
 
บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีถูกสะสมมานานและสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
เป็นความรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ คนกบัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต และการท ามาหากิน ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี
ชาวบา้นไดน้ ามาใชใ้นการด ารงชีวิตและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกนัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี
บทบาทต่อการด าเนินธุรกิจชุมชน โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตมกัสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัเสมอ เป็นระบบความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม แนวความคิดและวิธีการดงักล่าวเกิดจากการสังเกต ทดลองและสรุปเป็น
บทเรียนภายใตก้รอบแนวความคิดและภายใตค้วามเช่ือของบุคคลในสังคม  (สหทัยา วิเศษ, 2540;
ปรีชา อุยตระกลู ,2542; พรชยั ปรีชาปัญญา 2543 ; สุรพงศ ์ฉวภีกัด์ิ ,2541) 
ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ (2538) แบ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น 2 มิติ ดว้ยกนัคือ ดา้นหน่ึงมี
ความหมายครอบคลุมไปท่ีรูปธรรมของการด าเนินชีวิต  เช่น การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนยาวนาน อีกดา้นหน่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นอุดมการณ์
ของการใช้ชีวิตซ่ึงมีลกัษณะเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลายในโลก ซ่ึง
เป็นสติปัญญาอนัเกิดจากความรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผูค้นในทอ้งถ่ินซ่ึงได้
ท าหนา้ท่ีช้ีน าวา่การใชชี้วติอยา่งย ัง่ยนืถาวรและกลมเกลียวกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง และกบัความ
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หลายหลายทางนิเวศซ่ึง พรชยั ปรีชาปัญญา (2541) ให้ความเห็นวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีมีคุณค่า ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ไปแลว้ชาวบา้นไม่สามารถ
อธิบายรายละเอียดและให้เหตุผลได้ ส่วนใหญ่เป็นความเช่ือ หากว่าเป็นความรู้ท่ีสลบัซับซ้อน
โดยเฉพาะความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ อยา่งไรก็ตามบางคร้ังก็พบวา่ภายในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นมี
บางอยา่งท่ีนกัวิทยาศาสตร์คาดไม่ถึง เช่น การศึกษาของ Preechapanya (1996) พบวา่ชาวบา้นป่า
เม่ียง บริเวณเทือกเขาท่ีดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ปลูกชาใกลก้บัตน้ไมใ้หญ่ทั้งน้ีเช่ือวา่ระบบรากของชา
กบัไมป่้าต่อเช่ือมกนัและส่งน ้ าและอาหารกนัในรูปของสารอาหาร u3605 .่่อมาไดรั้บการพิสูจน์
จากกลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ วา่มีแนวโนม้ความเป็นไปได ้ท่ีวา่หากมีเช้ือราไมคอร์ไรซาเป็น
ตวัเช่ือมต่อรากของพืชทั้งสองชนิด ผลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เป็นลายแทงหรือไฟส่องทางท่ีท าใหน้กัวทิยาศาสตร์ท างานไดง่้ายรวดเร็ว และประหยดังบประมาณ
เช่นเดียวกบั ยศ สันตสมบติั (2542) ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่เป็นองคค์วามรู้ท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ ในแง่ท่ีวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการศึกษาเชิง
ประจกัษผ์า่นการพิสูจน์ ทดลอง คดัสรร ปรับปรุง และพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแตกต่างจากวิทยาศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัอยู ่ 2 ประการ คือ ประการแรก คือ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจงเฉพาะทอ้งถ่ิน พื้นท่ี หรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหน่ึง องคค์วามรู้
เกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์และการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมนุษย ์สัตว ์พืช พลงัตามธรรมชาติ
ท่ีดิน แหล่งน ้ า และลกัษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ ดว้ย
เหตุน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาจากความเขา้ใจอย่างชดัแจง้ในสัมพนัธภาพของ
สรรพส่ิงและสรรพชีวติต่างๆ ท่ีก่อเกิดด ารงอยูแ่ละแตกดบัไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น ความเขา้ใจ
อย่างลึกซ้ึงน าไปสู่ความสามารถในการบริหารจดัการปรับแต่งในการใช้ประโยชน์ และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบชุด และประการท่ีสองลกัษณะจ าเพาะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวพนั
เช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัมิติทางดา้นสังคมและสิทธิของชุมชน กล่าว คือจากมุมมองในดา้นของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ระบบทุกชุดประกอบข้ึนบนเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคน
ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนกบัส่ิงมีชีวติกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีด ารงอยูร่่วมกนัภายในระบบนิเวศทอ้งถ่ิน
ชุดนั้น วิธีคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศลกัษณะเช่นน้ี ถูกน าเสนอในเร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้น ท่ี
กล่าวถึงสัมพนัธภาพระหวา่งคนกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัทางสายเลือด การแต่งงาน หรือ
การเป็นพนัธมิตรในรูปแบบต่างๆ ในยคุปัจจุบนัอนัเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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2.2   แนวคิดเกีย่วกบัเห็ดทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ 
ตามปกติเห็ดเกือบทุกชนิดจะงอกและเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นสภาพอากาศท่ี

มีความช้ืนเหมาะสม โดยเร่ิมจากดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีการสร้างสปอร์ข้ึนมาเป็นจ านวน
มาก สปอร์เหล่าน้ีเม่ือปลิวไปตกในบริเวณสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะงอกเส้นใยขั้นแรก
(primary mycelium) ออกมา เส้นใยขั้นแรกพวกน้ีจะใชร้ะยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้นมากจากนั้น
ก็จะเกิดการรวมตวัของเส้นใยขั้นแรกและมีการวิวฒันาการไปเป็นเส้นใยขั้นท่ีสอง(secondary 
mycelium) ต่อไป การรวมตวัของเส้นใยขั้นแรกถา้เกิดจากสปอร์เดียวกนั เรียกเห็ดท่ีมีวงจรชีวิต
แบบน้ีวา่ homothallic แต่ถา้เกิดการรวมตวัของเส้นใยท่ีเจริญมาจากต่างสปอร์กนั เรียกเห็ดท่ีมีวงจร
ชีวิตแบบน้ีว่า Heterothallic การรวมตวัของเส้นใยขั้นท่ีหน่ึง ส่วนมากจะเป็นแบบheterothallic 
เพราะเส้นใยขั้นท่ีหน่ึงจากต่างสปอร์กนัจะผสมกนัง่ายกว่าการผสมของเส้นใยท่ีเกิดจากสปอร์
เดียวกนั เส้นใยขั้นท่ีสองจะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและรวมกลุ่มกนัเป็นเส้นใยขั้นท่ีสามและจะมี
การพฒันา ดอกเห็ดต่อไป จากการท่ีเห็ดเป็นเช้ือราท่ีไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสง
ได ้ การด ารงชีพจึงตอ้งอาศยัอินทรียส์ารท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ โดยเห็ดจะปล่อยน ้ ายอ่ยออกมายอ่ย
สลายพวกอินทรียวตัถุ เห็ดบางชนิดเจริญเติบโตบนส่ิงท่ีมีชีวติเรียกเห็ดพวกน้ีวา่ด ารงชีวิตแบบพารา
สิต (parasite) ส่วนเห็ดท่ีด ารงชีวิตบนซากของส่ิงมีชีวิตเรียกเห็ดพวกน้ีวา่ด ารงชีวิตแบบซาโพรบ 
(saprobe) เห็ดบางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดี้ ทั้งบนส่ิงท่ีมีชีวติและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ เห็ดพวก
ท่ีอาศยับนตน้ไมท่ี้มีชีวติ และหลงัจากส่ิงมีชีวติตายไปแลว้ เห็ดพวกน้ีก็สามารถเจริญเติบโตบนไมผุ้
ต่อไป เรียกเห็ดท่ีมีการด ารงชีพแบบน้ีวา่ facultative paprobe แต่เห็ดบางชนิดสามารถเจริญเติบโต
ร่วมกบัส่ิงท่ีมีชีวิตโดยต่างก็พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เห็ดท่ีมีการด ารงชีวิตแบบน้ีวา่ซิมไบออนท ์
(symbiont) นอกจากน้ียงัมีเห็ดบางชนิดท่ีเรียกอาศยัอยู่ตามรากพืชเรียกเห็ดพวกน้ีว่าไมคอร์ไรซา 
(mycorrhiza) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเห็ดและรากพืชยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดั เพียงแต่ทราบวา่รากได้
ปล่อยน ้ าตาล กรดอะมิโน และสารอินทรียอ่ื์นๆ ท่ีเห็ดสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ละเห็ดยงั
สามารถยอ่ยสลายสารในดินใหเ้ป็นโมเลกุลยอ่ย ซ่ึงรากสามารถดูดไปใชไ้ดต้ามปกติ เห็ดท่ีด ารงชีพ
โดยอาศยัอยูต่ามรากพืชจะเป็นแบบ เอคโตไมโคไรซา(ectomycorrhiza) โดยเส้นใยของเห็ดจะสร้าง
ปลอกหุ้มรากแต่ไม่แทงทะลุเข้าไปในเซลล์ ในบางคร้ังหากสปอร์ของเห็ดปลิวไปตกใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมสปอร์ของเห็ดจะตายไปไม่สามารถงอกเส้นใยอยูข่า้มฤดูได ้ในกรณีท่ี
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม เช่น อากาศแห้งแลง้อุณหภูมิต ่าหรือสูงเกินไป เส้นใยขั้นท่ีสอง 
(secondary mycelium) จะมีการสร้าง chlamydosporeพกัตวัอยู่ในบริเวณท่ีเห็ดด ารงชีวิตอยู่ตาม
ธรรมชาติ โดยจะอยู่ในลักษณะพกัตวัรอจนกระทัง่สภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือมีความช้ืน
พอเหมาะ chlamydospore จะงอกเป็นเส้นใยใหม่ออกมาและเจริญเติบโตไปเป็นดอกเห็ดอย่าง
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รวดเร็ว แต่ดอกเห็ดท่ีสร้างจาก chlamydospore จะไม่แข็งแรงเหมือนกบัดอกเห็ดท่ีเกิดจากสปอร์ท่ี
ไดจ้ากการผสมพนัธ์ุ (ปัญญา โพธ์ิฐิติรัตน์, 2537) 

