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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ในการจัดทาการประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งเสริ ม การอนุ รัก ษ์ภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่ นเรื่ องเห็ ดป่ า ในพื้นที่สะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็ นต่อการพัฒนา ทั้งทางด้านแนวคิดและทางด้านเทคนิคในการวางระบบฐานข้อมูล โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับเห็ด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ เกีย่ วกับเห็ด
มนุ ษย์เรารู้จกั “เห็ ด” และนามาใช้บริ โภคเป็ นอาหารเป็ นเวลานานมาแล้ว มีหลักฐานว่า
เห็ ดเกิ ดขึ้นบนโลกมานานกว่า 130 ล้านปี ก่ อนที่ มนุ ษย์จะเกิ ดขึ้ นบนโลก นอกจากเห็ ดจะเป็ น
แหล่งอาหารของมนุ ษย์และสัตว์แล้ว เห็ ดยังมีบทบาทสาคัญในการรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยช่ วยใน
กระบวนการย่อยสลายสิ่ งตกค้างจากซากพืช โดยเฉพาะที่ มีส่วนประกอบของเซลลู โลส ลิ กนิ น
และมูลสัตว์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโต เป็ นการลดปริ มาณของเสี ยที่เกิดจากพืชและสัตว์
โดยธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่ องจากเห็ ด มีเอ็นไซม์ (Enzyme) หลายชนิ ดที่ยอ่ ยสลายวัสดุ ที่มีโครงสร้ าง
ของอาหารที่ซับ ซ้อน ให้อยู่ในรู ป แบบของสารอาหารที่ สามารถดู ดซึ มไปใช้ได้ เช่ น เห็ ดหอม
เห็ดสกุลนางรม เห็ดกระดุม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีเห็ดที่ตอ้ งอาศัยอาหารจากสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ หรื อ
อาศัยอาหารจากรกาพืชอีหลายชนิดในธรรมชาติ
2.1.1 ความหมายของเห็ด
เห็ดมีความหมายได้หลายอย่างขึ้นอยูก่ บั การใช้ประโยชน์ ถ้าใช้เป็ นอาหารเห็ดจะ
อยู่ในกลุ่ ม พื ช ผัก เห็ ดเป็ นพวกที่ มี โปรตี น สู ง อุ ดมด้วยวิตามิ น และเกลื อแร่ ที่ ส าคัญ หลายชนิ ด
โดยเฉพาะวิตามิน บี 1 และบี 2 และมีแคลอรี่ ต่ า เห็ดถูกจัดเป็ นพืชชั้นต่ ากลุ่มหนึ่ ง เนื่ องจากเห็ ด
ไม่มีคลอโรฟิ ลสังเคราะห์แสงไม่ได้ ปรุ งอาหารไม่ได้ ต้องอาศัยอาหารจากสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ โดยการ
เป็ นปรสิ ต (Parasite) หรื อ ขึ้ น บนรากพื ช ที่ ต ายแล้ว (Saprophyte) หรื ออาศัย อาหารจากพื ช อื่ น ๆ
(Mycorrhiza)
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โดยทัว่ ไปเห็ดเป็ นชื่ อใช้เรี ยกราชั้นสู งกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีวิวฒั นาการสู ง สู งกว่าราอื่นๆมีวงจร
ชี วิตที่ สลับซับซ้อนกว่าเชื้ อราทัว่ ไป เริ่ มจากสปอร์ ซ่ ึ งเป็ นอวัยวะหรื อส่ วนที่ สร้ างเซลขยายพันธุ์
เพื่อตกไปในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะงอกเป็ นใย และกลุ่มใยรา (Mycelium) เจริ ญพัฒนาเป็ น
กลุ่มก้อน เกิดเป็ นดอกเห็ ดอยูเ่ หนื อพื้นดิ นบนต้นไม้ ขอนไม้ ซากพืช มูลสัตว์ ฯลฯ เมื่อดอกเห็ด
เจริ ญจะสร้างสปอร์ ซึ่ งจะปลิวไปงอกเป็ นใยรา และเป็ นดอกเห็ดได้อีก หมุนเวียนเช่นนี้เรื่ อยไป
2.1.2 ส่ วนประกอบของเห็ด
ส่ วนประกอบต่างๆของเห็ดนั้นสามารถแยกย่อยได้ 5 ส่ วนดังนี้
2.1.2.1 หมวก เป็ นส่ วนที่อยูด่ า้ นบนสุ ด มีรูปร่ างแตกต่างกันตามชนิดของเห็ด เช่น
โค้งนู น รู ป กรวย รู ป ปากเตร รู ป ระฆัง เป็ นต้น ผิวบนหมวกก็ แตกต่ างกัน เช่ น ผิวเรี ยบ ผิว
ขรุ ขระ มีขนเกล็ด มีสีแตกต่างกันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.1.2.2 ครี บ อาจเป็ นแผ่ น หรื อ ซี่ บ างๆ อยู่ใ ต้ห มวกเรี ย งเป็ นรั ศ มี หรื อ เป็ นรู
(Pores) ครี บเป็ นที่เกิดของสปอร์
2.1.2.3 ก้าน ปลายข้างหนึ่ งของก้านยึดติดกับดอก หรื อหมวกเห็ ด มีขนาดรู ปร่ าง
สี ต่างกันในแต่ละชนิ ดเห็ด ผิวยาวเรี ยบขรุ ขระ มีขนหรื อมีเกล็ด เห็ดบางชนิ ดไม่มีกา้ น เช่น เห็ดหู
หนู เห็ดเผาะ เป็ นต้น
2.1.2.4 วงแหวน เป็ นส่ วนที่เกิ ดจากเยื่อบางๆ ที่ ยึดขอบหมวกกับก้านดอกที่ขาด
ออกจากหมวกเห็ดบาน
2.1.2.5 เปลื อกหรื อเยื่อหุ ้มดอก เป็ นส่ วนนอกสุ ดที่ หุ้มหมวก และก้านไว้ภายใน
ขณะที่ยงั เป็ นดอกอ่อน จะแตกออกเมื่อดอกเริ่ มบาน ส่ วนของเปลือกหุ ม้ จะยังอยูท่ ี่โคน
ราษณะฑัวพของmดใ1ระกอบด้วย
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ภาพที่ 2.1 ส่ วนประกอบของเห็ด (https://www.doctor.or.th/article/detail/6077)

