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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบระบบฐานขอมูลของเศษภาชนะดินเผาท่ี
เหมาะสมและมีความเปนสากล สําหรับใชบันทึกและจัดเก็บเศษภาชนะดินเผาท่ีพบในการศึกษา
ทางโบราณคดีในประเทศไทย โดยใชโปรแกรม  Microsoft Access 2007 เปนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล และใชเศษภาชนะดินเผาท่ีพบในการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ตําบลวังมวง 
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ออกแบบและสรางฐานขอมูลสําหรับจัดการขอมูลคุณลักษณะตาง ๆ ของเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจาก
การขุดคนแหงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ 
 การทดสอบใชระบบฐานขอมูลท่ีสรางข้ึน พบวา เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถชวยจัดการ
ขอมูลตัอวยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดเปนท่ีพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังเกิดขอคิดเห็นเสนอแนะบาง
ประการสําหรับการวิจัยทางโบราณคดีโดยท่ัวไป ดังนี้ 
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และการจัดการขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนจากการใชระบบฐานขอมูล ไดแก ประหยัดเวลา
ในกระบวนการจัดการขอมูล ในขณะท่ีเพิ่มความนาเชื่อถือและความปลอดภัยของขอมูล นอกจากนี้
ยังอํานวยตอการเผยแพรในวงกวางอยางรวดเร็วและสะดวกทางอินเตอรเน็ต 
 4. ขอจํากัดของการใชประโยชนฐานขอมูลอาจเกิดข้ึนได หากมีขอจํากัดดานความรู
ของผูใชฐานขอมูล ทรัพยากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และงบประมาณสนับสนุน 
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 S U K R I T  A N A P A N U R A K S A :  D E S I G N  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  C E R A M I C  

D A T A B A S E  F R O M  P O N G  T A K H O B  A R C H A E O L O G I C A L  S I T E ,  A M P H O E  W A N G  

M U A N G ,  C H A N G W A T  S A R A B U R I .  T H E S I S  A D V I S O R :  A S S O C .  P R O F .  S U R A P O L  

N A T A P I N T U .   2 2 8  p p .  

 

 T h is resea rch  a im s a t d es ign in g an d  d eve lop in g a  ceram ic d a tab ase system  th a t 

is stan d a rd ized  an d  a p p rop ria te to a rch aeologica l resea rch  in  T h a i la n d .   T h e com p u ter 

software u sed  for d eve lop in g th e d a tab ase is M icrosoft A ccess 2 007 .   T h e stu d ied  sam p les 

a re p ottery fragm en ts excavated  from  th e a rch aeologica l s ite  of B an  P ong T akh ob ,  T am b on  

W ang M u ang,  A m p h oe W ang M u ang,  C h angwat S a rab u ri ,  C en tra l T h a i la n d .  

 I n  th e b egin n in g stage of th is resea rch ,  th e a rch aeologica l ceram ic d a tab ases 

ava i la b le  on lin e were stu d ied  in  ord er to ga in  u n d erstan d in g on  th e im p ortan t a ttrib u tes of 

p ottery fragm en t th a t norm a lly  stu d ied  an d  record ed  in  a rch aeologica l resea rch .   T h en ,  a n  

a p p rop ria te d a tab ase was d eve lop ed  for m anaging th e d a ta  on  a ttrib u tes of p ottery fragm en ts 

ob ta in ed  from  th e excavation  of B an  P ong T akh ob  a rch aeologica l s ite .  

 U p on  testin g,  th e d a tab ase system  d eve lop ed  in  th is resea rch  was fou n d  to b e a  

u sefu l tool th a t can  sa tisfactory m anages th e sam p les u n d er th e cu rren t stu d y .   I n  a d d ition ,  

som e su ggestion s for a rch aeologica l research  were a lso ob ta in ed  from  th is resea rch .   T h ese 

a re as follows.  

 1 .  T h e goa l of a rch aeologica l resea rch  p roject an d  th e we ll p re-d es igned  d a ta  

collectin g as we ll a s d a ta  record in g tech n iqu es th a t im p ortan t d eterm in an ts of d a tab ase 

a p p lica b i l ity a n d  qu a lity .    

 2 .  U ti l iz in g d a tab ase system  can  lea d  to a  stan d a rd  d a ta  collectin g,  record in g,  

m anaging p roced u res in  a rch aeologica l resea rch .  

 3 .  O th er b enefits th a t can  b e ob ta in ed  from  th e d a tab ase system  in clu d e 

red u cin g d a ta  p rocessin g an d  m anaging tim es wh ile  in creasin g d a ta  re lia b i l ity a n d  secu rity .   

B es id es ,  d a tab ase system  faci l ita tes th e wid e ly a n d  qu ick ly d istrib u tion  of d a ta  th rou gh  th e 

in ternet.  

 4 .  L im ita tion  of d a tab ase u ti l iza tion  m ay b e occu rred  if th e knowled ge of th e 

u ser,  com p u ter tech nology resou rce ,  a n d  fin ancia l su p p ort were sh ortcom ings.  

  

 
 
 
P rogram  of C u ltu ra l R esou rce M anagem en t G ra d u a te S ch ool,  S i lp a korn  U n ivers ity 

S tu d en t's s ign a tu re… … … … … … … … … … … . .  A ca d em ic Y ea r 2 01 2  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เกิดจากความต้ังใจของขาพเจาท่ีจะนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชกับงานโบราณคดี  ซ่ึงไมอาจประสบความสําเร็จไดหากขาดโอกาสที่ทานคณาจารย
ตาง ๆ ไดมอบให รวมไปถึงผูท่ีสนับสนุนขาพเจาในดานตาง ๆ  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหโอกาส  
คําแนะนําและขัดเกลาวิทยานิพนธ  และใหความรูท่ีหาไมไดจากหองเรียนอีกมากมาย และเปนแรง
บันดาลใจใหขาพเจาทํางานโบราณคดีตอไปได 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. รัศมี ชูทรงเดช ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ  อาจารยพิสิฐ  เจริญวงศ  กรรมการวิทยานิพนธ ท่ีไดสละเวลาเพ่ือช้ีแนะแนวทางและ
ขัดเกลาใหวิทยานิพนธเลมนี้ใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร  ผูท่ีเปดโอกาสให
ขาพเจาไดทําในส่ิงท่ีขาพเจาสนใจโดยเล็งเห็นถึงประโยชนและความเปนไปไดของวิทยานิพนธนี้ 
กราบขอบพระคุณอาจารยบัณฑิต สมประสงค ผูท่ีคอยใหคําแนะนําและกําลังใจ ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีไดอบรมส่ังสอนใหขาพเจาเกิดความรูท้ังในดานวิชาการ
และการดําเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 
 กราบขอบพระคุณครูและชาวบานโปงตะขบทุกคนสําหรับความอบอุนและการดูแล
เอาใจใสนักโบราณคดี และคอยดูแลรักษาแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ใหเปนทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมอันมีคาสําหรับคนรุนหลังตอไป 
 กราบขอบพระคุณ  คุณพอเสถียร อรรณพานุรักษ คุณแมอุณากร อรรณพานุรักษและ 
พี่เมธัส  อรรณพานุรักษ  ท่ีเล้ียงดู  อบรมส่ังสอน เปนกําลังใจ  คอยชวยเหลือดูแลจนทําใหขาพเจา   
มีวันนี้และวันตอ ๆ ไป   
 ขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีแสนดีท่ีคอยชวยเหลือ รวมไปถึงรุนพี่และรุนนองคณะโบราณคดี
ทุกทาน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ทรัพยากรทางโบราณคดี เปนส่ิงท่ีมนุษยในอดีตไดสรางสรรคจากความเช่ือ ความคิด 
หรือประสบการณในการดํารงชีวิต เชน ส่ิงปลูกสราง เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ส่ิงเหลานี้ยังคงตกทอด
หลงเหลือมาถึงปจจุบัน และเปนมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหน่ึง (สายันต  ไพรชาญจิตร, 2550: 14; 
King, 1998: 5-9) การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี สวนใหญเปนไปในแงมุมของการอนุรักษ
และสงวนรักษา เพื่อรักษาหลักฐานของอดีตใหดํารงอยูเนื่องจากเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเชิงวิชาการ 
หรือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2550)  
 คุณคาในเชิงวิชาการเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยใหเกิดข้ึนผาน
กระบวนการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
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 วงจรการศึกษาวิจัยเปนข้ันตอนซ่ึงสรางความรูใหม ๆ จากแผนภูมิจะเห็นไดวา เม่ือทํา
การขุดคนและพบหลักฐานแลว ตองนําหลักฐานมาจัดระเบียบ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญนําไปสู
การวิเคราะหและตีความ เพื่อใหไดขอสรุปในการศึกษาวิจัยหรือเกิดคําถามเพ่ิมเติม นําไปสูการ
สรางความรูและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  รวมทั้งการเก็บรักษาขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
เผยแพรตอไป ซ่ึงเปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการของงานขุดคนทางโบราณคดี ดังนี้ 
 

 

งานในการขดุคนทางโบราณคด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 แผนภาพกระบวนการดําเนินงานการขุดคนทางโบราณคดี 

พิพิธภัณฑ  รายงานเผยแพร หอจดหมายเหตุ การเก็บรักษาขอมูล
และการเผยแพร

รายงานการขุดคน 

ลําดับอายุสมัยของ
วัฒนธรรม 

คําบรรยาย/
รายละเอียด 

 
ภาพประกอบ 

การวิเคราะหหลักฐานทาง 
โบราณคดีดวยวิธีการตาง ๆ 

การวิจัยเปรียบเทียบ 

การเขียนรายงาน 

Stratigraphic Matrix 

การจัดเรียงลําดับช้ันหลักฐาน/
ช้ันทับถมทางโบราณคดี 

การวิเคราะห 

ผังช้ันทับถมทาง
โบราณคดี 

พ้ืนที่ขุดคนทางโบราณคดี 

บันทึกสนาม 
 

ผังระดับ 

การบันทึก 

การขุดคน 

โบราณวัตถุ/
หลักฐานทางโบราณคดี 
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 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายประเภท สามารถ
แบงเปน 4 กลุมหลัก คือ          

 1. โบราณวัตถุประดิษฐ (Archaeological artifacts) เปนหลักฐานท่ีเกิดจากการ

ประดิษฐของมนุษยในอดีตเพื่อใชประโยชน ท้ังท่ีสามารถเคล่ือนยายได (โบราณวัตถุ) หรือ

เคล่ือนยายไมได (โบราณสถาน) ซ่ึงนอกจากจะมีคุณคาในเชิงวิชาการในฐานะที่เปนหลักฐานทาง

โบราณคดีแลวยังอาจมีคุณคาในเชิงสุนทรียศาสตรหรือศิลปะ 

 2. โบราณนิเวศวัตถุ (Archaeological confects) เปนหลักฐานท่ีหลงเหลือจากอดีต

มาจนถึงปจจุบัน แตไมไดเกิดจากการสรางหรือประดิษฐของมนุษย เชน เปลือกหอย เศษซากพืช

และซากสัตวสมัยโบราณ  ซ่ึงสามารถบงบอกเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับสภาพแวดลอมหรือเร่ืองราว

ของมนุษยในอดีต (Renfew and Bahn, 2008: 51-52)  

 3. รองรอยกิจกรรมมนุษยสมัยโบราณ (Archaeological features) เกิดจากการทํา

กิจกรรมท่ีอาจต้ังใจหรือไมไดตั้งใจใหเกิดรองรอยท้ิงไว  เชน การกอไฟ การทําหลุมท้ิงขยะ การขุด

หลุมเสาเพื่อสรางท่ีพัก  เปนตน ซ่ึงรองรอยจากกิจกรรมเหลานี้ไดหลงเหลือและปรากฏใหเห็นใน

ปจจุบัน 

 4. ชิ้นสวนจากรางกายมนุษยสมัยโบราณ (Ancient human remains) เปนหลักฐานท่ี

พบไดโดยเฉพาะในแหลงโบราณคดีท่ีเปนพื้นท่ีฝงศพ ซ่ึงหลงเหลืออยูในสภาพของกระดูกหรือ

โครงกระดูก 

 ในบรรดาหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตาง ๆ นั้น เศษภาชนะดินเผานับไดวาเปน

หลักฐานทางโบราณคดีชนิดท่ีพบมากเสมอ และเปนชนิดท่ีสําคัญตอการสรางความรูเกี่ยวกับแงมุม

ตาง ๆ ของวัฒนธรรมสมัยโบราณ  ซ่ึงศาสตราจารยปรีชา กาญจนาคม (2540: 20-21) เคยกลาวถึง