 
2.2.1 การศึกษาชีววทิยาและการจ าแนกเห็ด 

 เ ห็ด เ ป็นรา ท่ี มี วิ ว ัฒนาการ สู งกว่ า ร า อ่ืน  ๆ   ส่ วนใหญ่จัดอยู่ ใน  ราหมวดย่อย 
Basidiomycotina ท่ีส ร้างสปอร์บนเบซิ เดียม (basidium) ในโครงสร้างเบซิดิโอคาร์ป 
(basidiocarp)และราในหมวดย่อย Ascomycotina ท่ีสร้างสปอร์ในแอสคสั (ascus) ในโครงสร้าง
แอสโคคาร์ป(ascocarp)  ทั้ งเบสิเดียมและแอสคสั  อยู่ในเยื่อก าเนิดสปอร์ (hymenium) เห็ดมิได้
หมายถึงดอกเห็ดท่ีมีหมวก มีเน้ือและมีครีบเท่านั้น  แต่ยงัหมายถึง  ราอีกหลายชนิดท่ีงอกเป็นดอก
เห็ด  ซ่ึงมีเน้ือนุ่ม แขง็ หรือเหนียว มีหมวกหรือไม่มีหมวกก็ได ้(ราชบณัฑิตยสถาน,2539:1) 
 เห็ด (mushroom) หมายถึงราท่ีมีขนาดใหญ่ (macrofungi) รวมถึงเห็ดท่ีมีพิษหรือเห็ดเมา
และเห็ดไม่มีพิษซ่ึงส่วนใหญ่  จดัอยูใ่นกลุ่มย่อยท่ีเรียกวา่ อะการิคาเลส(order agaricales) เห็ดทุก
ชนิดเป็นรา แต่ราทุกชนิดไม่ใช่เห็ด  เห็ดคือกลุ่มรากลุ่มหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่มองเห็นลกัษณะภายนอก
ดว้ยตาเปล่าไดช้ดัเจน(เกษม  สร้อยทอง,2537:2) 
 เห็ด แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เห็ดกินได้ (edible mushroom)  และเห็ดมีพิษ(poisonous 
mushroom) เห็ดท่ีกินได้ส่วนมากมีเน้ือนุ่ม  หรือกรอบน่ารับประทาน  เห็ดหลายชนิด  ไดรั้บการ
ส่งเสริมให้เพาะเล้ียงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  จึงท าให้กิจกรรมการเพาะเล้ียงเห็ดขยาย
กวา้งขวางข้ึนเห็ดบางชนิด  ถา้กินเพียงเล็กน้อย  จะท าให้เกิดภาพหลอนคลา้ยเสพยาเสพติด  เห็ด
ชนิดน้ี เรียกวา่ เห็ดโอสถลวงจิต (hallucinogenic mushroom) (ราชบณัฑิตยสถาน,2539:6)  เห็ดเป็น
อาหารท่ีมีโปรตีนสูงไม่มีคลอเรสเตอรอล  บางชนิดมีสรรพคุณทางยารักษาโรค  เช่น เห็ดหอม  เห็ด
หูหนูขาว  ช่วยป้องกนัโรคสะสมไขมนัในเส้นเลือด  โรคความดนั  และมีสารต่อตา้นเน้ืองอก  เห็ด
หลินจือ  สามารถใช้บ าบดัรักษาโรคมะเร็งบางชนิดได ้(วลัลภ  พรหมทอง ,2542:6)  เน่ืองจากเห็ด
เป็นอาหารประเภทผกัแต่เห็ดมีคุณค่าทางอาหารนอ้ยกวา่ผกั  ซ่ึงดอกเห็ดสดมีน ้ าเป็นองคป์ระกอบ
อยูร้่อยละ 90 และมีโปรตีน  ไขมนั  เกลือแร่  และวิตามิน  โดยเฉพาะมีวิตามินบีหน่ึงและบีสอง  มี
มากกว่าวิตามินอ่ืน ๆ เห็ดเป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ียอ่ยยาก  ผูมี้โรคประจ าตวัเก่ียวกบัระบบย่อย  
ไม่ควรรับประทานเห็ดให้มากเกินไป  โดยเฉพาะผูด่ื้มเหลา้หรือของมึนเมา  เห็ดจะยิ่งยอ่ยยากมาก
ข้ึน  เพราะแอลกอฮอร์ท าให้สารอลับูมินในเห็ดแข็งตวัมากข้ึน  เห็ดบางชนิดมีสารเคมี  บงัคบั
ประสาทใหเ้กิดจินตนาการหรือภาพหลอน  บางชนิดใชเ้ป็นยาสมุนไพรบางชนิดเป็นปรสิตของพืช 
เช่น เห็ด Fomes lignosus ท าให้รากยางพาราผุเป่ือยและตายได ้ (อนงค์  จนัทร์ศรีสกุล ,2520:1-2)  
นอกจากเห็ดจะมีคุณค่าทางอาหาร  และมีสรรพคุณทางยาแล้ว  เม่ือมองในแง่ความส าคญัทาง
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เศรษฐกิจก็พบวา่  เห็ดสามารถเป็นผลผลิตท่ีช่วยเหลือเศรษฐกิจไดดี้ไม่แพพ้ืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดย
เกษตรกรสามารถน าวสัดุทางการเกษตรมาใชป้ระโยชน์โดยการเพาะเห็ดเป็นอาชีพและสร้างรายได ้ 
ซ่ึงพบว่ามีเห็ดหลายชนิดท่ีสามารถเพาะเป็นการค้าในระดับอุตสาหกรรมและแปรรูปเพื่อการ
ส่งออก เช่น เห็ดนางรม  เห็ดเป๋าฮ้ือ  เห็ดแชมปิญอง (ปัญญา  โพธ์ิฐิติรัตน์,2538:7) อย่างไรก็ตาม
เห็ดและราบางชนิดยงัมีบทบาทส าคญัต่อการเกษตร  การป่าไมแ้ละช่วยรักษาสภาพความสมดุลของ
ระบบนิเวศวทิยา  ซ่ึงเราเรียกวา่  ราไมคอร์ไรซ่า (mycorrhiza) 

2.2.2 ส่วนประกอบส าคญัของเห็ด 
วงจรชีวติของเห็ดราทุกชนิดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  เม่ือสปอร์ตกอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมก็

จะงอกเป็นใยรา  และกลุ่มใยรา (mycelium)  แลว้รวมเป็นกลุ่มกอ้นเกิดเป็นเห็ด  เม่ือเอกเห็ดจะสร้าง
การเจริญเติบโตและสร้างสปอร์  ซ่ึงจะปลิวหรือหลุดไปสามารถงอกเป็นใยราไดอี้ก (ราชบณัฑิตยถ
สาน,2539:1) 

เห็ดโดยทัว่ไปชอบข้ึนบนอินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือยพุผงั  เช่น ตามพื้นดิน  ในป่าท่ีมีใบไมผุ้
เป่ือยหรือตามกองปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยคอก  ตามทุ่งนา  บางชนิดข้ึนเฉพาะแห่งซ่ึงตอ้งมีอาหารพิเศษ เช่น 
เห็ดโคน เป็นตน้  (อนงค ์จนัทร์ศรีกุล,2520:2)  เน่ืองจากเห็ดมีขนาดรูปร่าง  สีสัน  ลกัษณะและถ่ิน
ก าเนิดแตกต่างกนั  การอธิบายโครงสร้างของเห็ดจึงนิยมใชเ้ห็ดมีครีบสกุล Amanita ซ่ึงมีลกัษณะ
ประกอบส าคญัดงัน้ี 

2.2.2.1 หมวกเห็ด (cap)  เป็นส่วนปลายสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศ  
เม่ือดอกบานเตม็ท่ีจะกางออก  เหมือนร่มกาง  ขอบคุม้ลงเล็กนอ้ยหรือแบนราบ  หรือกลางหมวกเวา้
ลงเป็นแอ่งเหมือนกรวยปากกวา้ง  ผิวหมวกดา้นบนอาจเรียบ ขรุขระมีเกล็ด  หรือ มีขนแตกต่างกนั
แลว้แต่ชนิดของเห็ดในระยะท่ีเป็นเห็ดอ่อนหรือปริแตกออกจากกนัเม่ือดอกบาน  ความหนาของ
ดอกแตกต่างกัน  อาจเหนียวหรือฉีกขาดง่าย  สีของหมวกเห็ดภายในและภายนอก  อาจเป็นสี
เดียวกนัหรือแตกต่างกนัก็ไดข้อบหมวกอาจเรียบเสมอกนั  หรือขาดรุ่งร่ิง มีส้นลายเป็นรัศมีโดยรอบ
หรือเป็นร้ิวบางชนิดหยกัเป็นคล่ืน  ผิวแห้งเปียกช้ืนล่ืนหรือหนืดมือ  หมวกเห็ดบางชนิดยึดติดกนั
แน่นกบักา้น บางชนิดหลุดจากกา้นไดง่้าย 

2.2.2.2 ครีบ (gills) เป็นแผน่บาง ๆ ปรากฏอยูใ่ตห้มวกเห็ด  เรียงเป็นรัศมีออกไป
รอบกา้นดอกบางชนิดหอ้ยแขวนลงมาจากเน้ือหมวกเห็ด  ครีบบางชนิดยึดติดกบักา้นดอกบางชนิด
ไม่ติด  ปลายด้านหน่ึงเช่ือมติดกบัขอบดอก  ครีบเป็นท่ีเกิดของสปอร์มีเยื่อก าเนิดสปอร์โดยรอบ 
เห็ดบางชนิดอาจถูกยอ่ยละลายเป็นของเหลวได ้ จ  านวนครีบมีแตกต่างกนัไป  และขนาดความหนา
บางก็แตกต่างกนัดว้ย สีของครีบแตกต่างกนั เช่น สีขาว เหลือง ชมพู ม่วง น ้ าตาล และสีด า เห็ดบาง
ชนิดไม่มีครีบ  แต่มีรู (pore) หรือ เป็นแบบฟันเล่ือย (teeth) แทนครีบ 
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2.2.2.3 ก้าน (stalk) ขนาด รูปร่างและสีสันแตกต่างกนั  ตอนบนยึดติดกบัหมวก
ดอก หรือยดึติดกบัครีบหมวกดา้นใน  ตอนล่างของกา้นเห็ดบางชนิดมีปลอกหุ้มโคน  ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยถว้ยชาหงายบางชนิดมีวงแหวน  หรือเยื่อบาง ๆ คลา้ยวงแหวนติดรอบกา้นตอนบนอาจมีผิว
ขรุขระ  มีขนหรือมีเกล็ดในเห็ดบางชนิดเน้ือเยื่อภายในกา้นดอกอาจสานกนัแน่นทึบ น่ิม แข็ง หรือ 
กรอบ เป็นเส้นหยาบ ๆ อาจเป็นเส้นใยแบบฟองน ้า  กา้นอาจอยูต่  าแหน่งก่ึงกลาง  หรือ เยื้องเขา้ดา้น
ใดดา้นหน่ึงของดอก  เห็ดบางชนิดไม่มีกา้นดอก  บางชนิดมีรากหยัง่ลึกลงไปในดิน 

2.2.2.4 วงแหวน (ring) เป็นเน้ือเยือ่บาง ๆ ยดึกา้นดอกและขอบหมวกไวใ้นขณะยงั
เป็นดอกอ่อน เม่ือดอกบานเยื่อจะขาดออกจากขอบหมวก  คงเหลือส่วนท่ียงัติดอยู่กบัก้านเป็นวง
แหวนหรือท่ีเรียกวา่  เยือ่ขอบหมวก (inner veil หรือ partial veil) เห็ดหลายชนิดไม่มีวงแหวน 

2.2.2.5 เปลือกหุ้ม (volva) เป็นเยื่อชั้นนอกสุดท่ีหุ้มดอกเห็ดทั้งดอกไวใ้นขณะท่ี
เป็นดอกตูม เรียกวา่  outer veil เม่ือเห็ดโตข้ึนเปลือกหุ้มตอนบนจะแตกออกเพื่อให้หมวกเห็ดและ
ก้านชูข้ึน  เยื่อหุ้มคงคา้งเป็นรูปถ้วยอยู่ท่ีโคน  เช่น เห็ดฟาง  บางชนิดเยื่อหุ้มไม่เป็นรูปถ้วย แต่
ปรากฏเป็นเกล็ดรอบโคนกา้นบางชนิดมีเส้นใยหยาบคลา้ยเส้นดา้ย  ท าหนา้ท่ียึดดอกเห็ดให้ติดกบั
พื้นดิน 