6

2.1.3 คุณสมบัติของเห็ด
คุณสมบัติของเห็ดนั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 คุณสมบัติ ได้ดงั นี้
2.1.3.1 เห็ดที่รับประทานได้
เห็ ดที่ รับประทานได้มกั มีรสและกลิ่ นหอม เนื้ ออ่อนนุ่ มหรื อกรุ บกรอบ
เช่ น เห็ ดหู หนู เห็ ดฟาง เห็ ดนางรม เห็ ดภูฎาน เห็ ดโคน เห็ ดตับเต่า บางชนิ ดเพาะเลี้ ยงได้ บาง
ชนิดเพาะเลี้ยงไม่ได้
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ภาพที่ 2.2 รู ปภาพตัวอย่างเห็ดที่รับประทานได้ (www.สุ ขภาพไทย.com)
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2.1.3.2 เห็ดที่มีพิษ
เห็ดมีพิษมีหลายชนิ ด บางชนิ ดมีพิษร้ ายแรงถึ งตาย เช่ น เห็ ดระโงกหิ น
บางชนิ ดมีพิษทาให้เกิ ด อาการอาเจียนมึนเมา เช่ น เห็ ดร่ างเห เห็ ดปลวกฟาน เห็ ดหัวกรวดรี บเขียว
อ่อน เห็ดขี้ควาย เป็ นต้น
การจาแนกเห็ ดพิษเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากเห็ ดในสกุลเดี ยวกัน บางชนิ ด
รับประทานได้ บางชนิ ดเป็ นพิษ ถึ งตาย เช่ น เห็ ดในสกุลอะมานิ ตา และเห็ ดในสกุลเลปปิ โอตา
ดังนั้นการเก็บเห็ดที่ไม่รู้จกั มารับประทานจึงไม่ควรทา ควรเก็บเห็ดที่รับประทานได้ หรื อเห็ดที่รู้จกั
เท่านั้น เนื่ องจากความเป็ นพิ ษของเห็ ดบางชนิ ดรุ นแรงถึ งตาย บางชนิ ดทาให้เกิ ดอาการอาเจียน
หรื อท้องร่ วง พิษของเห็ดจะเข้าไปทาลายระบบประสาท ตับไตและปราสาทตา
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ภาพที่ 2.3 รู ปภาพตัวอย่างเห็ดที่มีพิษ (www.thaihealth.or.th)
2.1.3 ความสาคัญของเห็ด
มนุ ษย์ทวั่ โลกรู ้จกั “เห็ด” มานานทั้งประเภทที่นามาใช้เป็ นอาหารและประเภทที่
มีพิษ สายพันธุ์ของเห็ ดมีมากกว่า 30,000 สายพันธุ์ กระจัดกระจายอยูท่ วั่ โลก ในจานวนสายพันธุ์
ดังกล่าวมีถึงร้อยละ 99 สายพันธุ์ ที่มนุษย์สามารถนามาบริ โภคเป็ นอาหารได้ ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ
1เป็ นเห็ ดที่มีพิษหรื อเห็ ดเมา ซึ่ งถ้าบริ โภคเข้าไปอาจเป็ นอันตรายถึ งแก่ชีวิตได้ เห็ ดที่นามาบริ โภค
เป็ นอาหารในอดี ตนั้นมีเพียงไม่กี่ชนิ ด เช่น เห็ ดฝรั่ง หรื อเห็ ดแชมปิ ญอง เป็ นต้น ซึ่ งนิ ยมบริ โภค
กัน มากในแถบยุโรป เห็ ดหอมเป็ นเห็ ดที่ ช าวจี น นิ ยมบริ โภคกันมากที่ สุ ด ส่ วนคนไทยนั้น นิ ย ม
บริ โภคเห็ดโคน หรื อเห็ดฟาง เป็ นต้น แต่เนื่ องจากเมื่อนาเห็ดมาประกอบอาหารแล้วมีรสชาติดี ให้
คุณค่าทางอาหารสู งและเห็ดบางชนิ ดยังมีสรรพคุณเป็ นยาป้ องกันและรักษาโรคได้อีกด้วย จึงทาให้
มีผนู ้ ิ ยมบริ โภคกันมากขึ้ นตามลาดับ ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่าหลาย ๆ ประเทศเกื อบทัว่ โลกหันมาให้
ความสนใจและร่ วมมือกันในการวิจยั ค้นคว้า ทดลอง คัดเลื อกและปรับปรุ งพันธุ์เห็ ดให้มีจานวน
มากขึ้ น ในขณะเดี ย วกันก็ ไ ด้พ ฒ
ั นาเทคนิ ค วิธี ก ารเพาะเลี้ ย งและขยายพัน ธุ์ เห็ ดเพื่ อเพิ่ ม ปริ ม าณ
ผลผลิ ตให้เพี ยงพอกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ประเทศที่ มีก ารผลิ ตเห็ ดเป็ นจานวนมากและ
ส่ งไปจาหน่ายยังตลาดโลกได้แก่ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี และประเทศไทย
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น นอกจากจะนิ ย มบริ โ ภคเห็ ด กัน มากแล้ ว ยัง ได้ ใ ห้
ความสาคัญแก่เห็ดมากจนเห็ดกลายเป็ นอาหารที่มีคุณค่าสู งเทียบเคียงกับเนื้ อสัตว์ ดังจะเห็นได้จาก
คากล่าวที่ติดปากคนไทยมาช้านานว่า “หมู เห็ด เป็ ด ไก่ เป็ นอาหารส่ าหรับผูท้ ี่มีอนั จะกิน” ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่า เห็ดเป็ นอาหารที่คนทัว่ ไปยอมรับมาช้านานแล้ว ในเรื่ องของรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
ซึ่ งสามารถแบ่งความสาคัญของเห็ดที่มีต่อชีวติ ประจาวันได้ดงั นี้
2.1.3.1 คุณค่าทางอาหารของเห็ด จากการค้นคว้าการวิจยั เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหาร
ของเห็ ดโดยกรมวิทยาศาสตร์ พบว่า เห็ ดประกอบด้วยสารอาหารที่ มีคุณค่าและคุ ณประโยชน์ต่อ
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ร่ า งกายในปริ ม าณที่ สู ง กว่า พื ช ผัก ชนิ ด อื่ น ๆ ยกเว้น พื ช ผัก ตระกู ล ถั่ว ซึ่ งเห็ ด ที่ มี จ าหน่ า ยใน
ท้องตลาดทัว่ ไป เช่ น เห็ ดฟาง เห็ ดหู หนู เห็ ดนางรม เห็ ดเป๋ าฮื้อ และเห็ ดนางฟ้ า เมื่อนามาวิเคราะห์
จะพบว่าประกอบด้วยสารอาหารพวกคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ ธาตุต่าง ๆ และวิตามิน ใน
ปริ มาณที่แตกต่างกัน และพบว่า เห็ดหู หนูบางชนิ ดมีปริ มาณสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย
สู งสุ ด และจากการวิจยั ของหน่ วยงาน วิจยั อุตสาหกรรมการเพาะเห็ ดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (America
Mushroom Industry Research) พบว่าเห็ ดที่ นิ ยมบริ โภคโดยทั่วไปจะประกอบด้วยวิต ามิ น หลาย
ชนิ ด เช่ น ไทอามี น ไรโบฟลาวิน ไนอาซี น และวิตามิ นซี ส่ วนวิตามิ นบี 12 จะพบเฉพาะในเห็ ด
เป๋ าฮื้อเท่านั้น
ส่ วนแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่พบในเห็ ดทัว่ ไปได้แก่ ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแคลเซี ยม
แต่ ใ นเห็ ดเป๋ าฮื้ อจะมี ธ าตุ แมกนี เซี ย มและโพแทสเซี ยม เป็ นองค์ป ระกอบอยู่ด้วย จากชนิ ดของ
สารอาหารที่พบในเห็ดดังกล่าวข้างต้น ย่อมพิสูจน์ได้วา่ เห็ ดเป็ นอาหารที่มีคุณค่าเทียบเท่าเนื้ อสัตว์
จริ งตามค่ากล่าวที่ติดปากคนไทยมาแต่โบราณกาล
2.1.3.2 สรรพคุ ณทางยาของเห็ ด เมื่อประมาณ 20 ปี ล่วงมาแล้วที่ นกั วิจยั เห็ ดและ
นักการเพาะเห็ด ได้คน้ พบสรรพคุณทางยาของเห็ ดหลายชนิ ด เช่น เห็ ดหอม เห็ ดฝรั่ง เห็ ดหลิ นจือ
เป็ นต้น ว่าสามารถนาไปใช้เป็ นยาธรรมชาติในการป้ องกันและบาบัดโรคการสะสมไขมันในหลอด
เลื อด โรคความดันโลหิ ต และโรคมะเร็ งได้อย่างปลอดภัยและได้ผล อี ก ทั้งยังมี สารเรที น ซึ่ งมี
คุณสมบัติต่อต้านและชะลอการเติบโตของเนื้ องอกในร่ างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดหลินจือ ได้
ชื่ อว่าเป็ นเห็ ดวิเศษสาหรับชาวจีนและชาวญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่ องจากมีความเชื่ อว่าสามารถป้ องกัน
และบาบัดโรคได้หลายชนิด
ในปี พ.ศ. 2530 มีการค้นคว้าวิจยั เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของเห็ ดหลิ นจือใน ประเทศ
ไทยขึ้นอย่างแพร่ หลายและขยายวงกว้างขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรร่ วมกับสมาคมนักวิจยั การเพาะ
เห็ ดแห่ งประเทศไทยภายใต้การสนับ สนุ น ด้านวิช าการของรั ฐบาลญี่ ปุ่ น ท าให้วงการแพทย์ใน
ประเทศไทยและประเทศแถบตะวันออกอื่น ๆ ยอมรับเห็ดหลินจือว่าเป็ นยาสมุนไพรที่มีผลต่อการ
บาบัดรักษาโรคได้หลายชนิ ด เช่น โรคความดันโลหิ ตผิดปกติ โรคบวมน้ า โรคมะเร็ ง โรคตับ โรค
ภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคกระเพาะและลาไส้ โรคประสาท เป็ นต้น ในปั จจุบนั ประเทศญี่ ปุ่นได้
นาเอาดอกเห็ ดหลิ นจื อที่ เจริ ญ เติ บ โตเต็ม ที่ ม าสกัดเป็ นหลิ นจื อผง เป็ นเครื่ องดื่ ม บ ารุ งรั ก ษาและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ สาหรับประเทศไทยก็มีผยู ้ อมรับเห็ ดหลินจือกันมากขึ้น และเชื่ อว่าอีกไม่นานคงมี
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือออกมาจาหน่ายเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น
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ส่ วนเห็ ดชนิ ดอื่ น ๆ เช่ น เห็ ดหอม เห็ ดนางฟ้ า เห็ ดหู ห นู เห็ ด ฟาง ถึ งแม้ว่าจะมี
สรรพคุณทางป้ องกันและบาบัดโรคได้น้อยกว่าเห็ ดหลินจือก็ตามแต่เห็ดทุกชนิ ดดังกล่าวก็มีคุณค่า
ทางอาหารสู งซึ่ งหากร่ างกายได้รับครบถ้วนจะสามารถสร้างความต้านทานโรคได้ดีเช่นเดียวกัน
2.1.4 การเก็บข้อมูลเห็ดทางวิทยาศาสตร์
2.1.4.1 โดเมน เป็ นระดับ หรื อ หมู่ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของสิ่ ง มี ชี วิต ใช้ ใ นการการจัด