ประโยชนของการศึกษาเศษภาชนะดินเผาไว และสรุปไดวามีประโยชนประการตาง ๆ ดังนี้  

 1. เศษภาชนะดินเผาสามารถเปนส่ิงท่ีใชในการกําหนดอายุทางโบราณคดี ดวยวิธีการ

กําหนดอายุเชิงเทียบ (Relative dating) เชน หากพบเศษภาชนะดินเผาแบบเดียวกัน ในแหลง

โบราณคดีอ่ืน ๆ ก็สามารถใชรูปแบบของเศษภาชนะดินเผามาใชกําหนดอายุของช้ันดินทาง

โบราณคดีหรือแหลงโบราณคดีอ่ืนไดวามีอายุเทากัน นอกจากนี้ เศษภาชนะดินเผายังสามารถนํามา

กําหนดอายุแบบสัมบูรณไดโดยการหาคาอายุดวยวิธีเปลงแสงความรอน (Thermoluminescence 

Dating)  

   ส
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 2. สามารถบอกถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมในแหลงโบราณคดีตาง ๆ โดยเศษ
ภาชนะดินเผาท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงหนึ่งอาจมีรูปแบบหรือลักษะท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึง
กันกับท่ีพบในแหลงโบราณคดีอีกแหงหนึ่ง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีท้ังสองแหงนั้นมี
ความเกี่ยวของกันทางวัฒนธรรม เพราะมีการใชภาชนะดินเผาท่ีมีรูปแบบและลวดลายเดียวกัน 
 3. เปนหลักฐานซ่ึงแสดงท่ีตั้งของแหลงโบราณคดี เนื่องจากเศษภาชนะมักถูกท้ิงอยูใน
บริเวณท่ีเปนแหลงโบราณคดี 
 4. เปนตัวแทนของหลักฐานซ่ึงแสดงเทคโนโลยีในอดีต ทําใหทราบถึงเทคโนโลยีใน
การทําภาชนะดินเผา เชน การข้ึนรูป รูปแบบ วิธีการตกแตงผิวภาชนะ การเตรียมดิน แหลงของดิน
ท่ีนํามาใชผลิตภาชนะดินเผา เปนตน 
 5. สะทอนภาพหรือแนวคิดของคนในอดีตในการทํางานศิลปะ เพราะภาชนะดินเผาท่ี
ผลิตข้ึนบางสวนมีการตกแตงลวดลายตาง ๆ หรือมีรูปทรงท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
 โดยท่ัวไปแลว นักโบราณคดีศึกษาภาชนะดินเผาเพ่ือตอบคําถามหรือสรางภาพของ
วัฒนธรรมในอดีต โดยมีวิธีการศึกษา 2 แบบ คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพและการศึกษา
ดวยอุปกรณทางวิทยาศาสตร (Shepard, 1971)  
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพน้ัน เปนการศึกษาคุณลักษณะท่ีสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลา เชน รูปแบบ (Style) รูปทรง (Form) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงหนาที่การใชงาน (Function) 
รวมไปถึงองคประกอบทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลา เชน รองรอยท่ีเกิดจากการ
ข้ึนรูป รองรอยการตกแตงดวยวิธีตาง ๆ บนผิวภาชนะ เปนตน   
 การศึกษาดวยอุปกรณทางวิทยาศาสตรเปนการนําวิธีการและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร
มาใชศึกษาองคประกอบตาง ๆ ของเศษภาชนะดินเผาซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน
ศึกษาแรธาตุที่เปนองคประกอบของเนื้อภาชนะ เพื่อหาที่มาของดินที่นํามาผลิตภาชนะดินเผา 
รวมไปถึงศึกษาถึงกระบวนการตาง ๆ ในการผลิต  เชน อุณหภูมิในการเผา  ปริมาณสวนผสมใน
เนื้อดิน ดวยเทคนิควิ ธีการทางวิทยาศาสตร  เชน การวิ เคราะหคุณลักษณะทางศิลาวรรณา 
(Petrographic  Characterization) การตรวจสอบดวยวิธี X-ray  Diffraction นอกจากนี้ยังใชในการ
หาอายุแบบสัมบูรณดวยกระบวนการเปลงแสงความรอน 
 ในเบ้ืองตนเม่ือเร่ิมดําเนินการขุดคนและพบภาชนะดินเผาหรือเศษภาชนะดินเผาแลว  
มักตองดําเนินการข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดการหลักฐานทางโบราณคดี เชน การทําความสะอาด  
การทําทะเบียน บันทึกขอมูล และจัดจําแนกประเภทของภาชนะ โดยการจัดจําแนกเปนการจัด
ระเบียบขอมูลวิธีการหนึ่งเพื่อนําไปสูการบันทึกขอมูลและศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดท้ัง
กระบวนการศึกษาทางกายภาพหรือนําไปศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  

   ส
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 ข้ันตอนของการบันทึกขอมูลนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากเร่ิมดําเนินการขุดคน
แลวก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตอแหลงโบราณคดี  มีการเคลื่อนยายตําแหนงของโบราณวัตถุ  
ซึ่งสิ่งเหลานี้เม่ือเกิดข้ึนแลวไมสามารถทําใหกลับมาอยูในสภาพดั้งเดิมได หากมีการเก็บบันทึก
ขอมูลท่ีไมเหมาะสมหรือไมมีคุณภาพก็จะทําใหการขุดคนเปนการทําลายขอมูลทางโบราณคดีไป
ตลอดกาล  จึงควรมีการวางแผนสําหรับการเก็บบันทึกขอมูลโดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับการขุดคน
อยางละเอียด เชนเดียวกันขอมูลภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนจึงตองมี
กระบวนการบันทึกและจัดเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม    
 การวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาซ่ึงพบจํานวนมากมายน้ัน เปนงานท่ีทําใหกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะหทางโบราณคดีตองใชเวลานาน  หากมีการประเมินความสําคัญของภาชนะดินเผา
หรือเศษภาชนะดินเผาท่ีพบวามีความสําคัญอาจกลายเปนโครงการสําหรับการศึกษาวิจัยอีก
โครงการหนึ่งนอกเหนือจากโครงการขุดคน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูดูแลการขุดคน ซ่ึงใน
หลาย ๆ กรณีโครงการขุดคนในประเทศไทยมีระยะเวลาท่ีจํากัดทําใหการศึกษาเกี่ยวกับภาชนะดินเผา
นั้นไมสามารถทําการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด   
 อยางไรก็ตาม หลักฐานเหลานี้ลวนมีความสําคัญท้ังส้ินในการวิเคราะหตีความทาง
โบราณคดี ในความเปนจริงการศึกษาวิจัยอาจไมเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด แตเศษภาชนะดินเผา
และภาชนะดินเผาก็ยังมีคุณคาตอการศึกษาวิจัย และเปรียบเสมือนคลังขอมูลท่ีรอผูท่ีจะทําการศึกษา
วิจัยตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาวิเคราะหในระดับภูมิภาค  ซ่ึงในปจจุบันการศึกษา
ดานโบราณคดีไดใหความสําคัญกับมุมมองในการศึกษาระดับภูมิภาคซ่ึงชวยใหเขาใจความหมาย
และความสําคัญของแหลงโบราณคดีไดดีกวาการนําเสนอภาพเฉพาะแหลงใดแหลงหนึ่งเทานั้น 
ซึ่งการศึกษาวิเคราะหขอมูลในระดับภูมิภาคจะตองใชขอมูลปริมาณมาก และตองการการจัด
ระเบียบของขอมูลเพื่อชวยในการศึกษาวิจัย ดังนั้นหากมีการจัดการขอมูลอยางไมเหมาะสมก็จะ
ทําใหขอมูลเกิดการสูญหายได  เชน การจัดเก็บขอมูลที่ไมเปนระบบกระจัดกระจายก็จะทําให
เกิดการสูญหายของขอมูล ซ่ึงทําใหขาดขอมูลท่ีจะใชในการวิเคราะหแปลความ การ-จัดเก็บขอมูล
ในเอกสารสิ่งพิมพซึ่งมีขอจํากัดในการเขาถึงและจัดระเบียบขอมูล เพราะติดอยูกับระบบของ
การจัดเก็บขอมูล ทําใหการสืบคนขอมูลเฉพาะในสวนท่ีตองการไดยาก   
 การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชประโยชนรวมกับ
ภาชนะดินเผาท่ีมีอยูจึงเปนส่ิงสําคัญ ถึงแมวาภาชนะดินเผาจะสามารถบอกเลาเร่ืองราวในอดีตได 
แตหากขาดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขุดคนก็จะทําใหขาดขอมูลในดานท่ีมาของหลักฐาน ซ่ึงจะสงผล
ใหไมสามารถวิเคราะหตีความจากหลักฐานท่ีมีอยู และในทายท่ีสุดภาชนะดนิเผาท่ีไดมาจากการขุดคน
ในประเทศไทยจํานวนมากไมไดรับการเอาใจใสในการดูแลรักษาและนําไปศึกษา การจัดเก็บขอมูล
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และการคืนคนขอมูล (Information Retrieval) จึงมีความสําคัญในการสรางความรู โดยเปน
กระบวนการของการจัดเตรียมและคืนคนความรู  ซ่ึงในปจจุบันไดมีเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรท่ี
สามารถชวยเหลืองานดานโบราณคดีได (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2532: 68-76; ปรีชา กาญจนาคม, 
2541: 45-63) ทําใหการทํางานภาคสนามสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน จากเดิมท่ีมักใช
วิธีการบันทึกขอมูลลงในเอกสารส่ิงพิมพ ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบของการเก็บบันทึกขอมูลได
เปลี่ยนแปลงไปโดยเปลี่ยนจาก “เอกสาร” ที่เปนกระดาษไปสู “สื่อทางอิเล็กโทรนิค” หรือ  
“สื่อสารสนเทศ”  ท้ังนี้เนื่องมาจากการเขามาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหจากเดิมท่ีใชวิธีการ
จดบันทึกดวยการเขียนหรือการใชพิมพดีด มาเปนการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถจัดเก็บ
ขอมูลไดมากกวาอีกท้ังสะดวกในการทําสําเนาขอมูลจํานวนมาก ทําใหสามารถกระจายขอมูลได
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะเม่ือมีเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีสวนสําคัญในการเปดพรมแดนของการ
กระจายขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําใหคนรับทราบขอมูลตาง ๆ มากข้ึน   
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรดาน “ฐานขอมูล” จึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บขอมูล   
ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลท่ีมีจํานวนมากได  เปนประโยชนตอการจัดการขอมูล  สามารถเขาถึงขอมูล
ท่ีตองการใชไดอยางรวดเร็วกวาการคนจากเอกสาร และยังมีคุณสมบัติในการจัดกลุมขอมูลซ่ึงจะ
แสดงผลของการสืบคนขอมูลตามคุณลักษณะท่ีกําหนดท้ังหมดออกมา ชวยใหการวิเคราะหขอมูล
ทําไดงายข้ึน ตามหลักการคนพบความรูจากฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Database) หรือ 
KDD ท่ี Josep  Puyol-Gruart ไดนําเสนอตามกระบวนการตาง ๆ ในแผนภาพดังตอไปนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการ Knowledge Discovery in Database หรือ KDD  
ท่ีมา: Josep Puyol-Gruart, Computer Science, Artificial Intelligence and Archaeology, 
accessed July 11, 2011, available  from www.iiia.csic.es/~puyol/publications/caa98.ang.pdf 
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 1. กระบวนการเตรียมการ (Preprocess) ซ่ึงเปนกระบวนการในการคัดกรองขอมูล
จากขอมูลดิบท่ีมีใหเหลือเฉพาะสวนท่ีมีความตองการหรือจําเปนในการศึกษา ซ่ึงจะทําใหไดขอมูล
ท่ีไดรับการจัดเตรียม (Preprocessed data) เพื่อพรอมสําหรับกระบวนการในการคนหารูปแบบของ
ขอมูลตอไป  
  ในการศึกษาวิจัยนี้การเตรียมขอมูล คือ การสรางฐานขอมูลโดยดําเนินการออกแบบ 
สรางคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีตองบันทึกลงในฐานขอมูล โดยกําหนดวิธีการศึกษาเพื่อจํากัด
ขอบเขตของขอมูลท่ีจะตองบันทึกลงในฐานขอมูล และทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูล
ท่ีจัดเตรียมไวเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหแปลความ 
 2. กระบวนการคนหาความรูท่ีมีอยูภายในขอมูล (Data Mining) เปนกระบวนการใน
การจัดกลุมหรือจัดลําดับขอมูลเพื่อคนหารูปแบบของขอมูลท่ีเปนกลุมหรือชุดเดียวกัน โดยใช
เคร่ืองมือคนหาท่ีเปนซอฟทแวรท่ีสามารถนําขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคนหาส่ิงท่ี
ตองการทราบ เชน การคนหาพื้นท่ีอยูอาศัยในแหลงโบราณคดี โดยการเขียนโปรแกรมใหตรวจ
ขอมูลท่ีเปนหลักฐานท่ีแสดงวาเปนพื้นท่ีอยูอาศัย แลวนํามาคํานวณเพื่อหาความเปนไปได   
 3. การแปลความหมาย (Interpretation) เปนกระบวนการข้ันสุดทายซ่ึงนํารูปแบบ
ของขอมูลท่ีไดเขามาสูการวิเคราะหและตีความโดยอาศัยความรูและประสบการณของตน  
จนกระท่ังไดขอสรุปท่ีเปนความรูใหมหรืออาจเกิดคําถามซ่ึงจะนํากลับไปสูวงจรในการคนหา
ความรูตอไป 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาโปรแกรมจัดการฐานขอมูลจะเขามีสวนชวยเหลือการทํางานของ
นักโบราณคดีหรือนักวิชาการอยางมากในการคัดกรองขอมูลที่ตองการเพื่อนํามาจัดกลุมหรือคนหา
รูปแบบบางอยางของขอมูลท่ีมี ซ่ึงนําไปสูการวิเคราะหและตีความขอมูลเพื่อการสรางความรู  
ซ่ึงโปรแกรมจัดการฐานขอมูลจะชวยลดระยะเวลาการทํางานในข้ันตอนของการเตรียมขอมูลดิบ
เพื่อการวิเคราะห นอกจากนี้ยังขจัดปญหาของการจัดเก็บเอกสารส่ิงพิมพจํานวนมากซ่ึงทําใหเขาถึง
ขอมูลไดยาก 
 ในการศึกษาวิจัยนี้จะนําการทําฐานขอมูลมาใชเพื่อสรางรูปแบบของการจัดเตรียม
ขอมูลท่ีพรอมในการนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัย  แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลาในการศึกษาวิจัย 
ทําใหไมสามารถใชหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดท่ีมีมาเปนตัวอยางในการดําเนินการวิจัย เพราะ
มีจํานวนท่ีมากมายเกินกวาจะดําเนินการไดเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดสําหรับการทําวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาโท  อีกท้ังตองใชทรัพยากรดานตาง ๆ มากเกินความสามารถของนักศึกษาในการ
จัดทําฐานขอมูลในระดับภูมิภาคซ่ึงเปนงานในระดับชาติ จึงเลือกท่ีจะทําการศึกษาเฉพาะหลักฐาน
ทางโบราณคดี ประเภท เศษภาชนะดินเผา ท่ีไดจากการขุดคนในแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ
เปนแหลงขอมูลสําหรับการสรางฐานขอมูล เนื่องจากเปนแหลงโบราณคดีท่ีเพิ่งขุดคน และมีขอมูล
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ท่ีไดรับการจัดการเบ้ืองตนเพื่อสรางระบบฐานขอมูลทางโบราณคดีตอไป จึงเห็นวามีความเหมาะสม
ท่ีจะใชเปนตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลทางโบราณคดี อันนับเปนทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซ่ึงหากจัดการไดอยางเหมาะสมแลว สามารถกอใหเกิดประโยชนแก
การศึกษาทางโบราณคดี การอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดี และการจัดการความรูทางโบราณคดี
ตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. นําเสนอมาตรฐานของขอมูลคุณลักษณะหรือเขตขอมูลของเศษภาชนะดินเผาท่ีควร
ทําการวัด  บันทึก  จัดเก็บ และเผยแพร 
 2. เสนอระบบฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีเหมาะสมและมีความเปนสากลสําหรับ
ใชกับงานโบราณคดีในประเทศไทย 
 
