีประกอบข้ึนเป็นคียห์ลกัของรีเลชนัมีขอ้มูลท่ีเป็นค่าวา่ง” ก็คือ ค่าขอ้มูลของคีย์
หลกัจะตอ้งไม่เป็นค่าว่าง (Null Value) เน่ืองจากคียห์ลกัจะใช้ในการเจาะจงแถวขอ้มูลแถวใดแถว
หน่ึงในตาราง 

 2.3.8.2  กฎความคงสภาพของการอา้งอิง (Referential Integrity Rule) กล่าวไวว้่า 
“ถา้รีเลชนัใดมีแอททริบิวต์ท่ีเป็นคียน์อกอยู ่ขอ้มูลท่ีเป็นคียน์อกนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคีย์
หลกัของอีกรีเลชนัหรือไม่แลว้ ขอ้มูลท่ีเป็นคียน์อกนั้นจะตอ้งมีค่าเป็นค่าวา่ง” 

2.3.9  คุณสมบติัของระบบจดัการฐานขอ้มูล 
 ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.3.9.1  ตอ้งมีการใชง้านทรัพยากรของคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.3.9.2  ตอ้งมีความรวดเร็วในการตอบค าถามท่ีผูใ้ชถ้ามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
 2.3.9.3 ตอ้งมีความเขา้กนัไดก้บัฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และขอ้มูลท่ีมีใช้งานอยูเ่ดิม 

เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 2.3.9.4 ตอ้งสามารถท าการเพิ่ม หรือลบเรคคอร์ดของขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยดืหยุน่พอท่ีจะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
 2.3.9.5  ตอ้งใหค้วามสะดวกกบัผูใ้ชใ้นการเรียกใชง้านฐานขอ้มูล 
 2.3.9.6 ต้องมีระบบรักษาความถูกต้องของข้อมูลโดยการส ารองข้อมูล รวมทั้ ง

ป้องกนัผูใ้ชจ้ากการท างานผดิพลาดต่างๆ 
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 2.3.9.7  ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของขอ้มูลในฐานข้อมูลนั้น เช่น มีคุณสมบติั
การตรวจสอบ password และรหสัพิเศษในการเขา้ใชง้าน 

2.3.10  ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 
 การจดัน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาใช้ร่วมกนัเป็นฐานขอ้มูลนั้น จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ดงัน้ี 
2.3.10.1 สามารถลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล  (Data Reduandancy) โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อนกนัไวใ้นระบบแฟ้มขอ้มูลของแต่ละหน่วยงาน แต่สามารถน า
ขอ้มูลมาใชร่้วมกนัในคุณลกัษณะ Integrated แทน 

2.3.10.2  สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency) เน่ืองจาก
ไม่ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นในหลายแฟ้มขอ้มูล ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละชุดจะไม่ก่อใหเ้กิด
ค่าท่ีแตกต่างกนัได ้

2.3.10.3  แต่ละหน่วยงานในองค์กร สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยก าหนด
ระดบัความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคน ใหแ้ตกต่างกนัตามความรับผดิชอบ 

2.3.10.4 ความสามารถรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลให้ โดยระบุกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 

2.3.10.5  สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบ 
2 .3.10 .6  ท าให้ ข้อมู ล เป็น อิสระจากโปรแกรม ท่ี ใช้ งานข้อมู ลนั้ น  (Data 

Independence)ซ่ึงส่งผลให้ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูล โดยไม่กระทบต่อ
โปรแกรมท่ีเรียกใชง้านขอ้มูลนั้น 

2.3.11  เอนทิตีรีเลชัน่ชิพโมเดล (Entity – Relationship Model) 
 สมจิตร  อาจอินทร์ (2543) E-R Model (Entity – Relationship Model) ซ่ึงเป็นโมเดล