หมวดหมู่สิ่งมีชีวิตในโลก โดยปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 โดเมนคือโดเมนยูแคริ โอต โดเมนอาร์ เคีย
และโดเมนแบคทีเรี ย
2.1.4.2 อาณาจัก ร เป็ นระดับ หลัก ในปั จจุ บ ัน ใช้ในการแบ่ งสิ่ ง มี ชี วิตในแต่ ล ะ
โดเมนออกจากกัน ตามลัก ษณะทางกายภาพพื้ นฐานสั งเกตได้ แรกเริ่ มเดิ ม ที ในปี ค.ศ. 1735 คา
โรลัสลินเนียส ได้แบ่งสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ น 3 พวก คืออาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ และส่ วนที่เหลือซึ่ ง
ไม่ได้จดั อันดับ ต่อมานักวิทยาศาสตร์ รุ่นหลังได้ศึกษาวิจยั และแบ่งจาแนกสั่งมีชีวิตอย่างละเอียด
ขึ้น จนในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 10 อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรฟั งไจ
อาณาจัก รโพรทิ ส ตา อาณาจัก รโครมาลวีโอลาตา อาณาจัก รเอกซ์ ค าวาตา อาณาจัก รไรซาเรี ย
อาณาจักรอะมีโบซัว อาณาจักรอาร์คีแบคทีเรี ย และอาณาจักรยูแบคทีเรี ย
2.1.4.3 ไฟลัม เป็ นล าดับ ขั้น สู งที่ รองลงมาจากอาณาจัก ร ใช้แบ่ งส่ วนย่อยของ
อาณาจักร ไฟลัมถือเป็ นคาฐาน แต่ในวงแคบเราจะใช้คาว่า ส่ วน ในการจาแนกพืช และฟังไจ ไฟลัม
ที่ ส าคัญ ๆ ได้แก่ ไฟลัม สั ตว์ข าปล้อง หรื ออาร์ โธรพอด (Arthropoda) ไฟลัมสัตว์มี แกนสั นหลัง
(Chordata) ส่ วนพืชดอก (Magnoliophyta)
2.1.4.4 ชั้น ใช้แบ่งส่ วนย่อยของไฟลัมหรื อไฟลัมย่อยออกเป็ นกลุ่มย่อยลงมา ซึ่ ง
สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมชัดเจนขึ้น แต่ยงั ถือเป็ นมุมกว้างๆ เช่น ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นนก ชั้น
แมลงชั้นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ชั้นปลากระดูกอ่อน ชื่ อของชั้นใช้ภาษาละติน และในพืชจะลง
ปั จจัย ด้ว ย –opsida เช่ น ชั้น พื ช ใบเลี้ ย งคู่ (Magnoliopsida) และ ชั้น พื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว (Liliopsida)
ส่ วนในโครมาลวี โ อลาตาลงปั จจั ย ว่ า –phyceae ขณ ะที่ ฟั งไจลงปั จจัย ด้ ว ย –mycetes เช่ น
Agaricomycetes เป็ นชั้นเห็ดชั้นหนึ่ง และแบคทีเรี ยลงปั จจัย –ia ส่ วนในสัตว์ไม่พบการลงปั จจัยเป็ น
หลักมาตรฐาน
2.1.4.5 อันดับ ใช้แบ่งชั้นหรื อชั้นย่อยออกเป็ นกลุ่มย่อยลงมา รู ปธรรมจะชัดเจน
และแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าระดับชั้น เช่นชั้นนก อาจจะแบ่งออกได้เป็ น อันดับนกเกาะ
คอน อันดับไก่ และอีกหลายๆอันดับ ในทางเดียวกัน ชั้นพืชใบเลี้ยงคู่ ก็อาจแบ่งย่อยลงได้เป็ น แอส
ทีราเลสหรื ออันดับแอสเตอร์ (Asterales) ไมยร์ ทาเลส (Myrtales) แซพินเดลิส (Sapindales) เป็ นต้น
การตั้งชื่ออันดับจะนิยมลงปั จจัยด้วย -ales ดังตัวอย่างข้างต้น
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2.1.4.6 วงศ์ เป็ นลาดับขั้นสู งที่เล็กที่สุด มีการแบ่งเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้ น ชื่ อของวงศ์ใช้ภาษาละติ นมักลงปั จจัย ด้วย –aceae ในพื ช โครมาลวีโอลาตา ฟั งไจ และ
แบคทีเรี ย ส่ วนในอาณาจักรสัตว์จะลงปั จจัย –idae สิ่ งมีชีวิตในแต่ละวงศ์ประกอบด้วยสมาชิ กที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน นัน่ คือ สิ่ งมีชีวิตในสกุลต่างกัน แต่อยูใ่ นวงศ์เดียวกันจะมีส่วนที่ใกล้เคียงกัน
มักเป็ นลักษณะตามระบบธรรมชาติที่แสดงความเกี่ ยวพันทางวิวฒั นาการ แต่บางวงศ์เป็ นลักษณะ
ตามระบบเสริ มธรรมชาติ เพียงอาศัยความสะดวกในการจัดเท่านั้น
2.1.4.7 เผ่าเป็ นลาดับการจาแนกที่ไม่ใช่ลาดับการจาแนกหลัก จะนิ ยมนามาใช้ใน
การแบ่งวงศ์ขนาดใหญ่ โดยจะแบ่งเป็ นวงศ์ย่อยก่ อน และหากวงศ์ย่อยยังมี ขนาดใหญ่ จึงจะแบ่ ง
ออกเป็ นเผ่า ชื่ อของเผ่าใช้ภาษาละตินและลงปั จจัย –eae สาหรับพืช โครมาลวีโอลาตา ฟั งไจ และ
แบคทีเรี ย ส่ วนอาณาจักรสัตว์ ลงปั จจัย –ini เช่น ตระกูลย่อยของส้ม (Aurantioideae) แบ่งออกเป็ น
2 เผ่า คือ Citreae และ Clauseneae
2.1.4.8 สกุล เป็ นลาดับขั้นต่าที่รองลงมาจากวงศ์ สิ่ งมีชีวิตแต่ละวงศ์ประกอบด้วย
สมาชิกหนึ่งสกุลหรื อมากกว่า สิ่ งมีชีวติ หลายชนิดที่อยูใ่ นสกุลเดียวกัน มักมีโครงสร้างทางกายภาพ
ที่เหมือนกัน 2-3 ลักษณะ การเรี ยกชื่ อสิ่ งมีชีวติ ในระดับขั้นต่าประกอบด้วยชื่ อ 2 คา หรื อชื่อทวินาม
ชื่อคาแรกเป็ นชื่อสกุลและชื่อคาหลังเป็ นชื่อชนิด
ชื่ อสกุลใช้ภาษาละติน โดยไม่มีการลงปั จจัยต่อท้าย แต่ตอ้ งขึ้ นต้นด้วยอักษรตัว
ใหญ่และชื่ อเป็ นเอกพจน์เสมอ สกุลอาจมีขนาดใหญ่หรื อเล็กก็ได้ บางสกุลมีสมาชิ กเพียงชนิ ดเดียว
เรี ย กว่า monotypic genus เช่ น Leitneria มี ส มาชิ กเพี ย งชนิ ดเดี ยว คื อ L. floridana ขณะที่ Senecio
ในวงศ์ทานตะวัน มีสมาชิก 2,000 - 3,000 ชนิด
ชื่ อ สกุ ล ในอาณาจัก รหนึ่ ง สามารถซ้ า กับ ชื่ อสกุ ล หรื อชื่ อ ในอนุ ก รมวิธ านของ
อาณาจักรอื่นได้ ตัวอย่างเช่น Aotus เป็ นชื่อสกุลของถัว่ และลิง เป็ นต้น แต่ชื่อสกุลในอาณาจักรหนึ่ ง
ๆ ต้องห้ามซ้ ากัน
2.1.4.9 อนุ ก รม ใช้แบ่ งส่ วนย่อยของสกุล เช่ น verae เป็ นลาดับที่ มี ความส าคัญ
ค่อนข้างน้อย
2.1.4.10 สปี ชี ส์ หรื อชนิ ด คือกลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกัน
มาก จนแยกออกจากกันได้ยาก สปี ชี ส์ เป็ นหน่ วยพื้นฐานของการศึกษาการจัดจาพวก ลาดับขั้นนี้
ได้รับการศึกษามากกว่าลาดับขั้นอื่นใด ชนิ ด หมายถึ ง หน่ วยตามธรรมชาติที่มีขนาดเล็กที่สุดของ
ประชากร สิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดี ยวกัน ประกอบด้วยกลุ่มของสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน
และความคล้ายคลึงกันนี้แตกต่างไปจากสิ่ งมีชีวิตกลุ่มอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูไ่ ปอยู่
ในสิ่ งแวดล้อมใหม่ จะเกิดการพัฒนาในอีกแขนงหนึ่งและกลายเป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในที่สุด
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2.1.4.11 พันธุ์ จะใช้กบั ประชากรของสิ่ งมีชีวิตเฉพาะ พืช และสัตว์ ที่เกิดการแปร
ผัน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ หรื อนิ เวศวิทยา สิ่ งมีชีวติ มีการปรับตัวต่อการแปรผัน
นั้น ซึ่ งมี ผลทาให้ลกั ษณะทางพันธุ กรรมเปลี่ ยนแปลงไป และแสดงออกมาทางลักษณะสัณฐาน
วิทยาและสรี รวิทยาเรี ยกว่า รู ปแบบตามนิเวศ (ecotype) ลาดับขั้นนี้มี 2 ลักษณะตามข้อคิดเห็นคือ
พันธุ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นลาดับขั้นรองลงมาจากชนิ ดย่อย (สปี ชี ส์ย่อย) ชื่ อของ
พันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ ใช้ภาษาละติน ใช้เขียนต่อท้ายชื่ อทวินาม และมีคาย่อของคาว่า พันธุ์ (var.)
อยูด่ ว้ ย ทาให้มีชื่อเป็ น 3 คาโดยในการเขียนจะใช้ตวั เอียง เพื่อบ่งว่าเป็ นชื่อพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์
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2.1.4.12 รู ป จะใช้กบั พืช เป็ นลาดับขั้นต่าที่ต่าที่สุด แสดงถึงลักษณะที่แปรผันของ
ลัก ษณะสั ณ ฐานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในพื ช แต่ ล ะต้น ของประชากรหนึ่ งๆ เช่ น สี ด อก สี ผ ล สี ที่
เปลี่ ยนไปเนื่ องจากการผ่าเหล่ า และมัก ใช้เป็ นค าน าหน้าค าเดิ ม ตัวอย่างลัก ษณะสี ผ ล เช่ น Red
Jonathan, Red Bartlett, Red Deliciousเป็ นต้น
2.1.4.13 สายต้น จะใช้เรี ยกชื่อพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ
ตารางที่ 2.1 ตารางตัวอย่างการเก็บข้อมูลเห็ดทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ อาณาจักร
ไฟลัม
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
V?
เห็ดฟาง Fungi Basidiomycota
Agaricomycetes
Agaricales Pluteaceae Volvariella
\
เห็ด
Fungi Basidiomycota
Agaricomycetes Polyporales\ Ganoderma Ganoderma
/
หลินจือ
taceae
N
''7