ขอบเขตและขอตกลงในการวิจัย 
 1. เศษภาชนะดินเผาท่ีนํามาเปนตัวอยางในการจัดสรางฐานขอมูล  เศษภาชนะดินเผา
ท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ซ่ึงต้ังอยูท่ีตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัด
สระบุรี   
 2. โปรแกรมจัดการฐานขอมูลท่ีใชในเพื่อจัดทําฐานขอมูลตัวอยางในการวิจัย คือ 
Microsoft Access 2007 ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสามารถจัดทําฐานขอมูลได และอยูบนระบบปฏิบัติการ 
Windows  ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไป  
 
วิธีการวิจัย 
 1. ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ฐานขอมูลภาชนะดินเผาที่เปนใหมีการใชงานผานทางเวปไซต (Website) ของ
ตางประเทศท่ีสามารถใชทําการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขุดคนทางโบราณคดีได เชน ขอมูล
ของแหลงขุดคน เลขทะเบียนโบราณวัตถุ บริบทท่ีพบรวม เปนตน ซ่ึงจะนํามาเปนกรณีตัวอยางและ
นํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางสวนหนึ่งท่ีชวยในการออกแบบฐานขอมูล 
  1.2 การศึกษาภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิธี
การศึกษาและออกแบบวิธีการเก็บขอมูลสําหรับการสรางฐานขอมูล 
  1.3 ระบบฐานขอมูล เพื่อศึกษาแนวคิดพื้นฐานสําหรับการจัดทําฐานขอมูลรวมไป
ถึงการแนวทางออกแบบฐานขอมูล และการจัดทําระบบฐานขอมูล  
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 2. ทําการประเมินความจําเปนของคุณลักษณะ (Attribute) ภายในฐานขอมูล จาก
กระบวนการทํางานทางโบราณคดี และการเก็บบันทึกขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต โดยทํา
การวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาใน
การปฏิบัติงานภาคสนามและวิธีการในการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล ขนาดของฐานขอมูลและ
ขอมูลซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูล 
 3. สรางฐานขอมูลตัวอยางโดยใชเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลง
โบราณคดีบานโปงตะขบ จังหวัดสระบุรี 
 4. วิเคราะหและสรุปผล เพื่อสรางแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดการขอมูล
เศษภาชนะดินเผาสําหรับงานโบราณคดี  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เกิดมาตรฐานของระบบฐานขอมูลโบราณวัตถุและขอมูลทางโบราณคดีชนิดอ่ืน ๆ 
สําหรับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 
 2. เกิดฐานขอมูลตนแบบซ่ึงนักโบราณคดีหรือผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชงานหรือ
ประยุกตเพื่อการนําไปใชจัดเก็บและคืนคนขอมูลภาชนะดินเผา 
 3. โอกาสและความสะดวกในการเขาถึง และสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางแหลง
โบราณคดี ซ่ึงสามารถชวยใหเกิดการศึกษาวิจัยภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาท้ังในแหลง
โบราณคดีเดียวหรือในระดับภาค 
 
นิยามคําศัพทท่ีเก่ียวของ 
 เวปไซต (Website) หมายถึง แหลงท่ีรวบรวมเวปเพจ (Webpage) ท่ีนําเสนอขอมูลตาง ๆ 
ผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
 คุณลักษณะ (Attribute) หมายถึง ส่ิงท่ีใชในการอธิบายเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ในท่ีนี้มี
ความหมายท่ีเกี่ยวของกับ Attribute ซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่ง ในฐานขอมูลท่ีใชการอธิบาย Entity 
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บทท่ี 2 
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัย 

 
ฐานขอมูลภาชนะดินเผาของตางประเทศท่ีมีการใชงานผานทางเวปไซต 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ ไดดําเนินการศึกษาเบ้ืองตนโดยการสืบคนขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อคนหาฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผา โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาส่ิงตาง ๆ 
ดังตอไปนี้         

 รูปแบบของการสืบคนขอมูล เพื่อศึกษาถึงวิธีการนําเสนอหรือวิธีการสืบคนท่ี
สนับสนุนตอการนําความรูท่ีไดจากฐานขอมูลไปใชในการสรางความรูตอไป 

 คุณลักษณะตาง ๆ (Attributes) ท่ีมีในระเบียน (Records) เพ่ือศึกษาวาในฐานขอมูล
ภาชนะดินเผาหรือฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีไดมีการสรางกันมาแลวนั้น มีการบันทึกขอมูล
หรือมีการวัดคุณลักษณะทางกายภาพอะไรบาง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางฐานขอมูลเศษภาชนะ
ดินเผาในประเทศไทยท่ีสามารถนําไปใชในระดับสากลได 
 การคนหาฐานขอมูลท่ีจะนํามาใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการสืบคนผานทาง 
เวปไซต Google ซ่ึงเปนเวปไซตท่ีใหบริการสืบคนเกี่ยวกับขอมูลเวปไซตตาง ๆ เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยใชคําสืบคน ดังนี้   
 ฐานขอมูลภาชนะดินเผา  
 ฐานขอมูลเคร่ืองถวย 
 ฐานขอมูลเคร่ืองปนดินเผา 
 Pottery Database  
 Ceramic Database 
 Archaeological Database 
 จากการใชคําคนเหลานี้พบเวปไซตท่ีมีฐานขอมูลภาชนะดินเผา ท่ีผูศึกษาสามารถเขา
ไปใชงานฐานขอมูลได ดังนี้ 
 http://ads.ahds.ac.uk 
 http://www.biaatr.org/ 
 http://classics.uc.edu/prap/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 http://www.crowcanyon.org/ 
 http://gallobelgic.thehumanjourney.net/GB/index.php 
 http://www.sia.gr/sv/damseg 
 http://www.worcestershireceramics.org/ 
 http://www.smu.ca/academic/arts/anthropology/ceramics/welcome.html 
 http://www.archbase.com/data/EDWdata/index.html 
 
การศึกษารูปแบบและวิธีการสืบคนขอมูล 
 จากการศึกษารูปแบบและวิธีการในการสืบคนขอมูลจากเวปไซตท่ีจะทําการศึกษา  
สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1 รูปแบบวิธีการสืบคนขอมูลในเวปไซตฐานขอมูลท่ีทําการศึกษา 
 

Websites ท่ีใชทําการศึกษาวิเคราะห รูปแบบและวิธีการสืบคน 
 

 
http://www.smu.ca/academic/arts/anthropology

/ceramics/welcome.html 

เปนฐานขอมูลท่ีใชวิธีการสืบคนโดยการคลิก
เมาสเพื่อเลือกขอมูลท่ีตองการทราบจากภาพ
หรือหัวขอ  ซ่ึงมีการกําหนดไวตายตัว  กลาวคือ 
มีภาพประกอบหัวขอเอาไว ซ่ึงผูใชสามารถคลิก
เลือกไดท้ังจากภาพและหัวขอเทานั้นไมสามารถ
ระบุคําคนท่ีตองการเฉพาะได 

 

 
http://www.worcestershireceramics.org/ 

แบงการสืบคนออกเปน 3 สวน คือ  
1. สืบคนจากลักษณะของเนื้อภาชนะ (Pottery 

Fabrics)  
2. สืบคนจากรูปแบบ (Pottery Form)  
3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับเตาเผา (Kilns)  
โดยสามารถทําการเลือกหัวขอท่ีจะใชทําการ
สืบคนขอมูลเพื่อจํากัดขอบเขตของขอมูลท่ี
ตองการโดยการคลิกเลือกท่ีรูปภาพหรือจาก
หัวขอจากนั้น  จึงจะเขาสูหนาของการสืบคนซ่ึง 
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ตารางท่ี  1 รูปแบบวิธีการสืบคนขอมูลในเวปไซตฐานขอมูลท่ีทําการศึกษา (ตอ)  
 

Websites ท่ีใชทําการศึกษาวิเคราะห รูปแบบและวิธีการสืบคน 
 สามารถพิมพคําคนได และยังสามารถเพิ่มเติม 

Field สําหรับสืบคนได เชน หากเขาไปในหัวขอ
การสืบคนจากรูปแบบ  ยังสามารถเพิ่ม field  
สีเคลือบ (Glaze Color) และยังสามารถเพิ่มและ
ลบ field ท่ีไมไดใชสําหรับสืบคนได 