ท่ีจะถูกแนะน าโดย Peter chen ในปี 2519 โดยจะมีการเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับ
ความคิด (Conceptual Level) ออกมาในลกัษณะของแผนภาพ (Diagram) ท่ีมีโครงสร้างท่ีง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของเอนทิตีทั้งหมดท่ีมีในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้ง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตีเหล่านั้น และนอกจากน้ียงัเป็นแผนภาพท่ีไม่อิงกับระบบจดัการ 
ฐานขอ้มูลท่ีมีโมเดลฐานขอ้มูลแบบใด ไม่วา่จะเป็นโมเดลเชิงสัมพนัธ์ เน็ตเวร์ิคหรือแบบล าดบัขั้น 

2.3.11.1 องคป์ระกอบโดยทัว่ไปของ E-R Model มีดงัน้ี 
 เอนทิตี (Entity) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีผูใ้ชง้านฐานขอ้มูลจะตอ้งยุง่เก่ียวดว้ย เม่ือ

มีการออกแบบระบบฐานขอ้มูลข้ึนซ่ึงอาจเป็นรูปธรรม คือ สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา 
 แอททริบิวต ์(Attribute) เป็นส่ิงท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของเอนทิตีหน่ึงๆ  
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 ความสัมพนัธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีสองเอนทิ
ตี 

2.3.11.2 ประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี 
โดยทั่วไปแล้วความสัมพัน ธ์ระหว่าง เอน ทิ ตีจะมีอยู่  3 ประเภท  ได้แ ก่  

ความสัมพนัธ์หน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many) และแบบกลุ่ม
ต่อกลุ่ม (Many-to-Many) 

 ความสัมพัน ธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึ ง (One-to-One) ใช้สัญลักษณ์  1:1 แทน
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกรายการของ
เอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหน่ึงรายการของอีกเอนทิตีหน่ึง 

                   

   
    

               
 

 
           

   
 

ภาพที ่2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
 ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many) ใช้สัญลักษณ์ 1:M แทน

ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกรายการของ
เอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการของอีกเอนทิตีหน่ึง 

 

                 
 

 
           

 
 

ภาพที ่2.5   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
 ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) ใช้สัญลักษณ์ M:N แทน

ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกหลายรายการ
ของเอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการ 

                       

                  

     
 

 
 

ภาพที ่2.6   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
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2.3.11.3    เอนทิตีแบบอ่อน (Weak Entity) 
เป็นเอนทิตีท่ีจะปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลได้ก็ต่อเม่ืออีกเอนทิตีหน่ึงปรากฏอยู่ใน 

ฐานขอ้มูลดว้ย ซ่ึงจะแสดงโดยใช้สัญลกัษณ์รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ้อนกนัสองรูป ลกัษณะท่ีเอนทิตี
หน่ึงปรากฏวา่อยูใ่นฐานขอ้มูลหรือไม่ยอ่มข้ึนอยู่กบัการปรากฏของอีกเอนทิตีหน่ึง จะเรียกวา่เป็น 
การข้ึนต่อกนัเชิงปรากฏ (Existence Dependence) 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบของการข้ึนต่อกนัอีกแบบท่ีเรียกว่า การข้ึนต่อกนัเชิงระบุ 
(ID Dependence) หมายความว่า ในเอนทิตีแบบอ่อน หากมีแอททริบิวต์ของเอนทิตีท่ีท าให้อ่อน
ปรากฏข้ึนไดม้าเป็นส่วนหน่ึงของเอนทิตีแบบอ่อน และสามารถบ่งบอกขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่ง 
2 เอนทิตีนั้นได ้

2.3.11.4 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น E-R Model 
แบบจ าลอง E-R มีสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบจ าลอง

ดงัน้ี 
ตารางที ่2.2 สัญลกัษณ์ในการโมเดลแบบ Crow’s Foot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        สัญลกัษณ์                                                            ความหมาย 

ช่ือเอนทิตี 

ช่ือความสมัพนัธ์ 

เอนทิตี  (Entity) 
 