สปี ชีย์
V. volvacea
G. lucidum

\

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นความรู ้ที่ถูกสะสมมานานและสื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง
เป็ นความรู ้ ที่ แสดงให้เห็ น ถึ งความสั ม พันธ์ ระหว่างคนกับ คน คนกับ ธรรมชาติ คนกับ สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ ผ่า นกระบวนการทางจารี ต ประเพณี วิถี ชี วิต และการท ามาหากิ น ซึ่ งความรู ้ เหล่ า นี้
ชาวบ้านได้นามาใช้ในการดารงชี วิตและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดี ยวกันภูมิปัญญาท้องถิ่ นมี
บทบาทต่อการดาเนิ นธุ รกิ จชุ มชน โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็ นแหล่งผลิ ตมักสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน เสมอ เป็ นระบบความคิ ด และวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม แนวความคิดและวิธีการดังกล่าวเกิดจากการสังเกต ทดลองและสรุ ปเป็ น
บทเรี ยนภายใต้กรอบแนวความคิดและภายใต้ความเชื่ อของบุคคลในสังคม (สหัทยา วิเศษ, 2540;
ปรี ชา อุยตระกูล ,2542; พรชัย ปรี ชาปัญญา 2543 ; สุ รพงศ์ ฉวีภกั ดิ์ ,2541)
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ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ (2538) แบ่ งภูมิปั ญญาท้องถิ่ นออกเป็ น 2 มิติ ด้วยกันคื อ
ด้านหนึ่ ง มี ค วามหมายครอบคลุ ม ไปที่ รูป ธรรมของการด าเนิ น ชี วิต เช่ น การใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและยัง่ ยืนยาวนาน อีกด้านหนึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่เป็ นอุดมการณ์
ของการใช้ชีวิตซึ่ งมีลกั ษณะเรี ยบง่าย ไม่เบียดเบี ยนเพื่อนมนุ ษย์และสิ่ งมี ชีวิตทั้งหลายในโลก ซึ่ ง
เป็ นสติปัญญาอันเกิดจากความรู ้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผูค้ นในท้องถิ่นซึ่ งได้
ทาหน้าที่ช้ ี นาว่าการใช้ชีวติ อย่างยัง่ ยืนถาวรและกลมเกลียวกับเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันเอง และกับความ
หลายหลายทางนิเวศซึ่ ง พรชัย ปรี ชาปั ญญา (2541) ให้ความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาที่มีคุณค่า ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ ไปแล้วชาวบ้านไม่สามารถ
อธิ บ ายรายละเอี ยดและให้เหตุผลได้ ส่ วนใหญ่ เป็ นความเชื่ อ หากว่าเป็ นความรู้ ที่ ส ลับซับ ซ้อน
โดยเฉพาะความรู ้ที่เกี่ยวกับระบบนิ เวศ อย่างไรก็ตามบางครั้งก็พบว่าภายในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมี
บางอย่างที่ นักวิท ยาศาสตร์ คาดไม่ถึง เช่ น การศึกษาของ Preechapanya (1996) พบว่าชาวบ้านป่ า
เมี่ยง บริ เวณเทือกเขาที่ดอยสะเก็ด เชี ยงใหม่ ปลูกชาใกล้กบั ต้นไม้ใหญ่ท้ งั นี้เชื่อว่าระบบรากของชา
กับไม้ป่าต่อเชื่ อมกันและส่ งน้ าและอาหารกันในรู ปของสารอาหาร ต่อมาได้รับการพิสูจน์จากกลุ่ม
นักวิท ยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ว่ามี แนวโน้มความเป็ นไปได้ ที่ ว่าหากมี เชื้ อราไมคอร์ ไรซาเป็ นตัว
เชื่ อมต่อรากของพืชทั้งสองชนิ ด ผลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็ นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เป็ นลายแทงหรื อไฟส่ องทางที่ทาให้นกั วิทยาศาสตร์ ทางานได้ง่ายรวดเร็ ว และประหยัดงบประมาณ
ยศ สันตสมบัติ (2542) ได้กล่ าวถึ งธรรมชาติ ของภูมิปัญญาท้องถิ่ นว่าเป็ นองค์ความรู ้ ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับองค์ความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ในแง่ที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิ ดจากการศึกษาเชิ ง
ประจักษ์ผ่านการพิสูจน์ ทดลอง คัดสรร ปรับปรุ ง และพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นแตกต่างจากวิท ยาศาสตร์ อย่างมี นัยส าคัญอยู่ 2 ประการ คื อ ประการแรก คื อ ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นมีลกั ษณะจาเพาะเจาะจงเฉพาะท้องถิ่น พื้นที่ หรื อระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง องค์ความรู้
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันระหว่างมนุ ษย์ สัตว์ พืช พลังตามธรรมชาติ
ที่ดิน แหล่งน้ า และลักษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะในอาณาบริ เวณแห่ งใดแห่ งหนึ่ งโดยเฉพาะ ด้วย
เหตุน้ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น จึงก่ อร่ างสร้ างตัวขึ้ นมาจากความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในสัมพันธภาพของ
สรรพสิ่ งและสรรพชี วิตต่างๆ ที่ก่อเกิดดารงอยูแ่ ละแตกดับไปภายในระบบนิ เวศชุดนั้น ความเข้าใจ
อย่างลึ กซึ้ งนาไปสู่ ความสามารถในการบริ หารจัดการปรั บ แต่งในการใช้ประโยชน์ และพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบชุ ด และประการที่สองลักษณะจาเพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ ยวพัน
เชื่ อมโยงอย่างแนบแน่ นกับมิติทางด้านสังคมและสิ ทธิ ของชุ มชน กล่าว คือจากมุมมองในด้านของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ระบบทุ กชุ ดประกอบขึ้นบนเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคน
ครอบครัว เครื อญาติ และชุ มชนกับสิ่ งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ ที่ดารงอยูร่ ่ วมกันภายในระบบนิ เวศท้องถิ่ น
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ชุดนั้น วิธีคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศลักษณะเช่นนี้ ถูกนาเสนอในเรื่ องเล่าหรื อนิ ทานพื้นบ้าน ที่กล่าวถึง
สัมพันธภาพระหว่างคนกับสิ่ งมี ชีวิตอื่นๆ ที่ เชื่ อมโยงกันทางสายเลื อด การแต่งงาน หรื อการเป็ น
พันธมิตรในรู ปแบบต่างๆ ในยุคปั จจุบนั อันเป็ นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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2.3 ทฤษฎีระบบฐานข้ อมูล
2.3.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล
ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย (2543) ได้ให้ความหมายว่า ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อบารุ งรักษาข้อสนเทศ และสามารถนา
ข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ตอ้ งการ
2.3.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
2.3.2.1 ข้อมู ล (Data) หมายถึ ง ข้อมู ล ที่ ถู ก เก็ บ ไว้ในระบบฐานข้อมู ล รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยกัน ดังนั้น Data ในที่น้ ีหมายถึง Database
2.3.2.2 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ อุ ป กรณ์ ที่ เก็ บ ข้อมู ล
ประกอบด้วย secondary storage เช่ น Disk และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น I/O, Control Unit,
Channel เป็ นต้น
2.3.2.3 ซอฟต์แวร์ (Software) คื อ โปรแกรมที่ จดั การเกี่ ย วกับ ฐานข้อมู ล โดย
ปกติแล้วจะเรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ DBMS ส่ วนนี้ จะทาหน้าที่เชื่ อมระหว่างข้อมูลกับ
ผูใ้ ช้ ดังนั้น การเรี ยกใช้หรื อดึงฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลต้องผ่าน DBMS
2.3.2.4 ผูใ้ ช้(User) ได้แก่ บุ คคลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ฐานข้อมูล เช่ น ผูบ้ ริ หาร
ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบและผูใ้ ช้
2.3.3 ประเภทของฐานข้อมูล
สมจิตร อาจอินทร์ (2542) ฐานข้อมูลที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จะมีโครงสร้าง 3 แบบคือ
2.3.3.1 ฐานข้ อ มู ล แบบล าดั บ ขั้ น (Hierarchical Database) เป็ นลั ก ษณะของ
ฐานข้อ มู ล ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง หรื อหนึ่ งต่ อ กลุ่ ม แต่ จ ะไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
แบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานข้อมูลแบบนี้
ลักษณะของโครงสร้ างของบานข้อมูลแบบลาดับขั้นนี้ จะมี ลกั ษณะเป็ น
โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) โดยจะมีระเบียนที่อยูแ่ ถวบนซึ่ งเรี ยกว่าเป็ น ระเบียนพ่อแม่
(Parent Record) ระเบียนในแถวถัดลงมาจะเรี ยกว่า ระเบียนลูก (Child Parent) ซึ่ งระเบียนพ่อแม่จะ
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สามารถมีระเบียนลูกได้มากกว่าหนึ่ งระเบียน แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีระเบียนพ่อแม่เพียง
หนึ่งระเบียนเท่านั้น
2.3.3.2 ฐานข้ อ มู ล แบบเครื อ ข่ า ย (Network Database) ฐานข้อ มู ล และระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่อยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงเครื่ องเดียวที่มีหน่ วยเก็บข้อมูลสารองอยู่ เรี ยกว่า
เป็ นระบบฐานข้อมูลศูนย์กลาง (Centralized Database System) เพราะอุ ปกรณ์ ต่างๆของระบบติ ด
ตั้งอยู่บนเครื่ องเพียงเครื่ องเดี ยว หรื อเรี ยกว่า ไซต์ (Site) เดี ยวเท่านั้น ถึ งแม้ว่าฐานข้อมูลดังกล่าว
อาจจะถูกเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากเทอร์ มินอลระยะไกลที่ติดต่อเข้ามายังเครื่ องส่ วนกลางนั้น แต่ขอ้ มูลและ
ระบบจัดการฐานข้อมูลยังคงทางานอยูบ่ นเครื่ องเพียงเครื่ องเดียว
ในปั จจุบนั มีการใช้ฐานข้อมูลจากหลายๆเครื่ องหรื อหลายๆไซต์ โดยผ่าน
ระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อสาร เรี ย กว่ า ฐานข้ อ มู ล แบบกระจาย (Distributed Database Systems หรื อ
DDBSs) ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลแบบนี้เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
(Distributed Database Management System หรื อ DDBMS)
ฐานข้อมูลแบบกระจายเป็ นที่รวมของข้อมูลซึ่ งอยู่บนระนาบเดี ยวกัน แต่
ในทางกายภาพมี ก ารจัดเก็บกระจายอยู่บ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องหรื อหลายไซต์ และมี
การเชื่อมต่อกันผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2.3.3.3 ฐ า น ข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational Database) ฐ า น ข้ อ มู ล
แบบเชิ ง สั ม พัน ธ์ เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ก ับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ระดับ ตั้ง แต่
ไมโครคอมพิวเตอร์ จนถึ งเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลแบบนี้ ขอ้ มูลจะถูกเก็บในรู ปแบบของ
ตาราง (Table) ซึ่ งภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็ นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ตารางจะมี
จานวนแถวได้หลายแถว และจานวนคอลัมน์ได้หลายคอลัมน์ แถวแต่ละแถวเรี ยกได้อีกอย่างหนึ่งว่า
ระเบียน หรื อ เรคคอร์ ด (Record) คอลัมน์แต่ละคอลัมน์สามารถเรี ยกอีกอย่างว่า เขตข้อมูลหรื อฟิ ลด์
(Field)
นอกจากนี้ ตารางแต่ละตารางยังสามารถเรี ยกได้อีกอย่างว่า รี เลชัน (Relation) แถวแต่
ละแถวภายในตารางยังอาจเรี ยกได้วา่ ทูเพิล (Tuple) และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อาจถูกเรี ยกว่า แอทท
ริ บิวต์ (Attribute)
2.3.4 ระดับฐานข้อมูล
ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย (2543) ระดับของข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
2.3.4.1 ระดับ ภายใน (Internal Level หรื อ Physical Level) เป็ นระดับ ที่ ต่ าที่ สุ ด
คือเป็ นระดับของการจัดเก็บข้อมูลจริ งๆ ตามลักษณะทางกายภาพว่า มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
ในรู ปแบบใด รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่ตอ้ งการออกมาใช้
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2.3.4.2 ระดั บ แนวคิ ด (Conceptual Level) เป็ นระดั บ การมองเอนทิ ตี แ ละ
ความสั มพันธ์ ระหว่างเอนทิ ตีท้ งั หมด กฎเกณฑ์ ต่างๆ เกี่ ยวกับ ข้อมู ล และผูม้ ี สิ ท ธิ์ ที่ จะใช้ข ้อมู ล
ข้อมู ล ระดับ นี้ จะเป็ นความรั บ ผิด ชอบของผูบ้ ริ หารฐานข้อมู ล เพราะผูบ้ ริ ห ารฐานข้อมู ล จะเป็ น
ผูอ้ อกแบบและควบคุมการใช้งาน
2.3.4.3 ระดับ ภายนอก (External Level หรื อ View Level) เป็ นระดับ ที่ มองเห็ น
จากการใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละคน ข้อมูลในระดับนี้เกิดจากภาพและความต้องการของผูใ้ ช้
2.3.5 คาศัพท์พ้นื ฐานสาหรับในระบบฐานข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้ คือ
2.3.5.1 เอนทิตี (Entity) เป็ นรู ปภาพที่ใช้แทน Class ของสิ่ งต่างๆที่สามารถระบุได้
ในความเป็ นจริ ง ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ หรื ออาจเป็ นเพียงสิ่ งที่อยูใ่ นรู ปนามธรรมที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ บางเอนทิ ตีในฐานข้อมูลจะไม่ มีความหมายหากไม่มีเอนทิ ตีอื่นในฐานข้อมูล เอนทิ ตี
ประเภทนี้เรี ยกว่าเอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entity)
2.3.5.2 แอททริ บิ ว ต์ (Attribute) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะหรื อ รายละเอี ย ดของ
ข้อ มู ล ในเอนทิ ตี ห นึ่ ง ๆ โดยแต่ ล ะเอนทิ ตี จ ะมี ไ ด้ห ลายแอททริ บิ ว ต์ เช่ น เอนทิ ตี พ นัก งาน
ประกอบด้วยแอททริ บิวต์รหัสพนักงาน ชื่อ เงินเดือน หรื อเอนทิตีลูกค้าประกอบด้วยแอททริ บิวต์
รหัสลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
แอททริ บิวต์บางแอททริ บิวต์ประกอบด้วยข้อมูลหลายส่ วนมารวมกันซึ่ งอาจแยก
เป็ นชื่อแอททริ บิวต์ยอ่ ยได้อีก แอททริ บิวต์ที่คุณสมบัติอย่างนี้เรี ยกว่า แอททริ บิวต์ผสม (Composite
Attribute)
นอกจากนี้ แอททริ บิวต์บางแอททริ บิวต์อาจจะไม่มีค่าของตนเอง แต่สามารถหาค่า
ได้จากแอททริ บิวต์อื่น ๆ เช่น แอททริ บิวต์อายุ สามารถคานวณได้จากแอททริ บิวต์วนั เกิด เป็ นต้น
2.3.5.3 ความสัม พัน ธ์ (Relationship) หมายถึ ง ค ากิ ริยาที่ แสดงความสั ม พัน ธ์
ระหว่างสองเอนทิตี เช่น เอนทิตีพนักงานและเอนทิตีแผนก มีความสัมพันธ์ในด้าน “ทางานสังกัด
อยู”่ นัน่ คือพนักงานแต่ละคนทางานสังกัดอยูใ่ นแผนกใดแผนกหนึ่ง เป็ นต้น
2.3.6 ประเภทของคีย ์
ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย (2540)
2.3.6.1 คียห์ ลัก (Primary Key : PK)
เป็ นแอททริ บิ วต์ที่ มี คุ ณ สมบัติข องข้อมู ล ที่ เป็ นค่ าเอกลัก ษณ์ ห รื อค่ าไม่
ซ้ าซ้อนกัน
 คี ย ์ร่ว ม (Composite Key) เป็ นคี ย ์ห ลัก ที่ ป ระกอบด้ว ยแอททริ บิ ว ต์
มากกว่าหนึ่งแอททริ บิวต์
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 คียค์ ู่แข่ง (Candidate Key) เป็ นกลุ่มของแอททริ บิวต์ที่มีสิทธิ์ เลือกให้
เป็ นคียห์ ลักของรี เลชัน