 

 
http://www.biaatr.org/collections2 

แบงวิธีการสืบคนขอมูลออกเปน 3 วิธี คือ 
1. สืบคนโดยการพิมพคําคน 
2. สืบคนจากแผนท่ี (Google Earth Map)  
3. สืบคนจากรายการ 
จุดเดนของวิธีการสืบคนของเวปไซตนี้คือ มีความ
หลากหลายและนาสนใจ โดยเฉพาะการสืบคน
ขอมูลโดยการใชแผนท่ีจาก Google Earth ซ่ึงมี
ความสวยงาม ยังเปนการสรางความรูผานแผนท่ีได
เนื่องจากในแผนที่จะระบุตําแหนงของแหลง
โบราณคดีเอาไวทําใหทราบวาในบริเวณนี้มีแหลง
โบราณคดีใดบางท่ีอยูใกลเคียง ซ่ึงจะทําใหทราบ
ถึงการกระจายตัวของแหลงโบราณคดีในบริเวณ
นั้นไดในอีกทางหน่ึง นอกจากนี้การสืบคนท่ี
หลากหลายยังเปนการเปดโอกาสใหมีทางเลือกท่ี
หลากหลายสําหรับการสืบคนขอมูลอีกดวย 

 

 
http://damseg.sia.gr/db 

กอนเขาทําการใชงานระบบฐานขอมูลจะตองมี
การระบุช่ือและใสรหัส โดยผูท่ีตองการใชงาน
สามารถลงทะเบียนผานทางอินเตอรเน็ตไดทันที  
หลังจากลงทะเบียนแลวจึงจะสามารถใชงาน
ฐานขอ มูลได  ฐานขอ มูลนี้ เปนฐานขอ มูล
โบราณวัตถุซ่ึงมีโบราณวัตถุหลากหลายประเภท
รวมถึงท่ีเปนภาชนะดินเผา   
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ตารางท่ี  1 รูปแบบวิธีการสืบคนขอมูลในเวปไซตฐานขอมูลท่ีทําการศึกษา (ตอ)  
 

Websites ท่ีใชทําการศึกษาวิเคราะห รูปแบบและวิธีการสืบคน 
 ดังนั้น ในการสืบคนขอมูลจึงไมไดมีหัวขอท่ีจะ

ระบุคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาภาชนะดิน
เผาโดยตรง สําหรับวิธีการสืบคนเปนลักษณะของ
การพิมพคําคนตามหัวขอ โดยมีการแบงหัวขอใน
การสืบคนออกเปน 
1. Publication  reference 
2. Sites and material 
3. Chronology and material 
4. Museum Location 
ในกรณีท่ีไมทราบวาจะพิมพคําคนใดก็มีรายการ
ในกลองขอความใหเลือกสําหรับสืบคนได 

 

 
http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/archive/ 

hayton_eh_2007/?CFID=573996&CFTOK
EN=39545028 

เปนเวปไซตท่ีมีฐานขอมูลให Download  เพื่อใช
งาน โดยสามารถเลือกรูปแบบของฐานขอมูลตาม
โปรแกรม DBMS เชน MySQL Access  Filemaker 
เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเลือก Download ไฟล
ในรูปแบบของฐานขอมูลบนโปรแกรม Access   
ซ่ึงเปนโปรแกรมที่จะนํามาสรางฐานขอมูลใน
งานวิจัยนี้ รูปแบบของการสืบคนดวยโปรแกรม 
Access นั้น จะเปนการสืบคนโดยเลือก Field ท่ี
ตองการใชสําหรับสืบคนจากนั้นสามารถพิมพคํา
สืบคนลงไปเพื่อทําการสืบคน 

 

 
http://www.crowcanyon.org/researchreports 
/researchdatabase/lab/qryPottery_start.asp 

1. มีรูปแบบของการสืบคนเปนกลองขอความซ่ึง
เปนรายการ (List box) ใหผูใชไดเลือกคุณสมบัตท่ีิ
ตองการในแตละหัวขอโดยแบ ง คุณสมบัติ 
(Attributes) เปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี  1 รูปแบบวิธีการสืบคนขอมูลในเวปไซตฐานขอมูลท่ีทําการศึกษา (ตอ)  
 

Websites ท่ีใชทําการศึกษาวิเคราะห รูปแบบและวิธีการสืบคน 
 1.  แหลงโบราณคดีท่ีพบภาชนะดินเผา 

2. รูปแบบของแหลง (Study unit types)  
3. ตําแหนงท่ีพบ (Fill / Assemblage  Positions)  
4. รูปแบบหรือลักษณะท่ีรวมกัน (Fill / Assemblage  

Types)  
5. รูปแบบของภาชนะดินเผา (Pottery types)  
6. รูปทรงของภาชนะดินเผา (Vessel  forms)  
7. สวนตาง ๆ ของภาชนะ (Vessel parts)  
8. การเขียนสีหรือการตกแตงข้ันสุดทาย (Paint or 

Finish types)  
โดยในแตละหัวขอจะปรากฏรายการของช่ือประเภท
ของคุณลักษณะในแตละหัวขอใหเลือก  ซ่ึงผูใช
สามารถกําหนดรายละเอียดของขอมูลใหกับทุก ๆ 
หัวขอไดอยางละ 1 รายการ และแสดงผลของการ
สืบคนเปนตารางซ่ึงมีรายละเอียดของส่ิงท่ีตรงกับ
หัวขอการสืบคนท่ีผูใชเลือกไวโดยสามารถแสดงผล
ข้ันตํ่าอยางนอย 100 รายการตอ 1 หนา (สูงสุด 1,000 
รายการ) และมีการระบุจํานวนของ Record ท่ีตรงกับ
คุณสมบัติท่ีกําหนด 

 

 
http://gallobelgic.thehumanjourny.net/GB/ 

index.php 

มีวิธีการสืบคนขอมูล 3 วิธี คือ 
1. สืบคนแบบเลือกคุณสมบัติจากกลองรายการ (Box 

list) คุณลักษณะ ซ่ึงจัดเปนกลุมของคุณลักษณะ
ตามหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

 1.1 Search Stamped Vessels 
 1.2 Search Quantified data 
 1.3 Search Associated finds 
2. สืบคนจากแผนท่ี (Map view)  
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ตารางท่ี  1 รูปแบบวิธีการสืบคนขอมูลในเวปไซตฐานขอมูลท่ีทําการศึกษา (ตอ)  
 

Websites ท่ีใชทําการศึกษาวิเคราะห รูปแบบและวิธีการสืบคน 
 3. สืบคนตาราง (Browse table) ซ่ึงแสดงเปนหัวขอ

ของตารางขอมูลแตละประเภท เชน  ตารางแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของบริบทท่ีพบ  
ตารางแสดงรายการแหลงขอมูลอางอิง เปนตน  
หากตองการเข าไปดูขอมูลจากตารางใดก็
สามารถคลิกเมาสเพ่ือเลือกตารางในแตละหัวขอ
ไดทันที  การแสดงผลของขอมูลจะอยูในรูปแบบ
ของตารางขอมูล 

 

 
http://www.archbase.com/data/EDWdata/ 

index.html 
 

มีรูปแบบของการสืบคนขอมูลโดยการเลือกตาม
หัวขอท่ีตองการเขาชม*เวปไซตนี้ บุคคลท่ัวไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับท่ีผูดูแลกําหนดไว 
โดยจัดเปนหัวขอตาง ๆ เอาไวใหเลือกเขาชม  แตอาจ
มีรูปแบบของการสืบคนท่ีสามารถสืบคนไดอยาง
ละเอียดและมีจํานวนของขอมูลท่ีมากกวานี้แตถูก
จํากัดการเขาถึงดวยการใสรหัสเอาไวทําใหไม
สามารถเขาถึงฐานขอมูลฉบับเต็มได 

 
 จากการศึกษาวิธีการสืบคนทําใหทราบวาฐานขอมูลท่ีเปนฐานขอมูลท่ีใหบริการผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ต เปนฐานขอมูลท่ีมีการจัดวิธีการสืบคนใหมีความหลากหลายและนาสนใจ   
โดยเฉพาะการสืบคนผานระบบของแผนท่ี  นอกจากนี้จากรูปแบบของการสืบคนดวยวิธีการเลือก
จากกลองรายการ (Box list) เปนท่ีนิยมใชกันซ่ึงเปนขอดี คือ ผูใชไมตองนึกถึงคําคนซ่ึงทําให
เสียเวลา และยังทราบถึงขอบเขตของขอมูลท่ีตองการคนหาในเบ้ืองตน ทําใหทราบวาฐานขอมูลท่ี
ใชสามารถตอบสนองความตองการของผูใชหรือไม โดยสังเกตจากรายการขอมูลท่ีมีใหเลือกใน  
แตละหัวขอก็จะทราบวามีขอมูลที่ตองการหรือไม 
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 การจํากัดเขาถึงขอมูล เปนสวนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการ
สืบคนขอมูลผานเวปไซตนั้น ผูใช (User) จะใชงานไดเฉพาะการสืบคนขอมูลเพียงเทานั้น ไมสามารถ
ทําการลบ แกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลใด ๆ ได เพื่อปองกันการแกไขขอมูล ซ่ึงทําใหเกิดขอมูลท่ีไม
ถูกตอง 
 นอกจากจากน้ียังสามารถดาวนโหลด (Download) ฐานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  
Microsoft Access, Filemaker หรือ MySQL ซ่ึงเปนการเผยแพรฐานขอมูลอีกทางหนึ่ง โดยท่ีผูใช
สามารถดาวนโหลดเพื่อเปดดูขอมูลในฐานขอมูลได แตผูใชจะตองมีความรูในการใชงานโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลท่ีใชสรางฐานขอมูลนั้นดวย จึงจะสามารถใชงานฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุป ลักษณะของการสืบคนขอมูลจากเวปไซตตาง ๆ ได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. สืบคนผานการพิมพขอความหรือเลือกขอความ ซ่ึงโปรแกรมจะทําการดึงขอมูลท่ีผู
ใชไดทําการเลือกจากฐานขอมูลมานําเสนอ 
 2. สืบคนผานวัตถุตาง ๆ (Object) เชน การเลือกโดยทําการคลิกท่ีรูปหรือแผนที่
บนเวปไซต เพื่อเขาถึงขอมูล 
 
การศึกษาคุณลักษณะของฐานขอมูลจากเวปไซตท่ีใหบริการสืบคนขอมูลภาชนะดนิเผา 
 หัวขอนี้จะเปนการศึกษาคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีอยูในฐานขอมูลโดยศึกษาจากการ
สืบคนขอมูลไปจนถึงขอมูลท่ีตองการซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลเปรียบเทียบไดกับการเขาถึง
ระเบียนขอมูล (Records) ท่ีอยูในฐานขอมูล ซ่ึงในแตละระเบียนจะมีรายละเอียดเปนคุณลักษณะ
ตาง ๆ ซ่ึงการศึกษาคุณลักษณะเหลานี้จะทําใหทราบถึงส่ิงท่ีจะตองทําการบันทึกลงในฐานขอมูล
เศษภาชนะดินเผา  เพื่อในไปสูการประยุกตใชหรือปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
การทํางานทางโบราณคดีในประเทศไทย ในข้ันแรกจะทําการแจกแจงรายละเอียดของคุณลักษณะ
หรือลักษณะของขอมูลท่ีมีในแตละเวปไซต ดังนี้ 
 Saint Mary's University Archaeology Lab Ceramics Database  
 1. ช่ือเรียกของภาชนะดินเผากลุมตาง ๆ  
 2. ชนิดของเนื้อภาชนะ (แบงตามอุณหภูมิการเผา)  
 3. สีเคลือบ อธิบายเปนช่ือเรียกท่ัวไป 
 4. สีของภาชนะ อธิบายเปนช่ือเรียกท่ัวไป 
 5. สารเคมีท่ีเปนสวนประกอบของเคลือบ ซ่ึงสังเกตไดจากสีของเคลือบ 
 6. วิธีการตกแตงภาชนะ 
 7. แหลงผลิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