ความสมัพนัธ์ (Relationship) 
 

ช่ือเอนทิตี 

แอททริบิวต ์1 
แอททริบิวต ์2 
แอททริบิวต ์3 

แอททริบิวตจ์ะแสดงขา้งใตช่ื้อเอนทิตี 
โดยแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกั (Primary Key)  
จะขีดเสน้ใต ้
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2.2.11.5  แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด และแผนภาพการไหลขอ้มูล 
 แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด (Context Diagram) เป็นแบบจ าลองของ

ระบบแสดงถึงการไหลของขอ้มูล และสารสนเทศระหว่างตวัระบบกับแหล่งก าเนิดข้อมูลและ
ปลายทางขอ้มูล ซ่ึงอาจเป็นบุคคล แผนก หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีใหห้รือลบขอ้มูลจากระบบของเรา 

มนูญ  แก้วราตรี (2541) ได้ให้ความหมายของ Context Diagram ว่าแผนภาพการ
ไหลของขอ้มูลรวบยอดเป็นผงัแสดงการเคล่ือนไหวของขอ้มูลในระดบัสูงสุดใช้ในการแสดงการ
เคล่ือนไหวของขอ้มูลเขา้และออกจากศูนยก์ลางการประมวลผลท่ีพิจารณา โดยไม่สนใจรายละเอียด
ของระบบ แผนภาพการไหลข้อมูลรวบยอดเป็นจุดเร่ิมต้นการวิเคราะห์ระบบตามหลักการ
โครงสร้างท่ีนกัวเิคราะห์ระบบทุกคนตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาระบบ ใน
ท่ีน้ีจะเรียก แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอดวา่ Context Diagram  
 
ตารางที ่2.3  แสดงสัญลกัษณ์การเขียน Context Diagram 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
 

 
 

แสดงกระบวนการท างาน 

 
 

แสดงแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกระบบ 

 แสดงทิศทางของกระแสขอ้มูล 

 
 แผนภาพการไหลขอ้มูล (DFD : Data Flow Diagram) เป็นแผนภาพท่ีแสดง

ถึงแหล่งก า เนิดของข้อมูล  การไหลของข้อมูลปลายทางของข้อมูล  การเก็บข้อมูลและ 
การประมวลผลขอ้มูล แต่ไม่ได้บอกว่าแต่ละขั้นตอนใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือชนิดใด ซ่ึง Data Flow 
Diagram จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจาก Context Diagram 
 มนูญ  แกว้ราตรี (2541) บอกถึงองคป์ระกอบและสัญลกัษณ์ของ DFD ดงัน้ี  
องคป์ระกอบหลกัของ DFD มีอยู ่4 องคป์ระกอบ คือ  

1)  ส่วนท่ีอยู่นอกระบบ (Terminator or External Entities) ได้แก่ บุคคล
หรือองค์กรท่ีอยู่นอกเขตของระบบท่ีพิจารณาซ่ึงอาจเรียกเป็นแหล่งท่ีป้อนขอ้มูลเขา้มาในระบบ 
หรือเป็นแหล่งระบบขอ้มูลจากระบบก็ได ้ในท่ีน้ีจะเรียกวา่ส่งนอกระบบหรือเทอร์มิเนเตอร์ในการ

Process No. 

Process  

Source/Destination 

Data Flow 

/ \

V ร
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วเิคราะห์ระบบจะไม่สนใจการท างานภายในระบบของเทอร์มิเนเตอร์ แต่จะสนใจเฉพาะขอ้มูลท่ีส่ง
มาหรือส่งออกไปจากระบบเท่านั้น 