2.2.2.6 กลุ่มเส้นใย (mycelium) เป็นเน้ือเยื่อท่ีอยู่ใต้ผิวหมวกและเน้ือในก้าน  
ก่อนท่ีจะเป็นดอกเห็ดจะเห็นบริเวณนั้นมีเส้นใย รา สีขาว  ก่อตวัรวมกนัเป็นกอ้นใหญ่  เราเรียกกนั
ว่า  mycelium โดยปกติเส้นใยของเห็ดจะเป็นสีขาวนวลแทรกซึมตามท่ีมันอาศัยอยู่  ตาม
อินทรียวตัถุ  กองปุ๋ยหมกั  มูลสัตว ์ ซากพืชท่ีตายแลว้  ตามป่าทุ่งหญา้พื้นดิน  ขอนไม ้ ตน้ไม ้ บาง
ชนิดข้ึนบนจอมปลวก (ราชบณัฑิตยสถาน,2539:4-5) 

เห็ดสามารถข้ึนไดดี้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  มีหลายชนิด  แต่เน่ืองจากเรามี
การศึกษาด้านเห็ดค่อนข้างน้อย  การศึกษาด้านชีววิทยาและวิธีการจ าแนกชนิดของเห็ดจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาวจิยั โดยเฉพาะเห็ดท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการ
เพาะเล้ียงและเห็ดป่าท่ีนิยมน ามารับประทาน วิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาเห็ดนั้นจ าเป็นตอ้งมีการ
บนัทึกลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งการเก็บตวัอยา่งไวเ้พื่อศึกษา การเก็บตวัอยา่งทั้งการเก็บสปอร์ การเก็บ
เห็ดโดยตากแหง้ และการดองสดในน ้ายา 
  เกษม สร้อยทอง (2537:7-16) กล่าวถึงการใหร้ายละเอียดของเห็ดและราขนาดใหญ่
ตามหลกัการดงัน้ี 
  ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) ตามระบบสากล ตอ้งมีช่ือท่ีถูกตอ้งเพียงช่ือเดียว
เท่านั้น ประกอบดว้ย ช่ือแรก (genus) และช่ือหลงั (species) ให้ช่ือวงศ์ตระกูล (family) การเรียกช่ือ
สามญั (common name) ช่ือท่ีเรียกกนัในแต่ละทอ้งถ่ิน (local name) การบอกขนาด รูปร่าง สี 
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โครงสร้างและสปอร์ การบอกนิสัยการเจริญเติบโต เช่น เกิดเด่ียว ๆ เป็นกลุ่ม หรือเป็นกระจุก 
กระจายทัว่ไป เกิดในลกัษณะห้ิง อยู่บนท่อนไม ้หรือเกิดบนดิน บอกแหล่งท่ีเก็บและระยะเวลาท่ี
พบรวมถึงวสัดุรองรับท่ีเป็นอาหาร สภาพภูมิอากาศท่ีมกัพบ บอกถึงการรับประทานไดห้รือไม่ได ้
ไม่ทราบวา่รับประทานได ้ไม่แนะน าใหรั้บประทาน มีรายงานวา่เป็นอนัตรายแก่ผูรั้บประทาน มีพิษ
หรือเป็นพิษมีรายงานวา่เป็นอนัตรายแก่ผูรั้บประทานทุกรายและอาจถึงตายได ้
  ปัญหาการบริโภคเห็ดท่ีเป็นพิษมกัพบอยูเ่สมอ ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีป่าท่ี
เหมาะกบัการเจริญเติบโตของเห็ดหลากหลายชนิดท าให้ประชาชนท่ีนิยมบริโภคเห็ด เก็บเห็ดมีพิษ
มารับประทาน ความรอบรู้ในเร่ืองของเห็ดกินไดแ้ละเห็ดมีพิษในประเทศไทย ยงัไม่แพร่หลายชาว
ชนบทท่ีอยูใ่กลป่้าจะรู้จกัชนิดของเห็ดกินได ้และเห็ดมีพิษไดดี้กวา่คนในเมือง อยา่งไรก็ตามก็ยงัมี
ความคลาดเคล่ือน เพราะบางชนิดกินได ้แต่ชาวบา้นบางกลุ่มบอกกินไม่ได ้ดว้ยความเช่ือท่ีมีมาแต่
บรรพบุรุษ ปัจจุบนัมีการรวบรวมเห็ดป่ามาศึกษาจดัอนุกรมวิธาน และเผยแพร่เห็ดท่ีกินไดห้รือมี
พิษมากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ไม่มีวิธีการใดท่ีสามารถแยกไดว้่าเห็ดชนิดใดมีพิษหรือไม่มีพิษ หรือแต่
ละคนไดรั้บพิษจากการรับประทานเห็ด แตกต่างกนั แต่วิธีการโดยทัว่ๆไทท่ีสมารถสังเกตไดคื้อ   
(ดีพร้อม ไชยวงศเ์กียรติ,2525:396; อนงค ์จนัทร์ศรีกุล,2542;220) 

1. เม่ือน าเห็ดท่ีจะสอบมาตม้กบัขา้วสารในขณะท่ีตม้หรือแกงให้ใส่ขา้วสารลงไป ถา้เป็น
เห็ดพิษหรือเห็ดเมา ขา้วสารจะสุกๆ ดิบๆ ถา้ไม่มีพิษขา้วสารจะสุกเป็นปกติ 

2. ในขณะท่ีน าเห็ดมาปรุงอาหาร ให้ใส่หวัหอมลงไป ถา้เห็ดเมาหรือเห็ดพิษหัวหอมจะ
เปล่ียนเป็นสีด า 

3. ในขณะท่ีน าเห็ดมาตม้ ให้ทดสอบการใช้ช้อนเงินลงไปกวน ถา้เป็นพิษหรือเห็ดเมา
ชอ้นเงินจะเปล่ียนสีเป็นสีด า 

4. ถา้เอามือถูเห็ดจนกระทัง่เป็นรอยแผล เม่ือรอยแผลถูกบัอากาศจะเปล่ียนเป็นสีด าถือวา่
เป็นเห็ดพิษหรือเห็ดเมา 

5. การสังเกตดูดอกเห็ด ถา้พบวา่มีแมลงกดักิน แสดงวา่ไม่เป็นพิษ น ามารับประทานได ้
6. คนส่วนใหญ่เช่ือวา่เห็ดท่ีข้ึนนอกฤดูกาลจะเป็นเห็ดมีพิษ หรือเห็ดเมา 
7. คนบางคนเช่ือวา่พิษของเห็ดอยูท่ี่ผวิหมวกดอก ถา้ลอกผวิของหมวกออกจะไม่เป็นพิษ 
8. คนบางคนทดสอบเห็ดพิษโดยการใช้ปูนกินหมากป้ายท่ีบริเวณหมวกดอกแลว้ทิ้งไว ้

ถา้เป็นเห็ดพิษ ปูนกินหมากจะเปล่ียนเป็นสีด า ถา้เห็ดไม่เป็นพิษ ปูนกินหมากจะไม่เปล่ียนสี 
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 ปัญญา โพธ์ิฐิติรัตน์ และกิตติพงษ ์ศิริวานิชกุล (2538:398) กล่างถึงลกัษณะของเห็ดพิษใน
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 
 นอกจากน้ี (ดีพร้อม ไชยวงศเ์กียรติ (2525:397) กล่าวถึงเห็ดมีพิษในลกัษณะเดียวกนัไว ้คือ 
ในจ านวนเห็ดท่ีรับประทานไดมี้จ านวนมากเป็นหม่ืนชนิด แต่ท่ีเป็นพิษไม่ถึงร้อยชนิด เห็ดท่ีจดัว่า
เป็นพิษร้ายแรงท่ีสุด ไดแ้ก่ เห็ดสกุล อะมานิตา้ (Amanita) และเห็ดสกุลเฮลเวลล่า (Helvella) ส่วน
สกุลอ่ืน ๆ เป็นอนัตรายไม่มากนกั เพียงแต่มึนเมาเท่านั้น ประเทศไทยพบวา่เห็ดสกุลอะมานิตา้ ตอ้ง
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ การทดสอบดว้ยวธีิต่างๆ มกัไม่ค่อยไดผ้ล 
 
2.3 ทฤษฎรีะบบฐานข้อมูล 
 2.3.1  ความหมายของระบบฐานขอ้มูล 

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

2.3.2  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 
  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

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

2.3.2.2 ฮาร์ดแวร์(Hardware) ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มูล 
ประกอบดว้ย secondary storage เช่น Disk และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น I/O, Control Unit, 
Channel เป็นตน้ 

2.3.2.3 ซอฟต์แวร์(Software) คือ โปรแกรมท่ีจดัการเก่ียวกบัฐานขอ้มูลโดย
ปกติแลว้จะเรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS ส่วนน้ีจะท าหนา้ท่ีเช่ือมระหวา่งขอ้มูลกบั
ผูใ้ช ้ดงันั้น การเรียกใชห้รือดึงฐานขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตอ้งผา่น DBMS 
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2.3.2.4 ผูใ้ช้(User) ไดแ้ก่บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล เช่น ผูบ้ริหาร
ขอ้มูล โปรแกรมเมอร์ นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบและผูใ้ช้ 
 2.3.3  ประเภทของฐานขอ้มูล 

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

ฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง หรือหน่ึงต่อกลุ่ม แต่จะไม่มีความสัมพันธ์ 
แบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานขอ้มูลแบบน้ี 
   ลกัษณะของโครงสร้างของบานขอ้มูลแบบล าดบัขั้นน้ีจะมีลกัษณะเป็น
โครงสร้างแบบตน้ไม ้(Tree Structure) โดยจะมีระเบียนท่ีอยูแ่ถวบนซ่ึงเรียกวา่เป็น ระเบียนพ่อแม่ 
(Parent Record) ระเบียนในแถวถดัลงมาจะเรียกวา่ ระเบียนลูก (Child Parent) ซ่ึงระเบียนพ่อแม่จะ
สามารถมีระเบียนลูกไดม้ากกวา่หน่ึงระเบียน แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีระเบียนพ่อแม่เพียง
หน่ึงระเบียนเท่านั้น 

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

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

 ฐานขอ้มูลแบบกระจายเป็นท่ีรวมของขอ้มูลซ่ึงอยู่บนระนาบเดียวกนั แต่
ในทางกายภาพมีการจดัเก็บกระจายอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองหรือหลายไซต์ และมี 
การเช่ือมต่อกนัผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.3.3.3 ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์  (Relational Database) ฐานข้อมูล 
แบบเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้งานได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกระดับ ตั้ งแต่
ไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีขอ้มูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ 
ตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็นแถว (Row) และคอลมัน์ (Column) แต่ตารางจะมี
จ านวนแถวไดห้ลายแถว และจ านวนคอลมัน์ไดห้ลายคอลมัน์ แถวแต่ละแถวเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่
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ระเบียน หรือ เรคคอร์ด (Record) คอลมัน์แต่ละคอลมัน์สามารถเรียกอีกอยา่งวา่ เขตขอ้มูลหรือฟิลด ์
(Field) 

นอกจากน้ีตารางแต่ละตารางยงัสามารถเรียกไดอี้กอยา่งวา่ 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  ระดบัภายใน (Internal Level หรือ Physical Level) เป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุด 

คือเป็นระดบัของการจดัเก็บขอ้มูลจริงๆ ตามลกัษณะทางกายภาพวา่ มีโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบใด รวมถึงวธีิการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมาใช้ 