17 

 8. ชวงอายุสมัย (Date range)  
 9. ชวงท่ีมีความนิยมสูงสุดในการใชงาน (Peak)  
 10. ภาพถายและคําบรรยาย 
 11. เอกสารอางอิงขอมูล 
 Crow Canyon Archaeological Center Research Database 
 1. แหลงโบราณคดี (Site) โดยใหหมายเลขผสมกับตัวอักษร ซ่ึงเปนตัวยอของรัฐหรือ
มลรัฐท่ีเปนท่ีตั้งของแหลงโบราณคดี 
 2. ประเภทของแหลงโบราณคดี (Study Unit type) โดยใหหมายเลขกํากับประเภท
ของแหลงโบราณคดี เชน  1 เปนกําแพง   2 เปนอาคารส่ิงปลูกสราง  เปนตน พรอมท้ังมีการบรรยาย
ลักษณะของแหลงโบราณคดีเพื่ออธิบายรายละเอียดเฉพาะของแหลงโบราณคดี 
 3. ช้ันทับถมและส่ิงท่ีพบในช้ันทับถม (Fill / Assemblage position) เปนขอมูลสวนท่ี
แสดงตําแหนงของช้ันทับถม โดยแบงช้ันทับถมแลวมีการใหหมายเลขกํากับเอาไวในแตละช้ัน  
และบรรยายลักษณะของช้ันทับถมโดย โดยอธิบายถึงช้ันทับถมท่ีเปน  ช้ันทับถมโดยปกติ  กับช้ัน
ทับถมท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงผูศึกษาไดพิจารณาแลวพบวาคุณสมบัติของขอมูลนี้ เปนสวนท่ีแสดงถึง  
ช้ันดินหรือช้ันวัฒนธรรม (Context) สวนของชั้นทับถมท่ีมีลักษณะพิเศษ เปนขอมูลของรองรอย   
ผิดวิสัย (Features) ซ่ึงแสดงถึงลักษณะของช้ันทับถมท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน เปนหลุมฝงศพหรือ  
แนวฐานรากอาคาร เปนตน 
 4. พื้นที่ทําการขุดคน (Field specimen) เปนขอมูลท่ีแสดงตําแหนงของพื้นท่ีทําการขุดคน
ภายในแหลงโบราณคดี ซ่ึงมีการใหหมายเลขของตําแหนงท่ีมีการขุดคนกํากับเอาไว 
 5. ประเภทของภาชนะ (Pottery type) มีการใหหมายเลขกํากับช่ือเรียกของประเภท
ภาชนะแตละแบบเอาไว 
 6. รูปทรงของภาชนะ (Pottery form)  
 7. สวนของภาชนะ (Pottery part)  
 8. การแตงผิว (Pottery finish หรือ Surface finish)  
 9. เลขทะเบียนวัตถุ (Item No.)  
 10. จํานวน (Count)  
 11. น้ําหนัก (Weight) ใชหนวยเปน กรัม (Grams)  
 12. จํานวนของภาชนะท่ีตอไดจากเศษภาชนะดินเผา 
 13. วันท่ีทําการจัดเก็บ (Collection date)  
 14. หมายเหตุเกี่ยวกับการวิเคราะหภาชนะดินเผา (Comment)  
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 15. ขอมูลภาพถาย ประกอบดวย ภาพถาย  คําบรรยาย รูปแบบการถายภาพ ตําแหนง
ของวัตถุท่ีทําการถายภาพ  
 Gallo - Belgic pottery database  Internet edition 
 เปนฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผา Gello - Belgic ท่ีพบใน
สหราชอาณาจักร จากการสังเกตในเบ้ืองตนพบวาเปนภาชนะท่ีมีเอกลักษณท่ีสําคัญ คือ มีรอย    
หรือตราประทับ (Stamp) เนื่องจากมีการจัดทําเปนฐานขอมูลตราประทับหรือรอยประทับท่ีพบ 
(ฐานขอมูลตราประทับนี้มีการเก็บขอมูลถึงป พ.ศ. 2549) ไมไดมีการเผยแพรภาพถายผานทาง
อินเตอรเน็ต แตจะจัดพิมพเปนเอกสารเพื่อการเผยแพร ฐานขอมูลนี้จึงไมมีภาพถายหรือภาพ
ลายเสนประกอบ นอกจากตราประทับแลวยังมี “ช่ือ” ของผูผลิตซ่ึงจารึกหรือประทับอยูบนภาชนะ
จึงมีฐานขอมูลของผูผลิต (Potter)  
 1. ช่ือโครงการขุดคน เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการเพ่ือระบุใหทราบวาไดมาจาก
การขุดคนในโครงการใด 
 2. ตําแหนงท่ีพบ ประกอบไปดวย  ช่ือแหลงโบราณคดี เขตการปกครอง พิกัด  
ตําแหนงท่ีพบในหลุมขุดคน 
 3. ช้ันดินหรือช้ันทับถมทางโบราณคดีท่ีพบ 
 4. ประเภทและลักษณะของพ้ืนท่ีขุดคน เปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะของพื้นท่ี
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการกอตัวของช้ันทับถมทางโบราณคดีและการวิเคราะหแปลความ 
 5. ประเภทของเนื้อภาชนะ วิเคราะหจากสีและลักษณะของเม็ดแรที่ปรากฏในเนื้อ
ภาชนะ โดยสังเกตจากรอยแตกหรือจากหนาตัดของเศษภาชนะ 
 6. อายุสมัย 
 7. จํานวนท่ีพบ 
 8. เอกสารอางอิง  ประกอบไปดวย  ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตงและคําสําคัญ (Keyword)  
 Southampton City Council :  Archaeology  object  database 
 รายละเอียดของเวปไซตนี้ผูศึกษาเลือกสืบคนเฉพาะหัวขอ “วัสดุ” (Material) ท่ีเปน 
“เคร่ืองปนดินเผา” (Pottery) เนื่องจากการศึกษานี้ใหความสําคัญไปที่ส่ิงท่ีตองบันทึกเกี่ยวกับ
ภาชนะดินเผาหรือเศษภาชนะดินเผาในฐานขอมูล สามารถแบงกลุมของคุณลักษณะเกี่ยวกับภาชนะ
ดินเผา ดังนี้ 
 1. แหลงโบราณคดี ประกอบไปดวย ช่ือและประเภทของแหลงโบราณคดี 
 2. วิธีการไดมา (Acquisition method) หมายถึง วิธีการที่เปนท่ีมาของการไดรับ
โบราณวัตถุ 
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 3. การจําแนกกลุม 
 4. ขนาด ประกอบไปดวย ความกวาง ความยาว ความสูง เสนผานศูนยกลาง น้ําหนัก 
สวนท่ีทําการวัดขนาด 
 5. สภาพของวัตถุ (Condition)  
 6. คําบรรยายลักษณะ (Description)  
 7. ช่ืออายุสมัย (Period)  
 8. ชวงอายุสมัย (ป)  
 9. ชวงศตวรรษ 
 10. แหลงผลิต เปนขอมูลของแหลงท่ีผลิตหรือสรางวัตถุนั้น 
 11. หนาท่ีการใชงานของวัตถุ 
 12. เอกสารอางอิง ประกอบไปดวย  ช่ือเอกสาร ผูแตง 
 The Swidish Institute at Athens : D A M S E G - Database of Archaeological 
Material from Swedish Excavations in Greece 
 ฐานขอมูลท่ีเขาใชมีลักษณะของฐานขอมูลท่ีใชกับการจัดการพิพิธภัณฑ สําหรับ
บุคคลภายนอกสามารถเขาใชฐานขอมูลไดแตจะมีรายละเอียดไมมากนัก และตองทําการลงทะเบียน
เพื่อเขาใชงาน แตก็ยังมีขอมูลอีกบางสวนที่ไมสามารถเขาถึงได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรักษา
ความปลอดภัยโบราณวัตถุ  เม่ือทําการสืบคนขอมูลจะพบวามีคุณลักษณะในระเบียนขอมูล ดังนี้ 
 1. เลขทะเบียนวัตถุ (ID Number)  
 2. วันท่ีพบ (Finding date)  
 3. รูปทรงภาชนะ 
 4. อายุสมัย 
 5. สถานะในการสงวนรักษา 
 6. สถานท่ีจัดแสดง 
 7. เอกสารท่ีทําการเผยแพร  
 BIAA : Pottery and collection database 
 เปนเวปไซตท่ีมีวิธีการสืบคนท่ีนาสนใจแตกลับมีรายละเอียดของขอมูลท่ีนอยมาก  
ซ่ึงประกอบไปดวยคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ช่ือแหลงโบราณคดี 
 2. เลขทะเบียน 
 3. เลขทะเบียนกลองบรรจุ (Storage box)  
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 4. ขอความพรรณนาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจัดเก็บ (Inventory description)  
 5. จํานวนท่ีพบ 
 6. ภาพถาย โดยถายภาพเศษภาชนะดินเผาเปนกลุม โดยนํามาจัดวางเรียงกันอยางเปน
ระเบียบ 
 7. คําบรรยายภาพถาย 
 The  Pylos  Regional  Archaeological  Project  Internet  Edition :  Pottery database 
 เปนฐานขอมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะหและทํางานโดยอาสาสมัครหลายคน ซ่ึงใน
ปจจุบันฐานขอมูลท่ีนําเสนอยังเปนฐานขอมูลท่ีไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากอาสาสมัครหลายคนท่ียัง
ไมสงผลการวิเคราะห สําหรับคุณลักษณะของขอมูลท่ีพบในฐานขอมูล มีดังนี้ 
 1. เลขทะเบียน 
 2. ประเภทของเนื้อภาชนะ (Ware)  
 3. รูปทรง (Form)  
 4. ตําแหนงสวนตาง ๆ ของภาชนะ (Part)  
 5. แหลงโบราณคดี โดยใชเลขทะเบียนแทนการใชช่ือเต็ม 
 6. ชวงอายุ (Period)  
 Worcestershire On-line Ceramic Database 
 เวปไซตนี้ไดแบงขอมูลเปนกลุมตาง ๆ เปน 3 กลุม ไดแก 
 1. เนื้อภาชนะ (Pottery fabrics) ประกอบดวยคุณลักษณะของขอมูลยอย ๆ ดังนี้ 
  1.1 หมายเลขของเนื้อภาชนะ (Fabric No.) เปนหมายเลขแทนประเภทของเน้ือภาชนะ 
  1.2 คําอธิบายลักษณะของเนื้อภาชนะ (Fabric description) อธิบายถึงขนาดเม็ดแร
และสีของเนื้อภาชนะ 
  1.3 วิธีการผลิต/ข้ึนรูปภาชนะ (Manufacture)  
  1.4 การตกแตง (Decoration)  
  1.5 แหลงผลิตและพื้นท่ีท่ีสามารถพบได (Source and distribution) อธิบายถึง
แหลงตนกําเนิดหรือแหลงผลิตภาชนะดินเผา รวมไปถึงแหลงเตาเผาท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะทําการเชื่อมโยง
ขอมูลกับฐานขอมูลเตาเผาภาชนะ 
  1.6 อายุสมัย (Dates)  
  1.7 สี (Color) แบงเปน สีแกนกลาง (Core color) สีพื้นผิวดานนอกและสีพื้นผิว
ดานใน (Exterior and Interior color)  
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  1.8 พื้นผิว (Texture) แบงออกเปน ความแข็ง (hard) ผิวสัมผัส (feel) รอยแตก 
(fracture) ส่ิงท่ีทําบนพื้นผิว (surface treatment)  
  1.9 สวนผสม (Inclusion) แบงออกเปน ช่ือของเม็ดแรท่ีเปนสวนผสม การกระจายตัว
ของเม็ดแรในเนื้อภาชนะ (frequency) รูปรางของเม็ดแร (rounding)  
  1.10 อางอิง (Reference)  
  1.11 รูปทรง (Form) รูปทรงของเน้ือภาชนะแตละประเภทท่ีมีการคนพบ 
  1.12 เตาเผา (Kiln) แสดงเตาเผาท่ีมีการผลิตภาชนะท่ีมีเนื้อภาชนะนี้ 
  1.13 ภาพถาย 
 2. ประเภทหรือรูปทรงของภาชนะ (Pottery forms) แบงเปนคุณลักษณะยอย ดังนี้ 
  2.1 ช่ือเรียกแบบหรือรูปทรง 
  2.2 ขนาด (ในกรณีท่ีพบภาชนะช้ินสมบูรณ)  
  2.3 อายุสมัย 
 3. เตาเผา (Kilns) แบงออกเปนคุณลักษณะยอย ดังนี้ 
  3.1 ประเทศหรือพื้นท่ีท่ีพบแหลงเตา (Country/County)  
  3.2 ชวงอายุโดยท่ัวไป (General period)  
  3.3 ชวงอายุแบบเฉพาะเจาะจง (Specific period)  
  3.4 ประเภทของเนื้อภาชนะท่ีผลิตจากเตา 
  3.5 อางอิง 
  Archbase : Eastern Desert  Ware database 
 ประกอบไปดวย คุณลักษณะตาง ๆ ในฐานขอมูล ดังนี้ 
 1. เลขทะเบียน 
 2. ช่ือแหลงโบราณคดี   
 3. ขนาด ไดแก ความหนาโดยเฉล่ีย น้ําหนัก (กรัม) เสนผานศูนยกลางปาก ความสูง 
 4. ประเภทเนื้อภาชนะ 
 5. การแตงผิวดานใน-นอก (Surface finish)  
 6. สีของรอยแตก  (ใช Munsell)  
 7. สีดานใน-นอกของผิวภาชนะ (ใช Munsell)  
 8. ความสมบูรณของภาชนะ (ในกรณีท่ีหลงเหลืออยูมากกวาคร่ึงใบ หรือสามารถนํา
เศษภาชนะมาตอกันจนเห็นเปนรูปทรงของภาชนะ)  
 9. วิธีการตกแตง 
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 10. อุปกรณท่ีใชในการตกแตง 
 11. คําบรรยายลักษณะของลวดลาย  
 12. ภาพถาย 
 13. ภาพลายเสน 
 14. ผูศึกษาวิเคราะห 
 15. สถานท่ีจัดเก็บวัตถุ 
 16. อายุสมัย 