2)  ส่วนท่ีเป็นการไหลของขอ้มูล (Data Flow) สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนการ
ไหลของขอ้มูล คือ เส้นตรงหรือเส้นโคง้ท่ีมีหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูล โดยจะมี  
ช่ือขอ้มูลนั้นๆ ก ากบัอยู่ด้วย และในท่ีน้ีจะเรียกว่า ขอ้มูลการไหลหรือดาตา้โฟล์ ขอ้มูลของดาตา้
โฟลอ์าจเป็นขอ้มูลเด่ียวหรือเป็นชุดก็ได ้

3)  ส่วนท่ีเป็นการประมวลผล (Process) คือ งานท่ีตอ้งท าโดยทัว่ไปจะใช้
สัญลกัษณ์วงกลมหรือส่ีเหล่ียม และมีช่ือการประมวลผลอยูภ่ายใน ส าหรับในท่ีน้ีจะใชส้ัญลกัษณ์
ส่ีเหล่ียมโดยเรียกสัญลกัษณ์น้ีวา่ ส่ีเหล่ียมการประมวลผลหรือโปรเซส (Process) การประมวลผลจะ
ท าการเปล่ียนขอ้มูลน าเขา้เป็นผลลพัธ์จะแตกต่างกนั การประมวลผลหรือโปรเซสท่ีเขียนแทนดว้ย 
ส่ีเหล่ียมน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจวา่มีวธีิการอยา่งไร แต่สนใจผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ เป็นไปตามความตอ้งการ
หรือไม่ 

การตั้งช่ือการประมวลผลท่ีดีควรจะให้สามารถส่ือความหมายไดแ้น่นอน
ปละควรเป็นค ากริยาท่ีบ่งบอกลกัษณะการกระท าท่ีชดัเจน เช่น ค านวณ แกไ้ข เปรียบเทียบ คน้หา 
เรียงล าดบั หรือพิมพ ์เป็นตน้  

โดยท่ีแผนภาพ DFD มีได้หลายระดับ แต่ละระดับจะมีโปรเซสย่อย 
หลายโปรเซส เพื่อให้มีการให้หมายเลขล าดบัของโปรเซสท่ีอยู่ในแผนภาพ DFD ระดบัภาพรวม 
(หรือระดบั 0) เป็นเลขจ านวนเต็ม คือ 1.0, 2.0, 3.0, … ตามจ านวนโปรเซสเป็นหลกั หรือโปรเซส
แม่ในระบบงานนั้นๆ และหมายเลขของโปรเซสท่ีแตกออกมาจากโปรเซสแม่ระดับ 1 จะเป็น
ทศนิยมของโปรเซสแม่คือ 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, …  

4)  ส่วนท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล (Data Store) ได้แก่ ไฟล์ท่ีใช้ในการเก็บหรือ
บนัทึกขอ้มูล จะใชส้ัญลกัษณ์เส้นขนาน 2 เส้น (อาจมีเส้นตรงปิดหวัหรือไม่มีก็ได)้ ในท่ีน้ีจะเรียกวา่ 
ขอ้มูลเก็บ (Data Store) โดยปกติขอ้มูลท่ีเขา้สู่ระบบจะถูกเก็บไวใ้นไฟล์ และจะถูกเลือกใช้เม่ือ
ตอ้งการ ดาตา้โฟล์ท่ีพุ่งออกจากดาตา้สตอร์แสดงวา่เป็นการอ่านขอ้มูลจากไฟล์ ช่ือของดาตา้สตอร์
ควรจะเป็นค านามท่ีส่ือความหมายถึงตวัขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

 JEFFREY L.WHITTEN LONNIE D.BENTLEY(1998) แสดงสัญลกัษณ์
ของผงัการไหลขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.4  สัญลกัษณ์การเขียนผงัการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
 
 

แสดงกระบวนการท างาน 

 
 

แสดงแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกระบบ 

 
 

แสดงแหล่งเก็บขอ้มูล 

 แสดงทิศทางของกระแสขอ้มูล 
 

2.3.11.6 พจนานุกรมขอ้มูล (DD: Data Dictionary) 
Data Dictionary คือ การท าเอกสารอา้งอิง ช่วยในการอธิบายรายละเอียดของ