2.3.4.2 ระดับแนวคิด (Conceptual Level) เป็นระดับการมองเอนทิตีและ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตีทั้งหมด กฎเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับขอ้มูล และผูมี้สิทธ์ิท่ีจะใช้ขอ้มูล 
ขอ้มูลระดบัน้ีจะเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารฐานขอ้มูลเพราะผูบ้ริหารฐานข้อมูลจะเป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุมการใชง้าน 

2.3.4.3 ระดบัภายนอก (External Level หรือ View Level) เป็นระดบัท่ีมองเห็น
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  คุณลกัษณะหรือรายละเอียดของ
ข้อมูลในเอนทิตีหน่ึง ๆ   โดยแต่ละเอนทิตีจะมีได้หลายแอททริบิวต์  เช่น  เอนทิตีพนักงาน  
ประกอบดว้ยแอททริบิวตร์หสัพนกังาน  ช่ือ  เงินเดือน  หรือเอนทิตีลูกคา้ประกอบดว้ยแอททริบิวต์
รหสัลูกคา้  ช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ เป็นตน้ 

แอททริบิวต์บางแอททริบิวตป์ระกอบดว้ยขอ้มูลหลายส่วนมารวมกนัซ่ึงอาจแยก
เป็นช่ือแอททริบิวตย์อ่ยไดอี้ก แอททริบิวตท่ี์คุณสมบติัอยา่งน้ีเรียกวา่  แอททริบิวตผ์สม (Composite  
Attribute)   
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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) 
 เป็นแอททริบิวต์ท่ีมีคุณสมบติัของข้อมูลท่ีเป็นค่าเอกลักษณ์หรือค่าไม่

ซ ้ าซอ้นกนั 
 คียร่์วม (Composite Key) เป็นคียห์ลกัท่ีประกอบดว้ยแอททริบิวต์ 

มากกวา่หน่ึงแอททริบิวต ์
 คียคู์่แข่ง (Candidate Key) เป็นกลุ่มของแอททริบิวตท่ี์มีสิทธ์ิเลือกให้

เป็นคียห์ลกัของรีเลชนั 
 คียส์ ารอง (Alternate Key) หรือ (Secondary Key) เป็นกลุ่มของ 

แอททริบิวต์ท่ีมีแต่ไม่ได้รับเลือกเป็นคียห์ลกัของรีเลชัน ซ่ึงจะเป็นแอททริบิวต์ท่ีจะท าให้การช้ี
ต าแหน่งขอ้มูลสะดวกข้ึน 

คุณสมบติัของคียห์ลกั  
 ขอ้มูลของแอททริบิวตท่ี์มีความเป็นหน่ึงเดียว (Uniqueness) กล่าวคือ 

ทุกๆ แถวของตารางจะตอ้งไม่มีขอ้มูลของแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกัซ ้ ากนัเลย 
 ตอ้งประกอบดว้ยจ านวนแอททริบิวต์ท่ีนอ้ยท่ีสุด (Minimality) ท่ีจะ

สามารถใชเ้จาะจงหรืออา้งอิงถึงแถวใดแถวหน่ึงในรีเลชนัได ้
 2.3.6.2  คียน์อก (Foreign Key) 

 เป็นแอททริบิวตใ์นรีเลชนัท่ีอา้งอิงถึงแอททริบิวตเ์ดียวกนัน้ีในอีกรีเลชนัห
น่ึง โดยท่ีแอททริบิวต์น้ีมีคุณสมบติัเป็นคียห์ลกัในรีเลชนัท่ีถูกอา้งอิง การท่ีมีแอททริบิวตน้ี์ปรากฎ
อยูใ่นรีเลชนัทั้งสอง เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 

 สมจิตร อาจอินทร์ (2540) คียน์อกเป็นคียท่ี์แสดงถึงความสัมพนัธ์ของรีเล
ชนั ซ่ึงคุณสมบติัลกัษณะของคียน์อกเป็นดงัน้ี 

 เป็นแอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอททริบิวต์ท่ีอยู่ในรีเลชันหน่ึงๆท่ี 
ค่าของแอททริบิวตน์ั้นไปปรากฏเป็นคียห์ลกัในอีกรีเลชนั (หรืออาจเป็นรีเลชนัเดิมก็ได)้ 
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 คียน์อกเปรียบเสมือนกาวเช่ือมขอ้มูลในรีเลชนัหน่ึงกบัอีกรีเลชนัหน่ึง 
ซ่ึงเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งรีเลชนั 

 คีย์นอกและคีย์หลักของอีกรีเลชันท่ีมีความสัมพนัธ์กันจะต้องอยู ่
ภายใต้โดเมนเดียวกัน คีย์นอกไม่จ  าเป็นต้องมีช่ือเหมือนกับคีย์หลักของอีกรีเลชันหน่ึงท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กนั 

 รีเลชนัหน่ึงๆอาจมีคียน์อกอยูห่รือจะไม่มีก็ได ้แต่ทุกรีเลชนัจะตอ้งมี
คียห์ลกัเสมอ 

2.3.7  กระบวนการนอมลัไลซ์เซชนั (The Normalization Process) 
  ทดัดาว  ศีลคุณ (2544) ไดใ้ห้ความหมายว่า การนอร์มลัไลเซชนั คือ การแปลง

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

  ประโยชน์ของการนอมลัไลซ์เซชนั 
 การนอร์มัลไลซ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยออกแบบฐานข้อมูลแบบ 

เชิงสัมพนัธ์ 
 ท าให้ทราบว่ารีเลชนัท่ีออกแบบมานั้น ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ และ

ดา้นใดบา้ง 
 ถา้รีเลชนัท่ีออกแบบมานั้น ก่อใหเ้กิดปัญหา จะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 เม่ือแก้ไขแล้ว อาจจะรับประกันได้ว่ารีเลชันนั้นจะไม่มีปัญหาอีก 

หรือถา้ทีก็จะมีนอ้ยลง 
2.3.8  กฎควบคุมความคงสภาพของขอ้มูล (Integrity Constraint) 
  สมจิตร อาจอินทร์ (2542) กฎท่ีใช้ควบคุมความคงสภาพของขอ้มูลมีอยู่ 2 กฎ

ดว้ยกนั ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
2.3.8.1  กฎความคงสภาพของเอนทิตี (Entity Integrity Rule) 

   กล่าวไวว้า่ “จะตอ้งไม่มีแอททริบิวตใ์ดท่ีประกอบข้ึนเป็นคียห์ลกัของรีเล
ชนัมีขอ้มูลท่ีเป็นค่าวา่ง” ก็คือ ค่าขอ้มูลของคียห์ลกัจะตอ้งไม่เป็นค่าวา่ง (Null Value) เน่ืองจากคีย์
หลกัจะใชใ้นการเจาะจงแถวขอ้มูลแถวใดแถวหน่ึงในตาราง 
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 2.3.8.2  กฎความคงสภาพของการอา้งอิง (Referential Integrity Rule) 
  กล่าวไวว้่า “ถา้รีเลชนัใดมีแอททริบิวต์ท่ีเป็นคียน์อกอยู่ ขอ้มูลท่ีเป็นคีย์

นอกนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคียห์ลกัของอีกรีเลชนัหรือไม่แลว้ ขอ้มูลท่ีเป็นคียน์อกนั้นจะตอ้ง
มีค่าเป็นค่าวา่ง” 

2.3.9  คุณสมบติัของระบบจดัการฐานขอ้มูล 
 ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.3.9.1  ตอ้งมีการใชง้านทรัพยากรของคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.3.9.2  ตอ้งมีความรวดเร็วในการตอบค าถามท่ีผูใ้ชถ้ามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
 2.3.9.3 ตอ้งมีความเขา้กนัไดก้บัฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และขอ้มูลท่ีมีใชง้านอยูเ่ดิม 

เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 2.3.9.4 ตอ้งสามารถท าการเพิ่ม หรือลบเรคคอร์ดของขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยดืหยุน่พอท่ีจะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
 2.3.9.5  ตอ้งใหค้วามสะดวกกบัผูใ้ชใ้นการเรียกใชง้านฐานขอ้มูล 
 2.3.9.6 ตอ้งมีระบบรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการส ารองขอ้มูล รวมทั้ง

ป้องกนัผูใ้ชจ้ากการท างานผดิพลาดต่างๆ 
 2.3.9.7  ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั้น 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 ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละชุดจะไม่ก่อให้เกิด
ค่าท่ีแตกต่างกนัได ้

2.3.10.3  แต่ละหน่วยงานในองค์กร สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยก าหนด
ระดบัความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคน ใหแ้ตกต่างกนัตามความรับผดิชอบ 

2.3.10.4 ความสามารถรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลให้ โดยระบุกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 
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2.3.10.5  สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบ 
2.3.10.6 ท าให้ข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีใช้งานข้อมูลนั้ น  (Data 

Independence)ซ่ึงส่งผลใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมสามารถแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูล 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 โดยจะมีการเสนอโครงสร้างของฐานขอ้มูลในระดบั
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  
 ความสัมพนัธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีสองเอนทิ

ตี 
2.3.11.2  ประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี 

โดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีจะมีอยู่  3 ประเภท ได้แก่  
ความสัมพนัธ์หน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many) และแบบกลุ่ม
ต่อกลุ่ม (Many-to-Many) 

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

                   

�  
    

               
 

 
           

   
 

ภาพที ่2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
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 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many) ใช้สัญลกัษณ์ 1:M แทน
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกรายการของ
เอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการของอีกเอนทิตีหน่ึง 

 

             �   
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ภาพที ่2.2   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
 

 ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) ใช้สัญลกัษณ์ M:N แทน
ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกหลายรายการ
ของเอนทิตีหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกหลายรายการ 
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ภาพที ่2.3   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
 

2.3.11.3    เอนทิตีแบบอ่อน (Weak Entity) 
เป็นเอนทิตีท่ีจะปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลได้ก็ต่อเม่ืออีกเอนทิตีหน่ึงปรากฏอยู่ใน 

ฐานขอ้มูลดว้ย ซ่ึงจะแสดงโดยใช้สัญลกัษณ์รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ้อนกนัสองรูป ลกัษณะท่ีเอนทิตี
หน่ึงปรากฏว่าอยู่ในฐานขอ้มูลหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กบัการปรากฏของอีกเอนทิตีหน่ึง จะเรียกวา่เป็น 
การข้ึนต่อกนัเชิงปรากฏ (Existence Dependence) 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบของการข้ึนต่อกนัอีกแบบท่ีเรียกว่า การข้ึนต่อกนัเชิงระบุ 
(ID Dependence) หมายความว่า ในเอนทิตีแบบอ่อน หากมีแอททริบิวต์ของเอนทิตีท่ีท าให้อ่อน
ปรากฏข้ึนไดม้าเป็นส่วนหน่ึงของเอนทิตีแบบอ่อน และสามารถบ่งบอกขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่ง 
2 เอนทิตีนั้นได ้
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2.3.11.4 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น E-R Model 
แบบจ าลอง E-R มีสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบจ าลอง

ดงัน้ี 
ตารางที ่2.1 สัญลกัษณ์ในการโมเดลแบบ Crow’s Foot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 E2
�               

 
 

E1 E2
�               

 
 

E1 E2
�               

 
 

E1 E2
�               

 
          

          

Superclass

Subclass Subclass

           