 Archaeological  Data  Service   ADS : Hayton Roman pottery database 
 เปนเวปไซตซ่ึงใหบริการขอมูลทางโบราณคดีซ่ึงผูศึกษาไดเลือกศึกษาฐานขอมูล
ภาชนะดินเผาซ่ึงสามารถสืบคนผานทางเวปไซต แตก็มีบริการใหดาวนโหลด ฐานขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ฐานขอมูลท่ีจัดทําโดยใชโปรแกรม Access Filemaker และมีสวนท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงสรางขอมูลในตาราง (Tables) และขอมูลคุณสมบัติในเขตขอมูล (Fields) ตาง ๆ 
ของฐานขอมูล  ซ่ึงสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการสรางฐานขอมูลหรือชวยในการออกแบบ
ฐานขอมูลสําหรับการจัดทําฐานขอมูลภาชนะดินเผาได ซ่ึงไดมีการจัดกลุมของขอมูลตามหลักการ
สรางฐานขอมูล  ซ่ึงสามารถจัดกลุมของขอมูลตาง ๆ ตามตารางไดดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวการดําเนินการขุดคน ซ่ึงมีคุณลักษณะของขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ช่ือโครงการ 
  1.2 ประเภทของโครงการ เชน เปนโครงการขุดคน หรือเปนการประเมินคุณคา 
  1.3 วิธีการศึกษาในโครงการ (Methodology)  
  1.4 บริบทของแหลง 
  1.5 บริบทท่ีเฉพาะเจาะจงของแหลง 
  1.6 การตีความสรุป ซ่ึงเปนการตีความเพื่อสรุปหนาท่ีของแหลง 
  1.7 ชวงอายุสมัย เปนชวงอายุสมัยของบริบทท้ังหมดท่ีพบ 
  1.8 รองรอยตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด เชน ความยาว ความกวาง เสน
ผานศูนยกลาง  ความหนา  
  1.9 ขนาดของพื้นท่ีในแตละบริบท 
  1.10 ปริมาณดินท่ีขุด (ลูกบาศกเมตร)  
  1.11 กลุมและกลุมยอยของบริบทตาง ๆ ท่ีอยูในแหลงโบราณคดี 
  1.12 ขอสังเกตเกี่ยวกับภาชนะดินเผา 
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 2. ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อภาชนะ (Fabric data)  
  2.1 ช่ือกลุมของเน้ือภาชนะประเภทตาง ๆ  
  2.2 ช่ือเรียกอ่ืน ๆ (Alias)  
  2.3 สี  เปนสีของเนื้อภาชนะ (สวนท่ีเปนหนาตัดหรือรอยแตก) รวมไปถึงสีของ
พื้นผิวดานใน-นอกของภาชนะ ใชคาสีตามหนังสือ Munsell   
  2.4 คาความแข็ง  ทดสอบตามหลักของโมห (Mohs‘ hardness scale)  
  2.5 ผิวสัมผัส (Feel)  
  2.6 ลักษณะของรอยแตก 
  2.7 การทานํ้าดินหรือเคลือบ สามารถมองเห็นสวนท่ีเปนเคลือบหรือน้ําดินจาก
เนื้อภาชนะ  
  2.8 สีของน้ําดินหรือเคลือบ 
  2.9 อางอิง 
  2.10 ผูวิเคราะห  ช่ือผูทําการวิเคราะหเนื้อภาชนะ 
  2.11 ความแนใจในการวิเคราะห (Fabric confidence) ซ่ึงมีการใหเปนคะแนน 1-3 
คือ แนใจ (Certain) นาจะเปนไปได (Probably) และเปนไปได (Possible)  
  2.12 แหลงท่ีพบ 
  2.13 อายุสมัย 
  2.14 แหลงท่ีมาดั้งเดิม 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับรูปทรง (Form data)  
  3.1 ช่ือเรียกของรูปทรงแบบตาง ๆ  
  3.2 ผูวิเคราะห 
  3.3 หมายเหตุ 
  3.4 ภาพลายเสน  เปนภาพแสดงรูปทรงของภาชนะ 
 4. ขอมูลภาชนะดินเผา (Pottery data)  
  4.1 เลขทะเบียนโบราณวัตถุ 
  4.2 ประเภทของเนื้อภาชนะ 
  4.3 รูปแบบของภาชนะ 
  4.4 รูปแบบของสวนตาง ๆ ไดแก  ปาก  ฐาน  พวย  หูจับ 
  4.5 จํานวนเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ 
  4.6 น้ําหนักของเศษภาชนะดินเผา 
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  4.7 จํานวนของปากท่ีพบในแตละบริบท ซ่ึงจะทําใหคาดคะเนจํานวนของภาชนะ
ดินเผาในบริบทนั้น ๆ ได 
  4.8 เสนผานศูนยกลางของฐาน/ปาก 
  4.9 ประมาณการเกี่ยวกับความสมบูรณของปาก/ฐานภาชนะดินเผา คิดเปน
เปอรเซ็นต 
  4.10 การตกแตง ซ่ึงมีการอธิบายรายละเอียดการตกแตงตามหัวขอการตกแตงแบบ
ตาง ๆ  
  4.11 บริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาชนะดินเผา 
  4.12 ภาพลายเสน 
  4.13 วันและเวลาท่ีบันทึกขอมูล 
  4.14 ลายน้ิวมือท่ีพบบนภาชนะหรือเศษภาชนะ 
  4.45 อายุสมัย 
 5. ขอมูลเกี่ยวกับแหลงโบราณคดี (Site data)  
  5.1 ช่ือแหลง  ซ่ึงในท่ีนี้ใชเปนเลขรหัสแทน 
  5.2 ช่ือแหลงโบราณคดี 
  5.3 ท่ีตั้งของแหลงเปนพิกัด 
  5.4 ประเภทของแหลงโบราณคดี 
  5.5 ท่ีตั้งตามเขตการปกครอง เชน  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  
 จากรายละเอียดของคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีพบในฐานขอมูลในแตละเวปไซต จะสังเกต
ไดวามีขอมูลท่ีมีลักษณะรวมกัน ท่ีพบในฐานขอมูลภาชนะดินเผาท่ีทําการศึกษา ไดแก 
 1. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขุดคนทางโบราณคดี  ไดแก  ช่ือโครงการ  การดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะหในโครงการ  ท่ีตั้งแหลง ประเภทของแหลง รายละเอียดเกี่ยวกับ บริบท (Context) 
และรองรอยตาง ๆ (Features) ท่ีพบ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหภาชนะหรือเศษภาชนะ ไดแก เลขทะเบียน การ
ตกแตงผิว อุปกรณท่ีใชในการตกแตงผิว ช่ือกลุมของภาชนะ รูปทรง ขนาด สี ลักษณะของเน้ือ
ภาชนะ สวนของภาชนะ สภาพ  ลักษณะของเม็ดแร  แหลงผลิต  หนาท่ีใชงาน การขึ้นรูปภาชนะ  
สภาพ  จํานวนของเศษภาชนะท่ีนํามาตอได 
 3. อายุสมัยของภาชนะหรือเศษภาชนะ 
 4. ขอมูลเชิงปริมาณ จํานวนท่ีพบเปนขอมูลเชิงปริมาณโดยรวมของภาชนะหรือเศษ
ภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดี 
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 5. ขอมูลภาพประกอบ ไดแก ภาพถาย ภาพลายเสน คําบรรยาย รูปแบบการถายภาพ 
ตําแหนงท่ีถายภาพ   
 6. ขอมูลการอางอิง เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเอกสารอางอิงตาง ๆ  
 นอกจากการฐานขอมูลเคร่ืองปนดินเผาท่ีไดทําการศึกษาจากเวปไซตดังท่ีไดกลาว
มาแลว ยังมีการแบงกลุมของสารสนเทศเกี่ยวกับภาชนะดินเผาไดดังนี้ (Jacqueline and Alan, 1982: 
38-41)  
 1. ตนกําเนิดหรือท่ีมา (Provenance) เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญสําหรับการวิเคราะห
ทางโบราณคดีเพราะจะเปนส่ิงท่ีช้ีใหเห็นถึงส่ิงท่ีใชสราง  สถานท่ี เวลาท่ีส่ิงนั้นเกิดข้ึนและดํารงอยู  
สําหรับเครื่องปนดินเผาสามารถอนุมานไดจากการศึกษาวิเคราะหแหลงวัตถุดิบ โดยศึกษา
องคประกอบของแรท่ีอยูในเนื้อภาชนะเพ่ือคนหาดินท่ีมีองคประกอบของแรหรือสารเคมีเดียวกัน   
อาจแสดงเปนขอมูลชื่อแหลงโบราณคดีท่ีพบเคร่ืองปนดินเผาช้ันทับถมหรือชั้นวัฒนธรรมท่ีพบ  
ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนส่ิงท่ีช้ีใหเห็นถึงจุดท่ีพบหรือแหลงท่ีมา 
 2. รูปแบบ (Style) ไดแก ลวดลาย  แบบแผน  ขนาดและรูปทรง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ
ของโบราณวัตถุ ศิลปนผูสราง  ชวงเวลาและพ้ืนท่ีในการสรางโบราณวัตถุช้ินนั้น   
 3. คุณลักษณะภายนอก (External Characteristics ) ในท่ีนี้จะหมายถึงลักษณะภายนอก
ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา แวนขยายหรือกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เชน การสังเกต
รองรอยการข้ึนรูปภาชนะ  การอธิบายลักษณะของเม็ดแรในเนื้อภาชนะโดยมองผานแวนขยายหรือ
กลองจุลทรรศน  หรือลักษณะตาง ๆ ท่ีสามารถวัดและสังเกตได เชน ความหนา ความกวาง 
ความยาว วิธีการตกแตง 
 4. ผลจากหองทดลอง (Laboratory  Replication) เปนขอมูลท่ีเกิดจากการสงตัวอยาง
ไปวิเคราะหดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ เพ่ือยืนยันหรือทดสอบผลการศึกษาวิเคราะห  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหทางโบราณคดี 
 5. การสังเกตการณทางชาติพันธุ (Ethnographic Observations) เปนขอมูลเกี่ยวของกับ
วิธีการเฉพาะของกลุมคนในแตละวัฒนธรรมในการผลิตหรือใชเคร่ืองปนดินเผายังสามารถพบเห็น
ไดในปจจุบัน ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณจะทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนตาง ๆ รวมไปถึง
ส่ิงท่ีอาจมีอิทธิพลตอการผลิตและใชเคร่ืองปนดินเผาท่ีแตกตางกันของแตละวัฒนธรรม  
 6. การกําหนดอายุ (Dating) เปนสารสนเทศท่ีประกอบไปดวยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ 
อายุสมัยและวิธีการกําหนดอายุ  ท้ังวิธีการกําหนดอายุแบบสัมบูรณ (Absolute dating) ท่ีสามารถ เชน 
การหาคาอายุจากคารบอน 14  การหาคาอายุดวยวิธีการเปลงแสงความรอน (Thermoluminescence) 
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หรืออาจกําหนดอายุจากการเทียบเคียง (Relative dating) เชน การใชวิธีการ Seriation หรือ  
การเปรียบเทียบลักษณะของเศษภาชนะดินเผาระหวางแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ เปนตน 
 7. องคประกอบทางเคมี (Chemical Composition) เปนขอมูลม่ีไดจากหองทดลองท่ี
สามารถระบุสวนประกอบของสารเคมีตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของเคร่ืองปนดินเผา 
 8. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) เกิดจากการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ 
คุณสมบัติทางกายภาพมีมากมายหลากหลาย  ยกตัวอยางเชน ความแข็ง สี ความหนาแนน ความพรุน
ของเนื้อ ฯลฯ 
 9. โครงสรางระดับจุลภาค (Microstructure) หมายถึง ลักษณะ ขนาด  รูปทรงของ
สวนผสมท่ีอยูในเนื้อเคร่ืองปนดินเผา 
 10. ขอสรุป (Summary) เปนการนําขอมูลในหัวขอท่ี 1-9 มาวิเคราะหตีความแลวสรุป
ประเด็นตาง ๆ เพื่อพิสูจนขอสันนิษฐานหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 กลุมของสารสนเทศตาง ๆ นี้จะเกิดข้ึนไดจากการรวบรวมขอมูลและนําขอมูลไป
วิเคราะหแปลความแลว  อาจตองผานกระบวนการศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตรในหองทดลอง
เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ดังนั้นในกระบวนการของการออกแบบฐานขอมูลจึงตองมีการ
รองรับขอมูลท่ีอาจมีการเพ่ิมเติมในภายหลัง  ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการสรุปกลุมของขอมูลหรือในท่ีนี้
อาจหมายความถึง Entity ท่ีจะนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลในการวิจัยออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมของขอมูลท่ีเก่ียวของกับแหลงโบราณคดี ซ่ึงแสดงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
แหลงโบราณคดี ซ่ึงเปนขอมูลท่ีแสดงถึงท่ีมาของเคร่ืองปนดินเผาในระดับแหลง ดังน้ี 
  1.1 ช่ือแหลงโบราณคดี   
  1.2 ท่ีตั้งของแหลงโบราณคดี  
  1.3 สภาพของแหลงโบราณคดี 
 2. กลุมของขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานทางโบราณคดี ซ่ึงแสดงขอมูลการ
ดําเนินงานและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขุดคน และเปนขอมูลท่ีอางอิงท่ีมาของเคร่ืองปนดินเผา 
ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจง  สามารถแบงกลุมขอมูลยอยออกเปน 
  2.1 ขอมูลของพื้นท่ีขุดคนหรือหลุมขุดคน เปนขอมูลท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
พื้นท่ีขุดคนหรือหลุมขุดคน ไดแก  ช่ือ  ตําแหนงของพ้ืนท่ีขุดคนในแหลงโบราณคดี ขนาดของ
พื้นที่ขุดคน  วิธีการขุดคน เปนตน 
  2.2 ช้ันทับถมทางโบราณคดี (Contexts) และรองรอยตาง ๆ (Features) ท่ีพบใน
การขุดคน ไดแก ช่ือ  ขนาด  ตําแหนงท่ีพบ  โบราณวัตถุท่ีพบ  อายุสมัย  ประเภท เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