ร®,>

 คี ย ์ ส ารอง (Alternate Key) ห รื อ (Secondary Key) เป็ นกลุ่ ม ของ
แอททริ บิ วต์ที่มี แต่ไม่ ได้รับ เลื อกเป็ นคี ยห์ ลักของรี เลชัน ซึ่ งจะเป็ นแอททริ บิ วต์ที่ จะท าให้การชี้
ตาแหน่งข้อมูลสะดวกขึ้น
คุณสมบัติของคียห์ ลัก
 ข้อมูลของแอททริ บิวต์ที่มีความเป็ นหนึ่งเดียว (Uniqueness) กล่าวคือ
ทุกๆ แถวของตารางจะต้องไม่มีขอ้ มูลของแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียห์ ลักซ้ ากันเลย
 ต้องประกอบด้วยจานวนแอททริ บิวต์ที่น้อยที่สุด (Minimality) ที่จะ
สามารถใช้เจาะจงหรื ออ้างอิงถึงแถวใดแถวหนึ่งในรี เลชันได้
2.3.6.2 คียน์ อก (Foreign Key)
เป็ นแอททริ บิวต์ในรี เลชันที่อา้ งอิงถึงแอททริ บิวต์เดียวกันนี้ในอีกรี เลชันห
นึ่ ง โดยที่แอททริ บิวต์น้ ี มีคุณสมบัติเป็ นคียห์ ลักในรี เลชันที่ถูกอ้างอิง การที่มีแอททริ บิวต์น้ ี ปรากฎ
อยูใ่ นรี เลชันทั้งสอง เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่ งกันและกัน
สมจิตร อาจอินทร์ (2540) คียน์ อกเป็ นคียท์ ี่แสดงถึงความสัมพันธ์ของรี เล
ชัน ซึ่ งคุณสมบัติลกั ษณะของคียน์ อกเป็ นดังนี้
 เป็ นแอททริ บิ วต์หรื อกลุ่ ม ของแอททริ บิ วต์ที่ อยู่ในรี เลชันหนึ่ งๆที่
ค่าของแอททริ บิวต์น้ นั ไปปรากฏเป็ นคียห์ ลักในอีกรี เลชัน (หรื ออาจเป็ นรี เลชันเดิมก็ได้)
 คียน์ อกเปรี ยบเสมือนกาวเชื่อมข้อมูลในรี เลชันหนึ่ งกับอีกรี เลชันหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรี เลชัน
 คี ย ์น อกและคี ย ์ห ลัก ของอี ก รี เลชัน ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน จะต้องอยู่
ภายใต้โ ดเมนเดี ย วกัน คี ย ์น อกไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ชื่ อ เหมื อ นกับ คี ย ์ห ลัก ของอี ก รี เลชัน หนึ่ งที่ มี
ความสัมพันธ์กนั
 รี เลชันหนึ่ งๆอาจมีคียน์ อกอยูห่ รื อจะไม่มีก็ได้ แต่ทุกรี เลชันจะต้องมี
คียห์ ลักเสมอ
2.3.7 กระบวนการนอมัลไลซ์เซชัน (The Normalization Process)
ทัดดาว ศีล คุ ณ (2544) ได้ให้ค วามหมายว่า การนอร์ มลั ไลเซชัน คื อ การแปลง
ข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบรี เลชันนัลจากรู ปแบบที่มีความซ้ าซ้อน (Reduandancy) ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
ใช้ไ ด้ง่ ายเพื่ อ ให้ ก ารเพิ่ ม ข้อ มู ล ลบข้อ มู ล หรื อ แก้ไ ขข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นรี เลชัน ได้โ ดยไม่ เกิ ด ความ
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ผิดพลาด หรื อ เกิ ดความไม่คงที่ ความไม่แน่ นอนและความขัดแย้ง (Inconsistency) ของข้อมูลซึ่ ง
เรี ยกว่า ความผิดปกติ (Anomaly)
ประโยชน์ของการนอมัลไลซ์เซชัน
 การนอร์ ม ั ล ไลซ์ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยออกแบบฐานข้ อ มู ล แบบ
เชิงสัมพันธ์
 ทาให้ทราบว่ารี เลชันที่ออกแบบมานั้น ก่อให้เกิดปั ญหาหรื อไม่ และ
ด้านใดบ้าง
 ถ้ารี เลชันที่ออกแบบมานั้น ก่อให้เกิดปั ญหา จะมีวธิ ี แก้ไขอย่างไร
 เมื่ อแก้ไ ขแล้ว อาจจะรั บ ประกัน ได้ว่ารี เลชัน นั้น จะไม่ มี ปั ญ หาอี ก
หรื อถ้าทีก็จะมีนอ้ ยลง
2.3.8 กฎควบคุมความคงสภาพของข้อมูล (Integrity Constraint) สมจิตร อาจอินทร์ (2542)
กฎที่ใช้ควบคุมความคงสภาพของข้อมูลมีอยู่ 2 กฎด้วยกัน ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนี้
2.3.8.1 กฎความคงสภาพของเอนทิตี (Entity Integrity Rule) กล่าวไว้วา่ “จะต้อง
ไม่มีแอททริ บิวต์ใดที่ประกอบขึ้นเป็ นคียห์ ลักของรี เลชันมีขอ้ มูลที่เป็ นค่าว่าง” ก็คือ ค่าข้อมูลของคีย ์
หลักจะต้องไม่เป็ นค่าว่าง (Null Value) เนื่องจากคียห์ ลักจะใช้ในการเจาะจงแถวข้อมูลแถวใดแถว
หนึ่งในตาราง
2.3.8.2 กฎความคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity Rule) กล่าวไว้ว่า
“ถ้ารี เลชันใดมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียน์ อกอยู่ ข้อมูลที่เป็ นคียน์ อกนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีอยูใ่ นคีย ์
หลักของอีกรี เลชันหรื อไม่แล้ว ข้อมูลที่เป็ นคียน์ อกนั้นจะต้องมีค่าเป็ นค่าว่าง”
2.3.9 คุณสมบัติของระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
2.3.9.1 ต้องมีการใช้งานทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3.9.2 ต้องมีความรวดเร็ วในการตอบคาถามที่ผใู ้ ช้ถามอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2.3.9.3 ต้องมีความเข้ากันได้กบั ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่มีใช้งานอยูเ่ ดิ ม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงให้เหลือน้อยที่สุด
2.3.9.4 ต้องสามารถทาการเพิ่ม หรื อลบเรคคอร์ ดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งยืดหยุน่ พอที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในฐานข้อมูล
2.3.9.5 ต้องให้ความสะดวกกับผูใ้ ช้ในการเรี ยกใช้งานฐานข้อมูล
2.3.9.6 ต้องมี ระบบรั ก ษาความถู ก ต้องของข้อมู ล โดยการส ารองข้อมู ล รวมทั้ง
ป้ องกันผูใ้ ช้จากการทางานผิดพลาดต่างๆ
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2.3.9.7 ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น เช่ น มี คุณสมบัติ
การตรวจสอบ password และรหัสพิเศษในการเข้าใช้งาน
2.3.10 ประโยชน์ของฐานข้อมูล
การจัดนาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั มาใช้ร่วมกันเป็ นฐานข้อมูลนั้น จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ดงั นี้
2.3.10.1 สามารถลดความซ้ าซ้ อ นของข้ อ มู ล (Data Reduandancy) โดยไม่
จาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลที่ ซ้ าซ้อนกันไว้ในระบบแฟ้ มข้อมูลของแต่ละหน่ วยงาน แต่สามารถนา
ข้อมูลมาใช้ร่วมกันในคุณลักษณะ Integrated แทน
2.3.10.2 สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล (Data Inconsistency) เนื่องจาก
ไม่ตอ้ งจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนในหลายแฟ้ มข้อมูล ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลในแต่ละชุดจะไม่ก่อให้เกิด
ค่าที่แตกต่างกันได้
2.3.10.3 แต่ ล ะหน่ วยงานในองค์ก ร สามารถใช้ข ้อมู ล ร่ วมกัน ได้ โดยก าหนด
ระดับความสามารถในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคน ให้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ
2.3.10.4 ความสามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลให้ โดยระบุกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการป้ อนข้อมูลผิด
2.3.10.5 สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ขอ้ มูลในหลายรู ปแบบ
2.3.10.6 ท าให้ ข ้ อ มู ล เป็ นอิ ส ระจากโปรแกรมที่ ใ ช้ ง านข้ อ มู ล นั้ น (Data
Independence)ซึ่ งส่ งผลให้ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถแก้ไขโครงสร้างของข้อมูล โดยไม่กระทบต่อ
โปรแกรมที่เรี ยกใช้งานข้อมูลนั้น
2.3.11 เอนทิตีรีเลชัน่ ชิพโมเดล (Entity – Relationship Model)
สมจิตร อาจอินทร์ (2543) E-R Model (Entity – Relationship Model) ซึ่ งเป็ นโมเดล
ที่ จะถูก แนะนาโดย Peter chen ในปี 2519 โดยจะมี ก ารเสนอโครงสร้ างของฐานข้อมูล ในระดับ
ความคิด (Conceptual Level) ออกมาในลักษณะของแผนภาพ (Diagram) ที่มีโครงสร้างที่ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ ทาให้สามารถมองเห็ นภาพรวมของเอนทิ ตีท้ งั หมดที่มีในระบบฐานข้อมูล รวมทั้ง
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างเอนทิ ตีเหล่ านั้น และนอกจากนี้ ยัง เป็ นแผนภาพที่ ไ ม่ อิงกับ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่มีโมเดลฐานข้อมูลแบบใด ไม่วา่ จะเป็ นโมเดลเชิงสัมพันธ์ เน็ตเวิร์คหรื อแบบลาดับขั้น
2.3.11.1 องค์ประกอบโดยทัว่ ไปของ E-R Model มีดงั นี้
 เอนทิตี (Entity) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่ผใู ้ ช้งานฐานข้อมูลจะต้องยุง่ เกี่ยวด้วย เมื่อ
มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลขึ้นซึ่ งอาจเป็ นรู ปธรรม คือ สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา
 แอททริ บิวต์ (Attribute) เป็ นสิ่ งที่ใช้อธิ บายคุณลักษณะของเอนทิตีหนึ่งๆ
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 ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีสองเอนทิ
ตี
2.3.11.2 ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอนทิ ตี จ ะมี อยู่ 3 ประเภท ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์หนึ่ งต่อหนึ่ ง (One-to-One) แบบหนึ่ งต่อกลุ่ม (One-to-Many) และแบบกลุ่ม
ต่อกลุ่ม (Many-to-Many)
 ความสั ม พั น ธ์ แ บบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง (One-to-One) ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ 1:1 แทน
ความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง ซึ่ งความสัมพันธ์แบบนี้ จะเป็ นความสัมพันธ์ที่สมาชิ กรายการของ
เอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กบั สมาชิกหนึ่งรายการของอีกเอนทิตีหนึ่ง