                        สัญลกัษณ์                                                            ความหมาย 

ช่ือเอนทิตี 

ช่ือความสัมพนัธ์ 

เอนทิตี  (Entity) 
 

ความสัมพนัธ์ (Relationship) 
 

ช่ือเอนทิตี 
แอททริบิวต ์1 
แอททริบิวต ์2 
แอททริบิวต ์3 

แอททริบิวตจ์ะแสดงขา้งใตช่ื้อเอนทิตี 
โดยแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกั (Primary 
Key)  จะขีดเส้นใต ้
 
ความสัมพนัธ์แบบ 1:1 แบบ Total 
Participation (Mandatory) บางต าราจะใช้
สัญลกัษณ์ | แทน || 
 ความสัมพนัธ์แบบ 1:1 โดยใช ้E1 เป็น Partial 
Partcipation (Optional)และ E2 เป็น Total  
Participation (Mandatory) 
 ความสัมพนัธ์แบบ 1:N โดย E1 เป็นแบบ 
Partial Participation (Optional) ส่วน E2 เป็น 
Total Participation (Mandatory) 
ความสัมพนัธ์แบบ 1:N โดย E1 และ E2 เป็น
Partial Participation (Optional) 
 
ส่ีเหล่ียมใหญ่ใชแ้สดง Superclass และ
ส่ีเหล่ียมยอ่ยใชแ้สดง Subclass 
(Generalization / Specialization) 
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2.2.11.5  แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด และแผนภาพการไหลขอ้มูล 
 แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอด (Context Diagram) เป็นแบบจ าลองของ

ระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูล และสารสนเทศระหว่างตวัระบบกับแหล่งก าเนิดข้อมูลและ
ปลายทางขอ้มูล ซ่ึงอาจเป็นบุคคล แผนก หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีใหห้รือลบขอ้มูลจากระบบของเรา 

มนูญ  แกว้ราตรี (2541) ไดใ้ห้ความหมายของ Context Diagram ว่า
แผนภาพการไหลของขอ้มูลรวบยอดเป็นผงัแสดงการเคล่ือนไหวของขอ้มูลในระดบัสูงสุดใช้ใน
การแสดงการเคล่ือนไหวของขอ้มูลเขา้และออกจากศูนยก์ลางการประมวลผลท่ีพิจารณา โดยไม่
สนใจรายละเอียดของระบบ แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอดเป็นจุดเร่ิมตน้การวิเคราะห์ระบบตาม
หลกัการโครงสร้างท่ีนกัวิเคราะห์ระบบทุกคนตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันา
ระบบ ในท่ีน้ีจะเรียก แผนภาพการไหลขอ้มูลรวบยอดวา่ Context Diagram  
 
ตารางที ่2.2  แสดงสัญลกัษณ์การเขียน Context Diagram 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
 

 
 

แสดงกระบวนการท างาน 

 
 

แสดงแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกระบบ 

 แสดงทิศทางของกระแสขอ้มูล 

 
 แผนภาพการไหลขอ้มูล (DFD : Data Flow Diagram) เป็นแผนภาพท่ีแสดง

ถึงแหล่งก า เ นิดของข้อมูล  การไหลของข้อมูลปลายทางของข้อมูล  การเก็บข้อมูลและ 
การประมวลผลขอ้มูล แต่ไม่ไดบ้อกว่าแต่ละขั้นตอนใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือชนิดใด ซ่ึง Data Flow 
Diagram จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจาก Context Diagram 

  มนูญ  แกว้ราตรี (2541) บอกถึงองค์ประกอบและสัญลกัษณ์ของ DFD 
ดงัน้ี  องคป์ระกอบหลกัของ DFD มีอยู ่4 องคป์ระกอบ คือ  

1.  ส่วนท่ีอยูน่อกระบบ (Terminator or External Entities) ไดแ้ก่ บุคคล
หรือองค์กรท่ีอยู่นอกเขตของระบบท่ีพิจารณาซ่ึงอาจเรียกเป็นแหล่งท่ีป้อนขอ้มูลเขา้มาในระบบ 
หรือเป็นแหล่งระบบขอ้มูลจากระบบก็ได ้ในท่ีน้ีจะเรียกวา่ส่งนอกระบบหรือเทอร์มิเนเตอร์ในการ

Process No. 
Process  

Source/Destination 

Data Flow 
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วเิคราะห์ระบบจะไม่สนใจการท างานภายในระบบของเทอร์มิเนเตอร์ แต่จะสนใจเฉพาะขอ้มูลท่ีส่ง
มาหรือส่งออกไปจากระบบเท่านั้น 

2.  ส่วนท่ีเป็นการไหลของขอ้มูล (Data Flow) สัญลกัษณ์ท่ีใช้แทนการ
ไหลของขอ้มูล คือ เส้นตรงหรือเส้นโคง้ท่ีมีหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูล โดยจะมี 
ช่ือขอ้มูลนั้นๆ ก ากบัอยู่ดว้ย และในท่ีน้ีจะเรียกว่า ขอ้มูลการไหลหรือดาตา้โฟล์ ขอ้มูลของดาตา้
โฟลอ์าจเป็นขอ้มูลเด่ียวหรือเป็นชุดก็ได ้

3.  ส่วนท่ีเป็นการประมวลผล (Process) คือ งานท่ีตอ้งท าโดยทัว่ไปจะใช้
สัญลกัษณ์วงกลมหรือส่ีเหล่ียม และมีช่ือการประมวลผลอยูภ่ายใน ส าหรับในท่ีน้ีจะใช้สัญลกัษณ์
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 และหมายเลขของโปรเซสท่ีแตกออกมาจากโปรเซสแม่ระดบั 1 จะเป็น
ทศนิยมของโปรเซสแม่คือ 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, …  

4.  ส่วนท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล (Data Store) ไดแ้ก่ ไฟล์ท่ีใชใ้นการเก็บหรือ
บนัทึกขอ้มูล จะใชส้ัญลกัษณ์เส้นขนาน 2 เส้น (อาจมีเส้นตรงปิดหวัหรือไม่มีก็ได)้ ในท่ีน้ีจะเรียกวา่ 
ขอ้มูลเก็บหรือดาตา้สตอร์ (Data Store) โดยปกติขอ้มูลท่ีเขา้สู่ระบบจะถูกเก็บไวใ้นไฟล์ และจะถูก
เลือกใชเ้ม่ือตอ้งการ ดาตา้โฟล์ท่ีพุ่งออกจากดาตา้สตอร์แสดงวา่เป็นการอ่านขอ้มูลจากไฟล์ ช่ือของ
ดาตา้สตอร์ควรจะเป็นค านามท่ีส่ือความหมายถึงตวัขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

 JEFFREY L.WHITTEN LONNIE D.BENTLEY(1998) แสดงสัญลกัษณ์
ของผงัการไหลขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  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 ่2.4 ตารางแสดงตวัอยา่ง  Data Store ทั้งหมด                                                             

  
 

แหล่งขอ้มูล 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล
ภาษาองักฤษ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล
ภาษาไทย 

ชนิดแฟ้มขอ้มูล ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล 

D1 Story  ข่าวประชาสัมพนัธ์ Transaction File ส าห รับ เ ก็ บ ข้อมู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ประชาสัมพนัธ์ 

D2 Adim ผูดู้แลระบบ Master  File ส าห รับ เ ก็ บ ข้อมู ล
ผูดู้แลระบบทั้งหมด 

D3 Room หอ้งนวด Master  File ส าหรับเก็บขอ้มูลห้อง
นวด 

D4 Country ประเทศ Reference  File ส าห รับ เ ก็ บ ข้อมู 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 ่2.5 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ช่ือแอททริบิวต ์ ความหมาย ชนิดขอ้มลู 
ขนาด 
(ไบต)์ 

รูปแบบ ช่วงขอ้มลู 
ป้อน
ขอ้มลู
(Y/N) 

คียห์ลกั
หรือ    

คียน์อก 

ตาราง
ท่ีอา้ง
ถึง 

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

D 
0001/01/0
1-
999/12/31 

Y   

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

Y   

Story_detail รายละ เ อี ย ด
ข่าว 

LongText 
(50000) 

50004 X(50000) ก -ฮ ,A-Z, 
0-9 

Y   

Stroy_level ร ะ ดับ ค ว า ม
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  ทฤษฏีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System  Analysis and  Design) 
 มนูญ  แกว้ราตรี (2541) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ระบบ
ใดระบบหน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น โดยการ
วิเคราะห์นั้ นต้องท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แล้วก าหนดปัญหานั้ นเป็นหัวข้อ เพื่อ
ท าการศึกษา และหาวธีิแกไ้ขในท่ีสุด 

2.4.1  การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (Structure System Analysis Design) 
2.4.1.1  จากระบบปัจจุบนั สู่ระบบใหม่ (Current to new system)  
 ส่ิงท่ีควรเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบคือ ท าความเขา้ใจ

หรือวเิคราะห์ระบบงานเดิม เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและสามารถน าระบบงานใหม่มาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาได ้โดยทั้งน้ีระบบงานเดิมท่ีน าคอมพิวเตอร์ไปใช้แกปั้ญหา อาจเป็นระบบงานท่ีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถรองรับการท างานหรือเป็นระบบงานเดิมในลกัษณะระบบมือก็ได ้ โดย
เม่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบ ส่ิงท่ีผูศึ้กษาควรท าความเขา้ใจไวเ้สมอ คือ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ มิใช่ การน าคอมพิวเตอร์ไปแทนการท างานของคนเท่านั้น หากแต่
สามารถวเิคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อปรับปรุงใหไ้ดก้ระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 หลกัการวิเคราะห์แบบ Structure Analysis มกัจะแทนการปรับเปล่ียนจาก
ระบบปัจจุบนัไปยงัระบบใหม่ ตามลกัษณะการเปล่ียนจากทางภายภาพของระบบปัจจุบนัไปยงั
ระบบตรรกะของระบบปัจจุบนั จากนั้น จึงปรับเปล่ียนจากระบบตรรกะของระบบปัจจุบนัไปสู่
ระบบใหม่และเช่ือโยงไปถึงระบบกายภาพของระบบใหม่ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  การวเิคราะห์โมเดลกระบวนการ (Process Modeling) 

 

Requirement
Specification

Logical Model
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2.4.1.2  ผงัการท างานเชิงกายภาพของระบบปัจจุบนั (Current Physical Model)  
 จะท าการรวบรวมขอ้มูลจากการท างานจริง และท าการจ าลองการท างาน

เดิมตามลกัษณะทางกายภาพ เพื่อแสดงขอ้ดีและขอ้บกพร่องของระบบ ท าให้ทราบการท างานของ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างระบบใหม่ท่ีมีโครงสร้างท่ีดีข้ึน รวมทั้งช่วยใน
การส่ือสารระหวา่งตวัผูศึ้กษา กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบงานเดิม 

2.4.1.3  ผงัการท างานเชิงตรรกะของระบบปัจจุบนั (Current Logical Model) 
 ท าหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลหรือฟังกช์นัในการท างานของระบบปัจจุบนั โดยไม่

ค  านึงถึงลกัษณะทางกายภาพของระบบงาน  
2.4.1.4  ผงัการท างานเชิงตรรกะของระบบใหม่ (New Logical Model) 
 ผูศึ้กษาตอ้งท าการวเิคราะห์แนวคิดของระบบงานใหม่ หรือฟังก์ชนัในการ