27 

 3. กลุมของขอมูลท่ีเก่ียวของกับเศษภาชนะดินเผา เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
วิเคราะหเศษภาชนะดินเผา ประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 เลขทะเบียน เปนส่ิงท่ีใชระบุตัวตนของเศษภาชนะดินเผา ในข้ันตอนของการ
ดําเนินการทางโบราณคดีตองมีการทําทะเบียนโบราณวัตถุ  เพื่อการจัดเก็บและนํามาศึกษาตอไปใน
อนาคต 
  3.2 สวนตาง ๆ ของภาชนะ (Part of vessel) ซ่ึงเปนขอมูลในการระบุสวนของ
ภาชนะใหแกเศษภาชนะท่ีทําการศึกษา หรือ เนนไปที่การศึกษาภาชนะดินเผาแบบเฉพาะสวน 
  3.3 เนื้อภาชนะ (Fabric) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อภาชนะ ไดแก 
ประเภทของเนื้อภาชนะ  สวนผสม  องคประกอบทางเคมี  ลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ เชน สี  
ความแข็ง (hardness) ผิวสัมผัส (feel) ขนาดของชองวางในเนื้อภาชนะ (void) ขนาดของเม็ดแร 
(grain size) เปนตน ซ่ึงวิธีการศึกษานั้นสามารถทําไดโดยการสังเกตดวยตาเปลาและการใช
เคร่ืองมือหรือวิธีทางวิทยาศาสตรตาง ๆ  
  3.4 การตกแตง (Decoration) เปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบของการ
ตกแตงภาชนะ ซ่ึงการศึกษาวิเคราะหเกิดจากการสังเกตกระบวนการทําเคร่ืองปนดินเผาของคนใน
ปจจุบัน หรือเกิดจากการทดลองทําเพื่อใหทราบถึงวิธีการตกแตงเคร่ืองปนดินเผา 
  3.5 รูปทรง (Shape) เพ่ือนํามาใชในการจัดกลุมเศษภาชนะดินเผา ในสวนซ่ึง
สามารถทําการระบุรูปทรงได เชน ปาก  ฐาน  หูจับ ฯลฯ 
  3.6 ตําแหนงท่ีพบเคร่ืองปนดินเผา ซ่ึงอางอิงจากขอมูลการดําเนินการขุดคนหรือ
การศึกษาวิจัย 
 4. กลุมของขอมูลอางอิง  เปนขอมูลท่ีอางอิงท่ีมา หรือบุคคล เชน ช่ือผูศึกษาวิเคราะห  
สถานท่ีจัดแสดง  วันหรือเวลาในการบันทึกขอมูลตาง ๆ เปนตน 
 5. กลุมของขอมูลเชิงปริมาณ   เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองปนดินเผาเปน
ส่ิงท่ีตองใชระยะเวลามาก ดังนั้นการเก็บรายละเอียดของเคร่ืองปนดินเผารวมถึงเศษท่ีแตกหกัทุกช้ิน
นั้นไมอาจสามารถทําไดในกรณีท่ีพบเปนจํานวนมาก จะเห็นไดวา Hayton Roman pottery 
database, BIAA  : Pottery and collection database, Gallo-Belgic pottery database  Internet edition 
และ Crow Canyon Archaeological Center Research Database ไดนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณเอาไว  
 6. กลุมของขอมูลท่ีเปนภาพประกอบ เปนขอมูลท่ีเปนรูปภาพ ซ่ึงแสดงใหเห็น
ลักษณะของเคร่ืองปนดินเผา นอกเหนือจากการบรรยายดวยตัวอักษร  
 7. ผลการศึกษาจากหองทดลอง  เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหจากหองทดลอง 
ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การศึกษาดวยวิธีศิลาวรรณา (Petrological analysis) การหาคาอายุดวยวิธีการ
เปลงแสงความรอน (Thermoluminesence) การหาองคประกอบทางเคมีดวยวิธี Atomic absorption 
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spectrophotometry (AAS), Neutron activation analysis (NAA) X-ray fluorescence (XRF) ฯลฯ  
ซึ่งวิธีการเหลานี้มีสวนสําคัญในการศึกษาวิเคราะหเครื่องปนดินเผานอกเหนือจากการสังเกต
ดวยตาเปลา 
 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากกลุมของขอมูลในเบ้ืองตน จะพบวาในกลุมของขอมูล
ตาง ๆ นั้น สามารถแบงออกเปน คุณลักษณะตาง ๆ ไดอีกมากมาย  แตในการบันทึกขอมูลนั้นตองมี
การจํากัดขอมูลหรือคุณลักษณะท่ีจะทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูลดวยเนื่องจากในการทํางาน
นั้นมีปจจัย ดานเวลา บุคคลากรและเงินทุน ท่ีมีความแตกตางกันไปในแตละโครงการ ดังนั้นจึงควร
ทําการบันทึกขอมูลท่ีมีความสําคัญหรือสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยได โดยเฉพาะ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะหเศษภาชนะดินเผานั้นควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการเก็บ
บันทึกขอมูลใหเหมาะสมตามวิธีการดําเนินการขุดคนและการศึกษา ซ่ึงวิธีการในการศึกษา
วิเคราะหภาชนะและเศษภาชนะดินเผานั้นจะไดมีการกลาวถึงในประเด็นตอไป 

 
การศึกษาภาชนะดินเผาในทางโบราณคด ี
 การจัดการขอมูลเศษภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนทางโบราณคดีนั้น  
เปนการจัดการขอมูลเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาในทางโบราณคดี
ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญและมีวิธีการศึกษาวิเคราะหเพื่อตีความสังคมวัฒนธรรมในอดีตของ
มนุษย 
 ภาชนะดินเผา เปนเคร่ืองมือเครื่องใชประเภทหนึ่งท่ีมนุษยไดประดิษฐ คิดคนข้ึนโดย
การนําดินมาปนข้ึนเปนรูปทรงตาง ๆ แลวนําไปเผาไฟ  จนเน้ือภาชนะเกิดความแข็งแรงสามารถ
นําไปใชงานในดานตาง ๆ เชน บรรจุอาหาร  เปนภาชนะสําหรับหุงตม หรือใชในการประกอบ
พิธีกรรม  เปนตน จากวิธีการผลิตโดยการปนดินเปนรูปรางแลวนําไปเผาไฟ จึงสามารถเรียกวาเปน  
“เคร่ืองปนดินเผา“  หมายถึง ภาชนะท่ีปนดวยดิน และนําไปเผาไฟ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 
2542) เชนเดียวกับคําวา “Ceramic” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงของท่ีผลิตจากหิน ดิน ทราย และแรธาตุตาง ๆ 
นํามาผสมน้ําและปนเปนรูปรางตามตองการ แลวจึงนํามาเผาใหแข็งตัวจนคงรูปอยูได สําหรับ
ภาชนะดินเผาท่ีเปน  “Pottery” นั้น เปนภาชนะท่ีใชในการบรรจุอาหารสําหรับบริโภคหรือเก็บ
สะสมอาหาร  เชน  จาน  ชาม  ถวย  หมอ  ไห  แจกัน (พัชรี  สาริกบุตร, 2523: 89) นอกจากภาชนะ
ท่ีเปนรูปทรงสมบูรณแลวยังพบสวนท่ีเปน “เศษภาชนะดินเผา” (Potsherd) (Sharer and Ashmore, 
1987: 269) ซ่ึงเปนช้ินสวนท่ีแตกหักมาจากภาชนะดินเผา  เนื่องจากการเส่ือมสภาพของภาชนะเอง
หรือการกระทําโดยมนุษย  
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วิธีการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี 
 ในการศึกษาวิเคราะหเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการสังเกตลักษณะตาง ๆ ของภาชนะ
ดินเผา แลวนํามาศึกษาวิเคราะห เพ่ือตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองราววัฒนธรรมในอดีต โดยทําการศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตภาชนะ    
ดินเผา โดยศึกษาตั้งแตแหลงวัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑในข้ันสุดทาย  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาภาชนะดินเผาทางชาติพันธุวิทยา  โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบข้ันตอน
และกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาของกลุมคนท่ีอยูในพื้นท่ีหรือมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แลวนํามา
เปรียบเทียบกับภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดี ท้ังนี้เพื่อทําความเขาเกี่ยวกับข้ันตอนการผลิต    
รวมไปถึงบทบาทและหนาท่ีของภาชนะในแตละสังคม (Sinopoli, 1991: 1-2) นอกจากการศึกษา
ดวยวิธีการศึกษาโดยการจัดรูปแบบและการศึกษาในทางสังคมวัฒนธรรมแลว ยังมีการศึกษา
ภาชนะดินเผาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ซ่ึงตองใชการศึกษาวิเคราะหในระดับท่ีลึกกวา
การศึกษารูปแบบทางกายภาพภายนอกท่ัวไป  เชน  การตกแตง  รูปทรง  ขนาด  เปนตน   
 Shepard (1971) ไดทําการแบงแนวทางในการศึกษาภาชนะดินเผาทางโบราณคดีเปน  
2 แนวทาง คือ  การศึกษาภาชนะดินเผาทางกายภาพ (Ceramic Form/Shape/Style) และการศึกษา
ภาชนะดินเผาในแนวทางวิทยาศาสตร (Ceramic Science) ซ่ึงการศึกษาในระดับกายภาพเปน
การศึกษาจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นได เชน รูปทรง  รูปแบบ  วิธีการตกแตง ขนาด ฯลฯ ซ่ึงจะนําขอมูล
เหลานี้มาจัดกลุมของภาชนะเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการหรือลําดับชั้นของภาชนะในแหลง
โบราณคดี  สวนการศึกษาดวยแนวทางวิทยาศาสตรเปนการประยุกตวิธีการทางวิทยาศาสตรใน
การคนหาตัวแปรตาง ๆ ท่ีไมสามารถนํามาจัดกลุมไดจากการสังเกตดวยตาเปลา เชน องคประกอบ
ทางเคมี การหาคาอายุ ดวยวิธีการเปลงแสงความรอนหรือ Thermoluminescence Dating (Rice, 
1987: 438-443) การวิเคราะหองประกอบแรท่ีเปนสวนผสมของเนื้อภาชนะดวนวิธีการศิลาวรรณา 
หรือ Petrographic Analysis 
 สําหรับการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีที่ทํางานโบราณคดีในประเทศไทย ทางกรม
ศิลปากร โดยสํานักโบราณคดีไดมีการจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานดานโบราณคดีข้ึน” (กรมศิลปากร, 
สํานักโบราณคดี, 2551) ซ่ึงเปนคูมือท่ีเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานสําหรับนักโบราณคดี เพื่อ
เปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานทางดานโบราณคดีในประเทศไทย ไดกําหนดส่ิงท่ีตอง
ทําการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับภาชนะดินเผา ซ่ึงสามารถแบงเปนหัวขอการศึกษาได ดังน้ี 
 1. การศึกษารูปทรงของภาชนะ เพื่อระบุและจัดกลุมของภาชนะ  
 2. การศึกษาแบบขอบปากและฐาน เนื่องจากในแหลงโบราณคดีบางแหลงอาจไมพบ
ภาชนะดินเผาท่ีอยูในสภาพท่ีสมบูรณหรือสามารถนําเศษภาชนะดินเผามาประกอบเขาดวยกันจน
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เปนภาชนะท่ีสามารถบอกรูปทรงของภาชนะได  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษารูปแบบของภาชนะ
จากเศษภาชนะดินเผา ในสวนท่ีสามารถระบุสวนของภาชนะไดงาย และสามารถแสดงออกถึง
รูปทรงหรือหนาท่ีการใชสอยของภาชนะ คือ สวนปากภาชนะและฐาน  