ขอ้มูลในขณะท่ีเราก าลงัศึกษาอยู ่ซ่ึง Data Dictionary จะอธิบายถึงส่วนประกอบของขอ้มูลนั้น ท า
ใหเ้ราทราบรายละเอียดของแฟ้มขอ้มูลวา่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง ตามตวัอยา่งตารางท่ี 2.4 และ 2.5 

 
ตารางที ่2.5 ตารางแสดงตวัอยา่ง  Data Store ทั้งหมด                                                             

  

แหล่งขอ้มูล 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล
ภาษาองักฤษ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล
ภาษาไทย 

ชนิดแฟ้มขอ้มูล ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล 

D1 Story ข่าวประชาสัมพนัธ์ Transaction File ส าห รับ เก็ บ ข้อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ประชาสัมพนัธ์ 

D2 Adim ผูดู้แลระบบ Master  File ส าห รับ เก็ บ ข้อ มู ล
ผูดู้แลระบบทั้งหมด 

D3 Room หอ้งนวด Master  File ส าหรับเก็บขอ้มูลหอ้ง
นวด 

D4 Country ประเทศ Reference  File ส าห รับ เก็ บ ข้อ มู ล
ประเทศของสมาชิก 

Process No. 

Process  

Source/Destination 

Data Store 

Data Flow >
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แยกรายละเอียดแต่ละแฟ้ม   ประกอบดว้ย 
   แหล่งขอ้มูล:  (D1) 
   ช่ือแฟ้มขอ้มูล : ข่าวประชาสัมพนัธ์(Story) 
        ชนิดแฟ้มขอ้มูล: Transaction File 
   ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล : ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดประชาสัมพนัธ์ 
ตารางที ่2.6 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ช่ือแอททริ
บิวต ์

ความหมาย 
ชนิด
ขอ้มูล 

ขนาด 
(ไบต)์ 

รูปแบบ ช่วงขอ้มูล 
ป้อน
ขอ้มูล
(Y/N) 

คีย์
หลกั
หรือ    
คีย์
นอก 

ตารา
งท่ี
อา้ง
ถึง 

Story_id รหสัข่าว Int(5) 4 99999 1-9 Y PK  
Story_date วนัท่ีเขียนข่าว Date 3 YYYY/MM/DD 0001/01/01

-999/12/31 
Y   

Story _name ช่ือข่าว Text (20) 22 X(20) ก-ฮ,A-Z, 
0-9 

Y   

Story_detail รายละเอียด
ข่าว 

LongText 
(50000) 

50004 X(50000) ก-ฮ,A-Z, 
0-9 

Y   

Stroy_level ระดบัความ
น่าสนใจ 

Int(1) 4 9 1,2,3 Y   

Story_picId รหสัรูปข่าว Int(2) 4 99 1-9 N PK,FK PicId 
 
หมายเหตุ   Stroy_level     ขอ้มูล 1 คือไดรั้บความนิยมมาก 
     ขอ้มูล 2 คือไดรั้บความนิยมปานกลาง 
     ขอ้มูล 3  คือไดรั้บความนิยมนอ้ย   
ค าอธิบาย 

- รูปแบบของขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขทั้งหมด 9 ตวั  คือ 9(10) 
- รูปแบบของขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความทั้งหมด 9 ตวั คือ 9(10) 
- รูปแบบขอ้มูลท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข 2 ตวัและขอ้ความอีก 3 ตวั คือ 99XXX 
- รูปแบบขอ้มูลตวัเลขท่ีมีทศนิยม 2 ต าแหน่งคือ 99.99 
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- รูปแบบขอ้มูลอีเมลคื์อ XXXX@XXX.XXX 
- ในกรณีท่ีใชต้วัเลขแทนขอ้มูลเช่นขอ้มูลของ Stroy_level  