ท างานเพื่อให้ระบบงานบรรลุวตัถุประสงค์ และเกิดแนวคิดของระบบการท างานใหม่ จากการน า 
ขอ้บกพร่องในระบบงานปัจจุบนัมาท าการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงลกัษณะทาง 
กายภาพของระบบงานใหม่ 

2.4.1.5  ผงัการท างานเชิงกายภาพของระบบใหม่ (New Physical Model) 
ท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์ของระบบงานท่ีจะไดจ้ากแนวคิดและการวิเคราะห์

และออกแบบระบบงานใหม่ แสดงลกัษณะการท างาน อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถจ าลอง
ลกัษณะของระบบงานใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการพฒันาระบบงาน 

2.4.1.6  ผงักิจกรรมการปฏิบติังาน (Activity Diagram) 
ท าหน้าท่ี ส่ือถึงขั้นตอนของระบบงาน พนกังาน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย หรือปัญหาของ
ระบบงาน เพื่อน ามาแกไ้ขได ้

2.4.1.7  ผงัระบบ (Context Flow Diagram) 
แสดงลกัษณะของระบบงาน รวมทั้งเป็นตวัก าหนดขอบเขตการศึกษา 

โดยแสดงถึงขอบเขตและผูเ้ก่ียวข้องในระบบงาน ทั้งน้ีโดยส่ิงท่ีอยู่ภายนอกระบบ ผูศึ้กษาไม่
จ  าเป็นตอ้งท าการวเิคราะห์เพราะอยูน่อกเหนือการควบคุม 

2.4.1.8  ผงัการแยกฟังกช์ัน่งานยอ่ย (Decomposition Diagram) 
การแยกฟังก์ชั่นงานย่อย เปรียบเสมือน การเช่ือมระหว่างผงัระบบงาน

และผงัการไหลของขอ้มูล ทั้งน้ีในผงัระบบงาน จะแสดงลกัษณะเพียงระบบโดยรวมและเอนทิตี
หรือบุคลากรภายนอกท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง แต่เพื่อจะแยกย่อยไปถึงผงัการไหลของข้อมูลนั้ น 
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จ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ขั้นตอนย่อยหรือฟังก์ชั่นย่อยในการท างานของแต่ละระบบงานนั้น ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าผงัการไหลของขอ้มูลต่อไป 

2.4.1.9  ผงัการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) 
ผงัการไหลของระบบ แสดงการไหลของขอ้มูลภายในระบบ โดยสามารถ

แบ่งยอ่ยออกเป็นระดบั (Level) ต่าง ๆ โดยผงัระดบับนต่อเน่ืองจากผงัของระบบ คือ ผงัการไหล
ของระบบระดบั 0 (Data Flow Diagram : DFD Level 0) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผงัแม่ เพื่อแยกยอ่ยลงไป
ในระดบัผงัลูกอีกแต่ในละระดบัอีกคร้ัง กล่าวคือ ผงัการไหลของระบบระดบั  1,2,…,N (Data Flow 
Diagram : DFD Level 1,2,…,N) 

2.4.2  กฎการเขียนผงัการไหลของขอ้มูล 
2.4.2.1  กระบวนการ (Process) 
 คือ กระบวนการท่ีต้องท าในระบบ โดยจะเป็นกริยา (Verb) จ านวน

โปรเซส มีอยูร่ะหวา่ง 2-7 โปรเซส หรือในบางต าราไดก้ าหนดจ านวนโปรเซสควรอยูใ่นระหวา่ง 7 
บวกลบดว้ย 2 

2.4.2.2  แหล่งขอ้มูล (Data Store) 
 ขอ้มูลตอ้งไหลเขา้ หรือออก โดยกระบวนการ ไม่สามารถไหลไปยงั

แหล่งขอ้มูลหรือ เอน็ทิต้ีภายนอกโดยตรงได ้
 ช่ือเป็น นาม (Noun) โดยแสดงช่ือแหล่งขอ้มูล 

2.4.2.3  เอนทิตีภายนอก (Extend Entity/Source/Sink) 
 ข้อมูลไม่สามารถไหลจากเอนทิตีภายนอกไปยังอีกเอนทิตีหน่ึงได ้
ช่ือเป็น นาม (Noun) โดยแสดงช่ือเอนทิตีภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4.2.4  การไหลของขอ้มูล (Data Flow) 
 ข้อมูลสามารถไหลในทิศทางเดียวหรือสองทิศทางระหว่าง

แหล่งขอ้มูลได ้
 การเพิ่มลูก (Fork) คือ การไหลของข้อมูลเดียวกันไปยงัเอ็นทิต้ี 

ภายนอก 2 เอนทิตีหรือมากกวา่ได ้
 ขอ้มูลไม่สามารถไหลยอ้นกลบัไปยงักระบวนการเดิมท่ีไหลมาได ้
 การไหลเขา้ของขอ้มูลไปยงัแหล่งขอ้มูล หมายถึงการปรับปรุงขอ้มูล 

(Update) 
 การไหลออกของข้อมูลไปยงักระบวนการ  หมายถึงการเรียกใช ้

(Retrieve/Use) 
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 ช่ือเป็น นาม (Noun) โดยแสดงขอ้มูลท่ีไหล ทั้งน้ีไม่ควรแสดงช่ือเป็น
ลกัษณะเอกสาร เช่น ใบสมคัร เน่ืองจากอาจตอ้งการใช้ขอ้มูลเฉพาะเช่น ช่ือ นามสกุล แต่ทั้งน้ี
สามารถยกเวน้ไดใ้นกรณีท่ีไม่ตอ้งการแสดงรายละเอียดยอ่ย 
 
2.5  ภาษาทีเ่กีย่วข้องกบัการเขียนโปรแกรม 

2.5.1  ไมโครซอฟตว์ชิชวลเบสิกดอตเน็ต (Microsoft  Visual  Basic  .Net) 
 เรวตัร  ธรรมาอภิรมย ์(2545)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ Microsoft  Visual  Basic  .Net 

ก็คือ “ภาษาโปรแกรมภาษาหน่ึงท่ีอาศยัโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Visual  Basic  โดยอาศยั
สภาพแวดลอ้มในการพฒันาแบบ RAD”  VB .NET  ถือเป็นภาษารุ่นถดัมาของ VB  6.0  มีความ
เป็นภาษาเชิงวตัถุ (OOP)  เต็มรูปแบบและใชส้ภาพแวดลอ้มในการพฒันาร่วมกบัภาษาโปรแกรม
อ่ืนๆในชุด Microsoft  Visual  Studio  .Net   

 โดยตวัของภาษา VB .NET  แลว้  นกัพฒันาสามารถเรียนรู้ไดง่้ายเน่ืองจากมีความ
ใกลเ้คียงของภาษามนุษยม์าก  ประกอบกบัมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาโปรแกรมใหเ้ลือกใชอ้ยา่ง
หลากหลาย  โปรแกรมเมอร์มือใหม่สามารถเรียนรู้การใช้งานไดอ้ย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่นาน  
ส าหรับนกัพฒันามืออาชีพ  สามารถใช ้VB .NET พฒันาโปรแกรมแบบ Single  Tier  เพื่อใชง้าน
ตามบา้น  งานส่วนบุคคล  หรืองานเฉพาะกิจไดโ้ดยง่าย  สามารถน าไปใชพ้ฒันาโปรแกรมในระดบั
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีรองรับความตอ้งการในทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  หรือแมก้ระทัง่น าไปใชพ้ฒันาโปรแกรมและระบบงานขั้นสูงท่ีมีความสลบัซบัซ้อนในการ
ท างานและการบริหารระบบอยา่งระบบงานโปรแกรมในองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่  เป็นตน้ 

 นกัพฒันาสามารถใช้ Microsoft  Visual  Basic  .Net เพื่อพฒันา  .NET  
Application  ไดทุ้กประเภทและตอบสนองความตอ้งการในทุกระดบั  VB .NET  ยงัมาพร้อมกบั
ความโดดเด่นในดา้นการพฒันาระบบงานบานขอ้มูลเช่นเดียวกบั  VB 6.0 ใน VB .NET นกัพฒันา
สามารถใชค้วามสามารถของ ADO .NET และ ASP .NET ไดโ้ดยทนัที  และนกัพฒันาอาจลืม
ความสามารถท่ีมีใน VB 6.0 เลยทีเดียว เพราะเม่ือเจอ VB .NET  ดูเหมือนวา่ VB 6.0 แทบจะเป็นแค่
ส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของ VB .NET  เท่านั้น 

 2.5.1.1  ความแปลกใหม่ท่ีมีใน Microsoft  Visual  Basic  .Net 
 มีความเป็นภาษาแบบเชิงวตัถุ (OOP) อยา่งเตม็รูปแบบ 

   ใน VB 6.0 ถึงแมจ้ะเป็นโปรแกรมภาษาหน่ึงท่ีมีนกัพฒันานิยมใชง้านมาก
ท่ีสุดในโลก  แต่อย่างไรก็ตามตวัมนัเองก็ไม่เป็นภาษาเพื่อการพฒันาโปรแกรมแบบ OOP อย่าง
แท้จริง  ท าให้นักพฒันาหลายคนหันไปมองภาษาอ่ืนๆ เพื่อน ามาใช้เป็นฐานของการพฒันา
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โปรแกรมในระดบัสูงแทน  นกัพฒันาในยุคนั้น บางท่านจดัให้ VB 6.0 เป็นคู่แข่งกบั Delphi แต่  
Delphi กลบัเป็นภาษาแบบ OOP แบบเตม็รูปแบบเช่นเดียวกบัภาษา C , C++  และ JAVA  ดงันั้นใน 
VB . NET  จึงไดท้  าการยกเคร่ืองของ VB ใหม่  ส่งผลให้ VB .NET กลายเป็นภาษาแบบ OOP อยา่ง
เตม็รูปแบบ 

 มีความสามารถในการ Inheritance 
  น่ีคือความสามารถหน่ึงของภาษาแบบ OOP เม่ือ VB .NET  มี

ความสามารถแบบ OOP ความสามารถในการ Inheritance  จึงมีตามมาดว้ย  นกัพฒันาสามารถอาศยั
ความสามารถน้ีในการดึงความสามารถของ Class  ท่ีตอ้งการอา้งอิงออกมาไดโ้ดยง่าย  ตลอดจน
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานของ Method ต่างๆ โดยมาส่งผลกระทบต่อการท างานของ 
Class เดิมอีกดว้ย  และเน่ืองจาก VB .NET  ใชภ้าษาโปรแกรมท่ีเขา้ใจง่ายส่ือความหมาย  ท าให้
นกัพฒันาสามารถท าการ  Inheritance  ตวัของ Class ท่ีตอ้งการได้โดยง่ายกว่าการใช้ภาษาอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีในส่วนของ Form  Class  นกัพฒันาสามารถท าการ Inheritance ผา่นทางเคร่ืองมือท่ีมีใน 
Microsoft  Visual  Studio  .Net  ไดอี้กดว้ย 

 มีการจดัการกบัความผดิพลาดแบบใหม่ 
  Try…Catch…Finally  Syntax  คือรูปแบบค าสั่งในการจดัการขอ้ผิดพลาด