s
s'>

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อหนึ่ ง
 ความสั ม พัน ธ์ แ บบหนึ่ งต่ อ กลุ่ ม (One-to-Many) ใช้ สั ญ ลัก ษณ์ 1:M แทน
ความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อกลุ่ม ซึ่ งความสัมพันธ์แบบนี้ จะเป็ นความสัมพันธ์ที่สมาชิ กรายการของ
เอนทิตีหนึ1
่ งมีความสัมพันธ์กบั สมาชิกหลายรายการของอีกเอนทิตีหนึ่ง
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ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อกลุ่ม
 ความสั ม พัน ธ์ แบบกลุ่ ม ต่ อ กลุ่ ม (Many-to-Many) ใช้สั ญ ลัก ษณ์ M:N แทน
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่ งความสัมพันธ์แบบนี้ จะเป็ นความสัมพันธ์ที่สมาชิกหลายรายการ
ของเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กบั สมาชิกหลายรายการ
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ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่ม
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2.3.11.3 เอนทิตีแบบอ่อน (Weak Entity)
เป็ นเอนทิ ตีที่จะปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลได้ก็ต่อเมื่ออี กเอนทิ ตีหนึ่ งปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลด้วย ซึ่ งจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ รูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าซ้อนกันสองรู ป ลักษณะที่เอนทิ ตี
หนึ่ งปรากฏว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลหรื อไม่ยอ่ มขึ้นอยู่กบั การปรากฏของอีกเอนทิตีหนึ่ ง จะเรี ยกว่าเป็ น
การขึ้นต่อกันเชิงปรากฏ (Existence Dependence)
นอกจากนี้ ยงั มีรูปแบบของการขึ้ นต่อกันอี กแบบที่เรี ยกว่า การขึ้นต่อกันเชิ งระบุ
(ID Dependence) หมายความว่า ในเอนทิ ตีแบบอ่ อน หากมี แอททริ บิ วต์ของเอนทิ ตีที่ท าให้อ่อน
ปรากฏขึ้นได้มาเป็ นส่ วนหนึ่งของเอนทิตีแบบอ่อน และสามารถบ่งบอกข้อมูลที่สัมพันธ์กนั ระหว่าง
2 เอนทิตีน้ นั ได้
2.3.11.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Model
แบบจาลอง E-R มีสัญลักษณ์ และความหมายของสัญลักษณ์ ที่ ใช้ ในแบบจาลอง
ดังนี้
ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ในการโมเดลแบบ Crow’s Foot
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สัญลักษณ์

ชื่อเอนทิตี

ชื่อความสัมพันธ์
ชื่อเอนทิตี

แอททริ บิวต์ 1
แอททริ บิวต์ 2
แอททริ บิวต์ 3

ความหมาย

v

เอนทิตี (Entity)

ความสัมพันธ์ (Relationship)

CO

แอททริ บิวต์จะแสดงข้างใต้ชื่อเอนทิตี
โดยแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียห์ ลัก (Primary Key)
จะขีดเส้นใต้
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2.2.11.5 แผนภาพการไหลข้อมูลรวบยอด และแผนภาพการไหลข้อมูล
 แผนภาพการไหลข้อมูลรวบยอด (Context Diagram) เป็ นแบบจาลองของ
ระบบแสดงถึ งการไหลของข้อมู ล และสารสนเทศระหว่างตัวระบบกับ แหล่ งกาเนิ ดข้อมู ล และ
ปลายทางข้อมูล ซึ่งอาจเป็ นบุคคล แผนก หรื อระบบอื่นๆ ที่ให้หรื อลบข้อมูลจากระบบของเรา
มนู ญ แก้วราตรี (2541) ได้ให้ความหมายของ Context Diagram ว่าแผนภาพการ
ไหลของข้อมูลรวบยอดเป็ นผังแสดงการเคลื่อนไหวของข้อมูลในระดับสู งสุ ดใช้ในการแสดงการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลเข้าและออกจากศูนย์กลางการประมวลผลที่พิจารณา โดยไม่สนใจรายละเอียด
ของระบบ แผนภาพการไหลข้อ มู ล รวบยอดเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น การวิ เคราะห์ ร ะบบตามหลัก การ
โครงสร้างที่นกั วิเคราะห์ระบบทุกคนต้องศึกษาทาความเข้าใจก่อนที่จะดาเนิ นการพัฒนาระบบ ใน
ที่น้ ีจะเรี ยก แผนภาพการไหลข้อมูลรวบยอดว่า Context Diagram
ตารางที่ 2.3 แสดงสัญลักษณ์การเขียน Context Diagram
สั ญลักษณ์
/

Process No.

ความหมาย

\

แสดงกระบวนการทางาน

Process
ร

V

Source/Destination

Data Flow

แสดงแหล่งข้อมูลที่อยูภ่ ายนอกระบบ
แสดงทิศทางของกระแสข้อมูล

 แผนภาพการไหลข้อมูล (DFD : Data Flow Diagram) เป็ นแผนภาพที่แสดง
ถึ ง แหล่ ง ก าเนิ ดของข้ อ มู ล การไหลของข้ อ มู ล ปลายทางของข้ อ มู ล การเก็ บ ข้ อ มู ล และ
การประมวลผลข้อมูล แต่ไม่ได้บ อกว่าแต่ละขั้นตอนใช้อุปกรณ์ เครื่ องมื อชนิ ดใด ซึ่ ง Data Flow
Diagram จะอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจาก Context Diagram
มนูญ แก้วราตรี (2541) บอกถึงองค์ประกอบและสัญลักษณ์ของ DFD ดังนี้
องค์ประกอบหลักของ DFD มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ
1) ส่ วนที่ อยู่นอกระบบ (Terminator or External Entities) ได้แก่ บุ ค คล
หรื อองค์กรที่ อยู่นอกเขตของระบบที่ พิจารณาซึ่ งอาจเรี ยกเป็ นแหล่งที่ ป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบ
หรื อเป็ นแหล่งระบบข้อมูลจากระบบก็ได้ ในที่น้ ี จะเรี ยกว่าส่ งนอกระบบหรื อเทอร์ มิเนเตอร์ ในการ
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วิเคราะห์ระบบจะไม่สนใจการทางานภายในระบบของเทอร์ มิเนเตอร์ แต่จะสนใจเฉพาะข้อมูลที่ส่ง
มาหรื อส่ งออกไปจากระบบเท่านั้น
2) ส่ วนที่ เป็ นการไหลของข้อมูล (Data Flow) สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนการ
ไหลของข้อมู ล คือ เส้นตรงหรื อเส้ นโค้งที่ มี หัวลูก ศรแสดงทิ ศทางการไหลของข้อมูล โดยจะมี
ชื่ อข้อมูลนั้นๆ กากับอยู่ด้วย และในที่ น้ ี จะเรี ยกว่า ข้อมูลการไหลหรื อดาต้าโฟล์ ข้อมูลของดาต้า
โฟล์อาจเป็ นข้อมูลเดี่ยวหรื อเป็ นชุดก็ได้
3) ส่ วนที่เป็ นการประมวลผล (Process) คือ งานที่ตอ้ งทาโดยทัว่ ไปจะใช้
สัญลักษณ์ วงกลมหรื อสี่ เหลี่ ยม และมีชื่อการประมวลผลอยูภ่ ายใน สาหรับในที่น้ ี จะใช้สัญลักษณ์
สี่ เหลี่ยมโดยเรี ยกสัญลักษณ์น้ ี วา่ สี่ เหลี่ยมการประมวลผลหรื อโปรเซส (Process) การประมวลผลจะ
ทาการเปลี่ยนข้อมูลนาเข้าเป็ นผลลัพธ์จะแตกต่างกัน การประมวลผลหรื อโปรเซสที่เขียนแทนด้วย
สี่ เหลี่ยมนี้ ไม่จาเป็ นต้องสนใจว่ามีวธิ ี การอย่างไร แต่สนใจผลลัพธ์ที่ได้วา่ เป็ นไปตามความต้องการ
หรื อไม่
การตั้งชื่ อการประมวลผลที่ดีควรจะให้สามารถสื่ อความหมายได้แน่นอน
ปละควรเป็ นคากริ ยาที่บ่งบอกลักษณะการกระทาที่ชดั เจน เช่ น คานวณ แก้ไข เปรี ยบเทียบ ค้นหา
เรี ยงลาดับ หรื อพิมพ์ เป็ นต้น
โดยที่ แ ผนภาพ DFD มี ไ ด้ห ลายระดับ แต่ ล ะระดับ จะมี โ ปรเซสย่อ ย
หลายโปรเซส เพื่อให้มีการให้หมายเลขลาดับของโปรเซสที่ อยู่ในแผนภาพ DFD ระดับภาพรวม
(หรื อระดับ 0) เป็ นเลขจานวนเต็ม คือ 1.0, 2.0, 3.0, … ตามจานวนโปรเซสเป็ นหลัก หรื อโปรเซส
แม่ ในระบบงานนั้น ๆ และหมายเลขของโปรเซสที่ แตกออกมาจากโปรเซสแม่ ระดับ 1 จะเป็ น
ทศนิยมของโปรเซสแม่คือ 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, …
4) ส่ วนที่ เป็ นแหล่งข้อมูล (Data Store) ได้แก่ ไฟล์ที่ใช้ในการเก็บ หรื อ
บันทึกข้อมูล จะใช้สัญลักษณ์เส้นขนาน 2 เส้น (อาจมีเส้นตรงปิ ดหัวหรื อไม่มีก็ได้) ในที่น้ ีจะเรี ยกว่า
ข้อมู ล เก็ บ (Data Store) โดยปกติ ขอ้ มู ล ที่ เข้าสู่ ระบบจะถู กเก็ บ ไว้ในไฟล์ และจะถู ก เลื อกใช้เมื่ อ
ต้องการ ดาต้าโฟล์ที่พุ่งออกจากดาต้าสตอร์ แสดงว่าเป็ นการอ่านข้อมูลจากไฟล์ ชื่ อของดาต้าสตอร์
ควรจะเป็ นคานามที่สื่อความหมายถึงตัวข้อมูลที่จดั เก็บ
JEFFREY L.WHITTEN LONNIE D.BENTLEY(1998) แสดงสัญลักษณ์
ของผังการไหลข้อมูล ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.4 สัญลักษณ์การเขียนผังการไหลของข้อมูล
สั ญลักษณ์
Process No.