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เกษม สร้อยทอง (2537:7-16) กล่าวถึงการให้รายละเอียดของเห็ดและราขนาดใหญ่ตาม
หลกัการดงัน้ี ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ตามระบบสากล ตอ้งมีช่ือท่ีถูกตอ้งเพียงช่ือเดียว
เท่านั้น ประกอบดว้ย ช่ือแรก (genus) และช่ือหลงั (species) ให้ช่ือวงศต์ระกูล (family) การเรียกช่ือ
สามัญ (common name) ช่ือท่ี เรียกกันในแต่ละท้องถ่ิน (local name) การบอกขนาด รูปร่าง สี 
โครงสร้างและสปอร์ การบอกนิสัยการเจริญเติบโต เช่น เกิดเด่ียว ๆ เป็นกลุ่ม หรือเป็นกระจุก 
กระจายทัว่ไป เกิดในลกัษณะห้ิง อยู่บนท่อนไม ้หรือเกิดบนดิน บอกแหล่งท่ีเก็บและระยะเวลาท่ี
พบรวมถึงวสัดุรองรับท่ีเป็นอาหาร สภาพภูมิอากาศท่ีมกัพบ บอกถึงการรับประทานไดห้รือไม่ได ้
ไม่ทราบวา่รับประทานได ้ไม่แนะน าใหรั้บประทาน มีรายงานวา่เป็นอนัตรายแก่ผูรั้บประทาน มีพิษ
หรือเป็นพิษมีรายงานวา่เป็นอนัตรายแก่ผูรั้บประทานทุกรายและอาจถึงตายได ้
 ปัญญา โพธ์ิฐิติรัตน์ และกิตติพงษ ์ศิริวานิชกุล (2538:398) กล่าวถึงลกัษณะของเห็ดพิษใน
สกุลอะมานิตา้ ไวด้งัน้ี เห็ดกลุ่มน้ีจดัเป็นเห็ดท่ีมีพิษร้ายแรง มีหลายชนิด คือ อะมานิตา้ ฟัลลอยด ์
(Amanita phalloides) อะมานิตา้ ไวโรซ่า (Amanita virosa) อะมานิตา้ เวอร์น่า (Amanita verna) อะ
มานิตา้ แพนเทอริน่า (Amanita pantherina) อะมานิตน้ มสัคาเรีย (Amanita muscaria) ลกัษณะของ
เห็ดอะมานิตา้ท่ีเป็นพิษ มีลกัษณะเด่น คือ หมวกดอก (cap) มีหลายสี ครีบดอกและสปอร์ (gills and 
spore) มีสีขาว มีวงแหวน (ring) ซ่ึงตามปกติเป็นพวกเน้ือเยื้อท่ีติดครีบด้านใต้หมวกดอก เม่ือ
เจริญเติบโตเต็มท่ีเน้ือเยื่อพวกน้ีจะฉีกขาด เหลือเป็นเยื่อบางๆ รอบกา้นดอก ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถว้ย
หุม้โคนดอกเห็ด 
 ดีพร้อม ไชยวงศเ์กียรติ (2525:397) กล่าวถึงเห็ดมีพิษในลกัษณะเดียวกนัไว ้คือ ในจ านวน
เห็ดท่ีรับประทานไดมี้จ านวนมากเป็นหม่ืนชนิด แต่ท่ีเป็นพิษไม่ถึงร้อยชนิด เห็ดท่ีจดัว่าเป็นพิษ
ร้ายแรงท่ีสุด ไดแ้ก่ เห็ดสกุล อะมานิตา้ (Amanita) และเห็ดสกุลเฮลเวลล่า (Helvella) ส่วนสกุลอ่ืน 
ๆ เป็นอันตรายไม่มากนัก เพียงแต่มึนเมาเท่านั้ น ประเทศไทยพบว่าเห็ดสกุลอะมานิต้า ต้อง
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ การทดสอบดว้ยวธีิต่าง ๆ มกัไม่ค่อยไดผ้ล 
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