แบบใหม่ท่ีมีใน VB .NET  ตลอดเวลาท่ีผา่นมาใน VB 6.0 การจดัการขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
โปรแกรมนั้นตีกรอบอยูใ่นขอ้จ ากดั เน่ืองจากค าสั่งท่ีใชใ้นการด าเนินการดา้นน้ีมีประสิทธิภาพไม่ดี
เท่าทีควรเม่ือเทียบกบัภาษาแบบ OOP ภาษาอ่ืนๆ เช่น VC++ ดงันั้นใน VB .NET จึงมีการใส่ค าสั่ง 
Try…Catch…Finally  Syntax  เขา้มาเพื่อเป็นอีกทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการดกัจบัและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะท่ีโปรแกรมท างาน 

 Overloading 
  เป็นค าสั่งและรูปแบบการใช้งานใหม่ท่ีช่วยให้นักพฒันาสามารถเขียน

โคด้เพื่อด าเนินการกบัตวัแปรไดง่้ายข้ึนกวา่การใช ้Sub และอ่ืนๆ 
 มีความสามารถในการ Constructors และ Destructors 

  Constructors และ Destructors มีการใช้งานในภาษา C++ มานานแลว้  
เป็นค าสั่งท่ีส าคญัของภาษาแบบ OOP ท่ีช่วยให้การจดัการกับทรัพยากรของระบบเป็นไปได้
โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ ทุกคร้ังท่ีมีการสร้าง อินสแตนของ Class ข้ึนมาใหม่ ค  าสั่ง 
Constructors จะถูกเรียกใชง้าน  ในทางกลบักนัเม่ือมีอินสแตนจะถูกท าลาย ค าสั่ง Destructors จะ
ถูกเรียกใชง้านเพอ่ปลดปล่อยทรัพยากรของระบบท่ีใชง้านอยู ่
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 มีความสามารถดา้น Delegates 
  ท าหนา้ท่ีเป็น Pointer ประเภทหน่ึง  โดยจะท าหน้าท่ีช้ีไปยงัวตัถุต่างๆท่ี

ตอ้งการ  นกัพฒันาสามารถใช ้Pointer ประเภทน้ีในการบริหารจดัการกบัวตัถุท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่าย 
 การพฒันาโปรแกรมแบบ Multithreading 

  เน่ืองจาก VB 6.0 ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมแบบ OOP ท่ีแทจ้ริง ท าให้การ
พัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถท างานแบบ Multithreading เป็นไปได้ยาก  ถึงแม้ว่า  Microsoft  
Windows ท่ีใชใ้นปัจจุบนัจะรองรับความสามารถดงักล่าวน้ีแบบเต็มรูปแบบแลว้ก็ตาม แต่ใน VB 
.NET  นักพฒันาสามารถพฒันาโปรแกรมท่ีรองรับศกัยภาพด้านน้ีได้โดยง่าน  เน่ืองจากการ
ด าเนินงานกับโค้ดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตามการพฒันาโปรแกรมท่ีท างานแบบ 
Multithreading  แบบเตม็รูปแบบนั้นถือเป็นการพฒันาโปรแกรมขั้นสูงเน่ืองจากนกัพฒันาตอ้งอาศยั
พื้นบานความรู้พอควร  หากพฒันาโปรแกรมแบบไร้ทิศทางอาจส่งผลให้โปรแกรมท่ีไดเ้ป็นผลร้าย
ต่อระบบโดยรวมมากกวา่ส่งผลดี 

 มีขอ้มูลแบบใหม่ใหใ้ชง้าน 
  ใน VB .NET  มีขอ้มูลแบบใหม่ดว้ยกนั 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1.  Short  โดยเทียบเท่ากบัขอ้มูลประเภท Integer  ใน  VB 6.0 
2.   Char  ใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูลของ Unicode ใชพ้ื้นท่ีในการ

จดัเก็บ 16 บิต 
3.   Decimal  ใชส้ าหรับการจดัเก็บขอ้มูลประเภทจ านวนเตม็ 

 ความสามารถดา้นการ Shared  Members 
ช่วยใหน้กัพฒันาสามารถจดัการกบัทรัพยากรของระบบไดโ้ดยง่ายและมี

ประสิทธิภาพ นกัพฒันาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของโคด้ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 

2.5.1.2 ประเภทของขอ้มูลใน VB .NET 
 

ตารางที ่2.6  ประเภทของขอ้มูลใน VB.NET 
VB .NET Data 

Type 
CLR Data Type ขนาด ช่วงค่า 

Boolean 
Byte 
Char 

System.Boolean 
System.Byte 
System.Char 

2  bytes 
1  bytes 
2  bytes 

True  หรือ  False 
0 ถึง 255 
0 ถึง 65535 
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Date 
 
Decimal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double 
 
 
 
 
 
Integer 
Long 
Object 
Short 
Single 
 
 
String 
 
User-Defined 
Type 

System.DateTime 
 
System.Decimal 
 
 
 
 
 
 
 
 
System.Double 
 
 
 
 
 
System.Int32 
System.Int64 
System.Object 
System.Int16 
System.Single 
 
 
System.String 
 
System.ValueType 

8  bytes 
 
16  bytes 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  bytes 
 
 
 
 
 
4  bytes 
8  bytes 
4  bytes 
2  bytes 
4  bytes 
 
 
ข้ึนอยู่กับ
ระบบ 
ข้ึนอยู่กับ
ระบบ 

0:00:00  1 January  0001  ถึง  11:59:59  
PM  31 December  9999 
0 ถึง +/-
79,228,162,514,264,337,593,543,950,335  
โดยไม่มีจุดทศนิยม 
0 ถึง +/-
7.9228162514264337593543950335 กบั
จ านวนหลงัจุด 28 ต าแหน่ง ส าหรับค่าท่ี
นอ้ยท่ีสุดคือ +/-
0.0000000000000000000000000001(+/-
1E28) 
-1.79769313486231570E+308 ถึง  
-4.94065645841246544E-324 ส าหรับ
ค่าท่ีเป็นลบ และ
4.94065645841246544E-324 ถึง 
1.79769313486231570E+308 ส าหรับ
ค่าท่ีเป็นบวก 
-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 
-9,223,372,036,854,775,808 ถึง  
9,223,372,036,854,775,807 
ข้ึนกบัประเภทของวตัถุ 
-32,768 ถึง 32,767 
-3.4028235E+38 ถึง -1.401298E-45 
ส าหรับค่าท่ีเป็นลบ 1.401298E-45 ถึง 
3.4028235E+38 ส าหรับค่าท่ีเป็นบวก 
0 ถึงประมาณ 2 พนัลา้นส าหรับตวัอกัษร
แบบ Unicode 
ข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งานและการ
ก าหนดของนกัพฒันา 
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2.5.1.3  การประกาศใชต้วัแปร 
   ในการใช้งานตวัแปร  ขั้นตอนแรกนักพฒันาจะตอ้งประกาศใช้ตวัแปร
ดงักล่าวก่อน  โดยค าสั่งท่ีใช้ในการประกาศตวัแปรนั้นมีให้เลือกใชม้ากมายข้ึนกบัจุดประสงค์ใน
การใชง้าน เช่น Const , Dim , Private , Protected , Public , Shadows , Shared และ Static 
   Const  ใชใ้นการประกาศตวัแปรประเภทค่าคงท่ี  Dim  ใชป้ระกาศตวั
แปรท่ีใชภ้ายในโมดูลเป็นส่วนใหญ่  Private  ใชป้ระกาศตวัแปรประเภทส่วนประกอบของโคด้เช่น  
Procedure ในโปรแกรมเป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น 

Dim  X  As  String  เป็นการประกาศให้ตวัแปร X เป็นตวัแปรประเภท  
String 

Dim  X, Y, Z  As  String   กรณีน้ีทั้ง X , Y และ Z  ต่างก็เป็นตวัแปร
ประเภทตวัอกัษร 

Dim  X  As  String  =  “VB .NET”   เป็นการประกาศตวัแปรในลกัษณะ
ก าหนดค่าเร่ิมตน้  แต่ไม่จดัเป็นค่าคงท่ี  เน่ืองจากตวัแปรดงักล่าวน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงค่าไดใ้น
ภายหลงั 

Const  Pi  As  Double  =  3.1416  ในกรณีน้ีเป็นการประกาศตวัแปร
ประเภทค่าคงท่ี  ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าไดภ้ายหลงั 

2.5.1.4 หลกัในการประกาศตวัแปร 
การประกาศใชง้านตวัแปรนั้นมีหลกัในการพิจารณาท่ีส าคญัดงัน้ี 
 ตอ้งประกาศตวัแปรเท่าท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้งานจริงๆ ทั้งในดา้นปริมาณ

และคุณภาพ  เน่ืองจากตวัแปรท่ีมากเกินไปจะท าให้โปรแกรมท างานช้าลงเน่ืองจากแยง่ทรัพยากร
หน่วยความจ าของระบบ  แต่หากนอ้ยเกินไปก็จะไม่มีตวัแปรเพียงพอท่ีจะใชง้าน 

 ประกาศประเภทของขอ้มูลให้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการใช้งาน  เช่นหาก
ขอ้มูลเป็นตวัเลขท่ีตอ้งการค านวณและตวัเลขดงักล่าวมีค่าอยู่ในช่วง 50 – 500  และเป็นตวัเลข
จ านวนเตม็บวกเท่านั้น  กรณีน้ีควรใชข้อ้มูลท่ีเป็นประเภท Integer  ก็เพียงพอแลว้  หากประกาศเป็น
ตวัแปรประเภท  Double  จะใชห้น่วยความจ ามากไปและเกินความจ าเป็น 

 ควรประกาศใช้ตวัแปรเฉพาะขอบเขตท่ีตอ้งการใช้งานจริงเท่านั้น  
เช่นหากตอ้งการใชต้วัแปรเฉพาะใน  Procedure  ก็ควรใชค้  าสั่ง Dim มากกวา่ Public เพื่อป้องกนั
การใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นและป้องกนัความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 หากเป็นไปได ้ เพื่อป้องกนัความสับสนควรใส่หมายเหตุเก่ียวกบัตวั
แปรนั้นไว ้ เพื่อการอ่านโคด้ในคราวหนา้จะท าไดง่้ายข้ึน 
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 ในกรณีท่ีมีการใช้งานค่าคงท่ีในโปรแกรมเช่นค่า Pi ให้ใช้การ
ประกาศตวัแปร Const  เน่ืองจากจะช่วยให้โปรแกรมท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ตวัแปรประเภทคงท่ี
เม่ือโปรแกรมเร่ิมประมวลผลจะมีการด าเนินการกบัหน่วยความจ าทนัที  ช่วยให้การใช้งานคร้ัง
ต่อไปด าเนินการไดเ้ร็วข้ึน 

 ในกรณีท่ีข้อมูลมีลักษณะซ ้ ากันเป็นชุดๆ  ควรใช้ประกาศตวัแปร
แบบ  Array  แทนการประกาศตวัแปรหลายชุด  เน่ืองจากจะใหป้ระสิทธิผลในการท างานท่ีดีกวา่ 

 ในกรณีท่ีไม่ทราบความตอ้งการท่ีแน่นอนในการใช้ตวัแปรประเภท 
Array  ควรใชค้วามสามารถของค าสั่ง ReDim ในการท างาน  เพราะสามารถด าเนินการไดย้ืดหยุน่
กวา่ 

2.5.2  ภาษาเอสคิวแอล  (SQL) 
 2.5.2.1 ประวติัโดยยอ่และความเป็นมาของ SQL 
  โอภาส   เอ่ียมสิริวงศ์  (2548) ไดใ้ห้ความหมายว่า SQL  จดัเป็นภาษา

มาตรฐานบนระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสามารถใช้งานไดใ้นคอมพิวเตอร์หลาย
ระดบัดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็นระดบัเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จนถึงระดบัไมโครคอมพิวเตอร์ดงันั้น  จึง
ไม่น่าแปลกใจเลยวา่ในปัจจุบนัจะมีผลิตภณัฑ์ทางซอฟแวร์ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  ซ่ึงลว้นแต่
สนบัสนุนอยูบ่นพื้นฐานของค าสั่ง SQL  แทบทั้งส้ิน 

  ชุดค าสั่ง  หรือภาษา SQL  นั้ น  ถูกพัฒนาจากแนวความคิดทาง
คณิตศาสตร์ คือ Relational  Algebra และ Relation  Calculus  ตามแนวคิดเทคโนโลยีฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ท่ี E.F.Codd  เป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1970  และต่อมาบริษทั IBM จึงเร่ิมท าการวิจยั
พฒันาเม่ือปี ค.ศ. 1974  โดยใชช่ื้อวา่ Structured  English  Query  Language หรือ SEQUEL (ซีค
วอล)  จากนั้นจึงมีการปรับปรุงเวอร์ชนัเป็น  SEQUEL/2  เม่ือปี ค.ศ. 1976  และต่อมาก็ไดเ้ปล่ียนช่ือ
มาเป็น SQL อนัเน่ืองมาจากค าย่อเดิมนั้นไปซ ้ ากบัผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีใช้มาก่อน  ดงันั้นในปัจจุบนั
อาจจะไดย้นิช่ือจากคนบางกลุ่มท่ีมกัจะเรียกชุดค าสั่งน้ีวา่ “SEQUEL” แต่นัน่ก็หมายถึง SQL นัน่เอง 

  หลงัจากปี ค.ศ. 1970  เป็นตน้มา  ระบบฐานขอ้มูล  ORACLE  ซ่ึงถูก
พฒันาโดยบริษทั ORACLE  Corporation  และถือเป็นกา้วแรกในเชิงพาณิชยส์ าหรับการพฒันา
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS) ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ SQL และต่อมาก็มี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ พฒันาตามมา เช่น INGRESS 

  เม่ือผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตต่างๆ มากข้ึน จึงท าให้เกิด SQL หลายๆ รูปแบบ
จากผลิตภณัฑ์ต่างๆ ดงันั้นในราวปี ค.ศ. 1985 ทาง American  Standards  institute (ANSI)  จึงได้
คิดคน้และร่างมาตรฐานชุดค าสั่ง SQL เพื่อให้ผูผ้ลิตรายต่างๆ สร้างชุดค าสั่งดงักล่าวให้อยู่ภายใต้
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มาตรฐานเดียวกนั แต่ในปัจจุบนัแต่ละผลิตภณัฑ์ต่างก็มีการเพิ่มคุณสมบติัพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และถือเป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์  แต่ทั้งน้ีโดยหลกัการแลว้ชุดค าสั่งดงักล่าว
ยงัคงอยู่บนพื้นบานท่ีทาง ANSI บญัญติัไว ้ โดยปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ระบบการจดัการฐานขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ORACLE , DB2 , SYBASE , Informix , MS-SQL , MS-Access รวมทั้ง MS-FoxPro 
เป็นตน้ 

 2.5.2.2  วตัถุประสงคข์อง SQL  
 สร้างฐานขอ้มูลและโครงสร้างรีเลชนั 
 สนบัสนุนงานดา้นการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย การเพิ่ม การ

ปรับปรุง และการลบ ขอ้มูลจากรีเลชนั 
 สนับสนุนการคิวรีข้อมูลพื้นฐานตลอดจนคิวรีข้อมูลขั้นสูงท่ีมีความ

ซบัซอ้น รวมทั้งความสามารถในการแปลงขอ้มูลดิบใหเ้ป็นสารสนเทศ  
2.5.2.3  การใชง้านภาษาเอสคิวแอล (SQL) 

ในการใชง้านภาษา SQL นั้น จะแบ่งออกเป็นการใชง้านอยู ่2 ลกัษณะดว้ยกนั
คือ 

 แบบโตต้อบ (Interactive  SQL) 
เป็นการปฏิบติัการท่ียสูเซอร์สามารถใชง้านชุดค าสั่งภาษา SQL โตต้อบ

กนับนจอภาพ  ยสูเซอร์สามารถใชชุ้ดค าสั่งต่างๆ ท่ีตอ้งการในการปฏิบติัการกบัขอ้มูล เช่น ตอ้งการ
แสดงรายช่ือ Staff  ท่ีสังกดัอยูส่าขา B3 ก็สามารถใชค้  าสั่งไดด้งัน้ี 

SELECT * 
FROM  staff 
WHERE  bno = ‘B3’; 
แต่อยา่งไรก็ตามการปฏิบติัการโดยยสูเซอร์ท่ีสามารถโตต้อบกบัขอ้มูลใน

ฐานขอ้มูลน้ี  ยสูเซอร์จะตอ้งมีความรู้ในระดบัเบ้ืองตน้ท่ีสามารถใชง้านชุดค าสั่งในการเขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีต้องการได้  ซ่ึงท าให้เกิดความคล่องตวัในด้านของยูสเซอร์สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ท่ีตน
ตอ้งการได้  แต่ทั้งน้ีผูบ้ริหารฐานขอ้มูลจ าเป็นตอ้งจ ากดัสิทธิการใช้งานในการเขา้ถึง  เพื่อความ
ปลอดภยัในบานขอ้มูลด้วยเช่นกัน เช่น อาจให้สิทธิกบัยูสเซอร์บางคนในการเขา้ถึงบานขอ้มูล
บางส่วนเท่านั้น  และสามารถใชง้านไดเ้พียงการเรียกดูขอ้มูล เป็นตน้ 

 แบบฝังในตวัโปรแกรม (Embedded  SQL) 
เป็นการเขียนชุดค าสั่งภาษา SQL ไวใ้นโปรแกรม  ซ่ึงปัจจุบนัมรภาษา

โปรแกรมหลายภาษาด้วยกนัท่ีสนับสนุนชุดค าสั่งภาษา SQL ในการปฏิบติัการกบัฐานขอ้มูล  
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รวมถึงภาษายคุท่ี 3 เช่น ภาษา C , COBOL และ Pascal ในการปฏิบติัการลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพา
โปรแกรมเมอร์ในการเขียนชุดค าสั่งภาษา SQL ดว้ยการฝังไวใ้นตวัโปรแกรม (embedded) ซ่ึงท าให้
ลดขอ้จ ากดับางอยา่งของชุดค าสั่งภาษา SQL ไดก้ล่าวคือ SQL จะไม่มีค  าสั่งท่ีใชใ้นการควบคุม เช่น 
การใชค้  าสั่งลูป (Loop) , DO…WHILE รวมถึงเง่ือนไขท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซ่ึง SQL อาจจะใช้
งานไดไ้ม่คล่องตวันกั ดงันั้น การเขียนชุดค าสั่ง SQL ฝังไวใ้นตวัโปรแกรมก็จะท าให้การใช้งาน
ชุดค าสั่ง SQL มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดย Embedded  SQL ยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 

1.   Embedded  SQL  Statements  เป็นชุดค าสั่ง (SQL  Statements) 
ท่ีเขียนฝังอยู่ในตวัโปรแกรม (source  code) โดยจะน า SQL  Statements เขียนผสมกบัภาษา
โปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมภาษา C ก็จะใชชุ้ดค าสั่งภาษา C โดยจะผสม SQL  Statements เม่ือมี
การเขา้ถึงฐานขอ้มูล  โดยทางส านกังานมาตรฐาน ISO ไดก้ าหนดให้ภาษาท่ีสนบัสนุน embedded 
SQL  เช่น ภาษา C , COBOL , Fortran , MUMPS , Pascal และ PL/1 เป็นตน้ 

2. Application  programming  Interface (API)  เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงท่ีอนุญาตใหโ้ปรแกรมเมอร์สามารถใชก้ลุ่มของฟังกช์นัในการร้องขอการใชง้านผา่น API 
 

2.5.2.4  ประเภทของค าสั่งภาษา SQL  
กลุ่มค าสั่งของภาษา  SQL  มีหลายประเภทดว้ยกนั  ซ่ึงมีการจดัประเภทค าสั่ง

อยู ่3 ประเภทดว้ยกนั  ดงัน้ี 
 ภาษานิยามขอ้มูล (Data  Definition  Language : DDL)  เป็นกลุ่มค าสั่งท่ี

ใช้ในการสร้างฐานขอ้มูล  การก าหนดดครงสร้างขอ้มูลว่ามีคอลมัน์หรือมีแอตตริบิวต์ใด  ชนิด
ขอ้มูลเป็นประเภทใด  รวมทั้งการจดัการดา้นการเพิ่ม  แกไ้ข  ลบ  แอตตริบิวตต่์างๆ ในรีเลชนั  และ
การสร้างดชันี 

 ภาษาจดัการขอ้มูล  (Data  Manipulation  Language : DML)  เป็นกลุ่ม
ค าสั่งท่ีถือเป็นแกนส าคญัของภาษา SQL เลยทีเดียว  โดยกลุ่มค าสั่งเหล่าน้ีจะใชใ้นการอปัเดต  เพิ่ม  
ปรับปรุง  และการคิวรีขอ้มูลในฐานขอ้มูล  ซ่ึงอาจเป็นชุดค าสั่งแบบ Interactive  SQL  หรือ  
Embedded  SQL  

 ภาษาควบคุมขอ้มูล  (Data  Control  Language : DCL)  ซ่ึงเป็นกลุ่มค าสั่ง
ท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารขอ้มูล (DBA) สามารถควบคุมฐานขอ้มูลเพื่อก าหนดสิทธิการอนุญาต (grant) 
หรือการยกเลิก (revoke) การเข้าถึงฐานขอ้มูล  ซ่ึงเป็นกระบวนการป้องกันความปลอดภยัใน
ฐานขอ้มูลรวมทั้งการจดัการทรานแซกชนั (transaction  management) 
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2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สุรศกัด์ิ ละลอกน ้า, สุธินนัท ์วมิาลยั, สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) 

ไดท้  าวจิยัเร่ืองการจดัท าฐานขอ้มูลเห็ดกินไดต้ามธรรมชาติ ในบริเวณหมู่บา้นแม่ลานอ้ย อ าเภอ    
แม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อส ารวจ
เห็ดกินไดใ้นบริเวณหมู่บา้นแม่ลานอ้ยตั้งแต่ 27 ธนัวาคม 2550 – 6 มกราคม 2551 ศึกษาลกัษณะ 
จ าแนก ดว้ยการสัมภาษณ์ผูรู้้หรือปราชญช์าวบา้นในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเห็ด และส ารวจเห็ด
ในพื้นท่ี และน ามาจดัท าเป็นหนงัสือฐานขอ้มูลของเห็ดกินไดข้องทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา       
และบริเวณใกลเ้คียงได ้

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการจดัท าเป็นฐานขอ้มูลและคู่มือไปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ 
ชาวบา้นมีความรู้ สามารถแยกความแตกต่างของเห็ดแต่ละชนิดอยา่งง่าย และรู้จกัการสังเกต
ลกัษณะบางประการ รวมถึงรู้จกัสังเกตเห็ดท่ีเป็นพิษ เพื่อหลีกเล่ียงการน ามาบริโภค ซ่ึงอาจเกิด
อนัตรายได ้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ของโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา และบริเวณใกลเ้คียงได ้ 