ความหมาย

แสดงกระบวนการทางาน

Process
Source/Destination

แสดงแหล่งข้อมูลที่อยูภ่ ายนอกระบบ

Data Store

แสดงแหล่งเก็บข้อมูล

Data Flow

แสดงทิศทางของกระแสข้อมูล

>

2.3.11.6 พจนานุกรมข้อมูล (DD: Data Dictionary)
Data Dictionary คือ การทาเอกสารอ้างอิง ช่ วยในการอธิ บายรายละเอียดของ
ข้อมูลในขณะที่เรากาลังศึกษาอยู่ ซึ่ ง Data Dictionary จะอธิ บายถึ งส่ วนประกอบของข้อมูลนั้น ทา
ให้เราทราบรายละเอียดของแฟ้ มข้อมูลว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ตามตัวอย่างตารางที่ 2.4 และ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงตัวอย่าง Data Store ทั้งหมด

D1

ชื่อแฟ้ มข้อมูล
ภาษาอังกฤษ
Story

ชื่อแฟ้ มข้อมูล
ภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

D2

Adim

ผูด้ ูแลระบบ

D3

Room

ห้องนวด

D4

Country

ประเทศ

แหล่งข้อมูล

ชนิดแฟ้ มข้อมูล

คาอธิบายแฟ้ มข้อมูล

Transaction File ส าห รั บ เก็ บ ข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ประชาสัมพันธ์
Master File
ส าห รั บ เก็ บ ข้ อ มู ล
ผูด้ ูแลระบบทั้งหมด
Master File
สาหรับเก็บข้อมูลห้อง
นวด
Reference File ส าห รั บ เก็ บ ข้ อ มู ล
ประเทศของสมาชิก
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แยกรายละเอียดแต่ละแฟ้ ม ประกอบด้วย
แหล่งข้อมูล: (D1)
ชื่อแฟ้ มข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์(Story)
ชนิดแฟ้ มข้อมูล: Transaction File
คาอธิบายแฟ้ มข้อมูล : สาหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 2.6 แสดงตารางของแฟ้ มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อแอททริ
บิวต์

ความหมาย

ชนิด
ข้อมูล

ขนาด
(ไบต์)

Story_id
Story_date

รหัสข่าว
วันที่เขียนข่าว

Int(5)
Date

4
3

Story _name

ชื่อข่าว

Text (20)
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Story_detail

รายละเอียด
ข่าว
ระดับความ
น่าสนใจ
รหัสรู ปข่าว

Stroy_level
Story_picId

LongText 50004
(50000)
Int(1)
4
Int(2)

4

รู ปแบบ

99999

ป้ อน
ช่วงข้อมูล ข้อมูล
(Y/N)
1-9

YYYY/MM/DD 0001/01/01
-999/12/31

X(20)

Y
Y
Y

9

ก-ฮ,A-Z,
0-9
ก-ฮ,A-Z,
0-9
1,2,3

99

1-9

N

X(50000)

คีย ์
หลัก
หรื อ
คีย ์
นอก
PK

ตารา
งที่
อ้าง
ถึง

Y
Y
PK,FK PicId

หมายเหตุ Stroy_level ข้อมูล 1 คือได้รับความนิยมมาก
ข้อมูล 2 คือได้รับความนิยมปานกลาง
ข้อมูล 3 คือได้รับความนิยมน้อย
คาอธิบาย
- รู ปแบบของข้อมูลที่เป็ นตัวเลขทั้งหมด 9 ตัว คือ 9(10)
- รู ปแบบของข้อมูลที่เป็ นข้อความทั้งหมด 9 ตัว คือ 9(10)
- รู ปแบบข้อมูลที่ข้ ึนต้นด้วยตัวเลข 2 ตัวและข้อความอีก 3 ตัว คือ 99XXX
- รู ปแบบข้อมูลตัวเลขที่มีทศนิยม 2 ตาแหน่งคือ 99.99
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.

- รู ปแบบข้อมูลอีเมล์คือ XXXX@XXX.XXX
- ในกรณี ที่ใช้ตวั เลขแทนข้อมูลเช่นข้อมูลของ Stroy_level
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกษม สร้ อยทอง (2537:7-16) กล่าวถึ งการให้รายละเอียดของเห็ ดและราขนาดใหญ่ตาม
หลักการดังนี้ ชื่ อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ตามระบบสากล ต้องมีชื่อที่ถูกต้องเพียงชื่ อเดียว
เท่านั้น ประกอบด้วย ชื่ อแรก (genus) และชื่อหลัง (species) ให้ชื่อวงศ์ตระกูล (family) การเรี ยกชื่อ
สามัญ (common name) ชื่ อ ที่ เรี ย กกัน ในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น (local name) การบอกขนาด รู ป ร่ า ง สี
โครงสร้ างและสปอร์ การบอกนิ สั ย การเจริ ญ เติ บ โต เช่ น เกิ ดเดี่ ยว ๆ เป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นกระจุ ก
กระจายทัว่ ไป เกิ ดในลักษณะหิ้ ง อยู่บนท่อนไม้ หรื อเกิ ดบนดิ น บอกแหล่งที่ เก็บและระยะเวลาที่
พบรวมถึงวัสดุ รองรับที่เป็ นอาหาร สภาพภูมิอากาศที่มกั พบ บอกถึงการรับประทานได้หรื อไม่ได้
ไม่ทราบว่ารับประทานได้ ไม่แนะนาให้รับประทาน มีรายงานว่าเป็ นอันตรายแก่ผรู ้ ับประทาน มีพิษ
หรื อเป็ นพิษมีรายงานว่าเป็ นอันตรายแก่ผรู ้ ับประทานทุกรายและอาจถึงตายได้
ปั ญญา โพธิ์ ฐิติรัตน์ และกิตติพงษ์ ศิริวานิ ชกุล (2538:398) กล่าวถึงลักษณะของเห็ดพิษใน
สกุลอะมานิ ตา้ ไว้ดงั นี้ เห็ ดกลุ่มนี้ จดั เป็ นเห็ ดที่ มีพิษร้ ายแรง มีหลายชนิ ด คือ อะมานิ ตา้ ฟั ลลอยด์
(Amanita phalloides) อะมานิ ตา้ ไวโรซ่ า (Amanita virosa) อะมานิ ตา้ เวอร์ น่า (Amanita verna) อะ
มานิ ตา้ แพนเทอริ น่า (Amanita pantherina) อะมานิ ตน้ มัสคาเรี ย (Amanita muscaria) ลักษณะของ
เห็ดอะมานิตา้ ที่เป็ นพิษ มีลกั ษณะเด่น คือ หมวกดอก (cap) มีหลายสี ครี บดอกและสปอร์ (gills and
spore) มี สี ข าว มี ว งแหวน (ring) ซึ่ งตามปกติ เป็ นพวกเนื้ อ เยื้อ ที่ ติ ด ครี บ ด้า นใต้ห มวกดอก เมื่ อ
เจริ ญเติบโตเต็มที่เนื้ อเยื่อพวกนี้ จะฉี กขาด เหลือเป็ นเยื่อบางๆ รอบก้านดอก ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายถ้วย
หุม้ โคนดอกเห็ด
ดีพร้อม ไชยวงศ์เกี ยรติ (2525:397) กล่าวถึงเห็ ดมีพิษในลักษณะเดียวกันไว้ คือ ในจานวน
เห็ ดที่รับประทานได้มี จานวนมากเป็ นหมื่ นชนิ ด แต่ที่เป็ นพิษ ไม่ถึงร้ อยชนิ ด เห็ ดที่ จดั ว่าเป็ นพิ ษ
ร้ายแรงที่สุด ได้แก่ เห็ดสกุล อะมานิ ตา้ (Amanita) และเห็ดสกุลเฮลเวลล่า (Helvella) ส่ วนสกุลอื่น
ๆ เป็ นอัน ตรายไม่ ม ากนัก เพี ย งแต่ มึ น เมาเท่ า นั้น ประเทศไทยพบว่า เห็ ด สกุ ล อะมานิ ต้า ต้อ ง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ การทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ มักไม่ค่อยได้ผล

%

cn