 3. เทคนิคในการผลิต เปนการศึกษาเทคโนโลยีเพื่ออธิบายกระบวนการผลิตภาชนะ 

 4. ลวดลายการตกแตงผิวภาชนะ เปนส่ิงท่ีสะทอนถึงความนิยมในดานศิลปะ รูปแบบ
ของลวดลายอาจสะทอนถึงความคิดของชางปน หรือสะทอนภาพวิถีชีวิตของผูคนในอดีต 

 5. สวนผสมของเนื้อภาชนะ  ซ่ึงตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรชวยในการวิเคราะห 
เชน วิธีศิลาวรรณาหรือการทดสอบทางเคมี ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูลของสวนผสมซ่ึงอาจนําไปสู
แหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะ รวมไปถึงวิธีการในการเตรียมดิน อุณหภูมิท่ีใชในการเผาภาชนะ 
 6. ประโยชนใชสอย สามารถวิเคราะหไดจากขนาดหรือรูปทรงของภาชนะ ประกอบ
กับบริบททางโบราณคดีท่ีอยูรวมกับภาชนะช้ินนั้น ๆ เพื่อจําลองภาพของวิถีชีวิตของผูคนในการใช
ภาชนะดินเผา 

 7. ศึกษาความตอเนื่องและความแตกตางของภาชนะดินเผาท่ีพบ เพื่อหาความ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในแหลงโบราณคดี โดยศึกษาจากตัวแปรท่ีสามารถสังเกตหรือ
วัดได เชน การศึกษาปริมาณของเศษภาชนะดินเผาที่ตกแตงดวยลวดลายหรือวิธีการแบบเดียวกัน 
ในแตละชั้นวัฒนธรรมเพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงความตอเนื่องหรือความนิยมในการตกแตงลวดลาย 

 8. ศึกษาในเชิงปริมาณและสถิติ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ 
ในยุคสมัยเดียวกัน  
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวามีแนวทางและวิธีการศึกษาภาชนะดินเผาท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงไมมีการกําหนดกฎเกณฑตายตัวในการศึกษาแตมีแนวคิดและวัตถุประสงคหลักในการศึกษา คือ   
 1. จัดจําแนกขอมูลใหเปนกลุมหรือเปนระเบียบเพื่อนําไปศึกษาวิเคราะห 
 2. ทําความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในอดีต 
 3. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาเพื่อเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมหรือสังคม
วัฒนธรรมในอดีต 
 จะเห็นไดวาการศึกษาในทางกายภาพเปนการศึกษาเบ้ืองตนเพื่อการจัดจําแนกรูปแบบ
ของภาชนะดินเผา เพื่อนําไปสูการศึกษาในเชิงลึกท่ีตองอาศัยกระบวนการศึกษาดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพื่อคนหาคําตอบหรือสนับสนุนความรูที่ไดจากการศึกษาทางกายภาพ ดังนั้นใน
การทํางานภาคสนามการเก็บบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาจึงมีความสําคัญ
ตอกระบวนการและวิธีในการวิเคราะหภาชนะดินเผา เนื่องจากวิธีการในการวิธีแตละวิธีการมี
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ความตองการขอมูลท่ีแตกตางกัน เชน ในการวิเคราะหดวย Functional Analysis (William, 1980) 
จะตองอาศัยขอมูลของภาชนะเต็มใบเพื่อวัดขนาดเสนผานศูนยกลางปาก ฐาน สวนท่ีกวางท่ีสุดของ
ลําตัว  และความสูงของภาชนะ ซ่ึงในการบันทึกขอมูลภาชนะดินเผาควรมีการบันทึกคุณลักษณะ
เหลานี้ เอาไวดวยเพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผา รวมไปถึงขอมูล
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญตอการจัดจําแนกรูปแบบ เชน สี การตกแตงบนพ้ืนผิวภาชนะ ลวดลายที่
ปรากฏบนภาชนะ  ตําแหนงท่ีพบ เปนตน  
 การศึกษาวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญและจําเปน โดยเฉพาะใน
การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต เชน อุณหภูมิในการเผา สวนผสมของเน้ือภาชนะ  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมสามารถศึกษาไดดวยตาเปลา แตมีขอจํากัดในดานตาง ๆ เชน การวิเคราะหดวย
วิธีการบางอยางจําเปนตองมีการทําลายภาชนะดินเผาบางสวน เชน การทําตัวอยางแผนบาง (Thin 
section) เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบของเนื้อภาชนะ ซ่ึงตองตัดตัวอยางบางสวนซ่ึงทําให
ภาชนะดินเผาเกิดการชํารุด  หรือขอจํากัดดานงบประมาณเนื่องจากการทดสอบดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางและมีคาใชจายสําหรับการวิเคราะหสําหรับแตละ
ตัวอยางท่ีคอนขางสูง    

 

การศึกษาเศษภาชนะดินเผา 
 ในการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาโดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดคน
ในแหลงโบราณคดีดวยวิธีการตาง ๆ มีขอจํากัดของวิธีการศึกษา หรือปจจัยที่มาจากตัวของเศษ
ภาชนะเอง เชน สภาพที่ไมสมบูรณ  ท่ีมาท่ีไมแนชัดซ่ึงอาจเกิดจากการรบกวนโดยส่ิงตาง ๆ เชน 
สัตว พืช หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย  แตปจจัยที่มีความสําคัญอื่น ๆ ที่มีความสําคัญและ
ไมสามารถละเลยไปได คือ เวลา คาใชจายและบุคคลากรในการดําเนินโครงการ (Orton and others, 
1993: 43) ในการวิจัยจะตองมีกรอบของเวลา คาใชจายและบุคคลากร ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
การศึกษาวิจัยซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีกําหนดทิศทางในการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคน
ในโครงการ เนื่องจากในการขุดคนทางโบราณคดีไมสามารถทราบไดลวงหนาวาจะพบโบราณวัตถุ
ประเภทใดหรือมีจํานวนเทาใดไดอยางแนชัด  และตองศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทอ่ืน ๆ ท่ี
ไมใชภาชนะดินเผา เชน กระดูกสัตว  เคร่ืองมือโลหะ เคร่ืองมือหิน ฯลฯ อาจทําใหการศึกษาภาชนะ
ดินเผาหรือเศษภาชนะดินเผาท่ีไดมาจากการขุดคนทุกช้ินนั้นไมสามารถทําไดหากพบในปริมาณ
มากหรืออาจจะไมไดทําการศึกษาวิเคราะหเนื่องจากพบในปริมาณนอยและไมใหขอมูลท่ีสําคัญตอ
เปาหมายการศึกษาวิจัย 
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 แมวาการศึกษาวิจัยภาชนะดินเผาในโครงการวิจัยตาง ๆ อาจทําไดเพียงการศึกษา   
ภาพกวาง  เนื่องจากมีขอจํากัดในดานตาง ๆ แตกระบวนการขุดคนไดดําเนินอยูหรือดําเนินการจน
เสร็จส้ินแลว พื้นท่ีท่ีมีการขุดคนถูกทําลายบริบทตาง ๆ ไปรวมไปถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีพบในการขุดคนก็
ถูกเคล่ือนยายจากบริบทเดิม  การเก็บขอมูลตาง ๆ จึงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากขอมูลท่ี
บันทึกไวจะเปนแหลงขอมูลเดียวท่ีเหลือท่ีสามารถนํามาใชในการศึกษาตอในอนาคต อยางไรก็ตาม
หากการบันทึกไมมีความแมนยําหรือเกิดการสูญหายก็ไมสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชงานได 
ทําใหการขุดคนนั้นเปนการทําลายแหลงโบราณคดีโดยไมเกิดประโยชนทางดานวิชาการ   
 ดังนั้น การนําเอาระบบฐานขอมูลมาประยุกตใชในการดําเนินงานระหวางการขุดคน
หรือภายหลังการขุดคนจะสรางคุณประโยชนสําหรับการศึกษาดานโบราณคดี เชน เปนส่ิงท่ีคอย
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนสวนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถจัดเก็บไดเปน
จํานวนมากอีกท้ังยังสามารถสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว  สําหรับผูท่ีสนใจก็สามารถเขาถึงขอมูล
เบ้ืองตนไดตามความตองการของแตละบุคคล เปนตน  
 ในกระบวนการปฏิบัติงานดานโบราณคดีจะพบวาการจัดจําแนก (Classification) เปน
กระบวนการที่มีความสําคัญและนําไปสูการศึกษาในระดับของการวิเคราะห ( Rice, 1987, quoted 
in Olin and Franklin, 1982: 48; Sinopoli, 2002, qouted in Peregrine, Ember, Carol R. and Ember, 
2002: 64) การจัดจําแนกมีหลักการงาย ๆ คือ การนําสิ่งที่เหมือนกันมาจัดไวในกลุมเดียวกัน 
(Clarke, 1972: 232) ดังนั้น คุณลักษณะท่ีปรากฏบนเศษภาชนะดินเผาจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอ
การจัดจําแนก  การเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาชนะดินเผาหรือเศษภาชนะดินเผาจึงเปน
สิ่งท่ีมีความสําคัญ แตคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีปรากฏเปนส่ิงสามารถบรรยายไดมากมายนับไมถวน 
ดังนั ้น นักโบราณคดีจึงตองทําการเลือกคุณลักษณะที่จะนํามาใชในการวิเคราะหแปลความ 
(Lock and Wilcock, 1987: 12)  
 ดังนั้น การบันทึกคุณลักษณะของเศษภาชนะดินเผานั้น ตองคํานึงถึงคุณลักษณะท่ี
แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงสามารถนํามาใชสําหรับการวิเคราะหแปลความได เนื่องจากเศษ
ภาชนะดินเผาเปนช้ินสวนท่ีแตกหักทําใหการศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงของภาชนะน้ัน ทําไดยากหรือไม
สามารถระบุไดเลย  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพของเศษภาชนะท่ีหลงเหลืออยู หรือคุณลักษณะท่ีสามารถ
นํามาจัดจําแนกหรือวัดคาได เพื่อนํามาใชสําหรับการศึกษาวิเคราะห 
 คุณลักษณะท่ีชัดเจนและปรากฏเปนขอเท็จจริง ซ่ึงสามารถนับไดงายท่ีสุด คือ จํานวน
ของเศษภาชนะดินเผาและนํ้าหนักของเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงสามารถนําไปวิเคราะหตีความเกี่ยวกับ
ความหนาแนนของภาชนะท่ีพบอยางกวาง ๆ แตยังไมสามารถระบุถึงจํานวนของภาชนะได แตเศษ
ภาชนะดินเผาสวนของปากภาชนะและกนภาชนะนั้น สามารถนํามาใช สําหรับการอนุมานจํานวน
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ของภาชนะได  เนื่องจากคุณลักษณะท่ีชัดเจนของปากและฐานภาชนะ คือ ภาชนะใบหน่ึงนั้นมีสวน
ปากหรือฐานสวนเดียว  และสวนของปากภาชนะหรือฐานมีลักษณะเดน คือ เปนสวนเปดของ
ภาชนะ โดยสามารถสังเกตไดจากขอบของปากหรือฐาน ซ่ึงขนาดเสนผานศูนยกลางและความ
สมบูรณของเสนรอบวงปาก รวมไปถึงรูปทรงของปากและขอบปาก สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหหาจํานวนของปากภาชนะท่ีพบในแตละช้ันวัฒนธรรมหรือช้ันดิน เพื่ออนุมานจํานวนของ
ภาชนะข้ันตํ่าในเบ้ืองตนได   
 ในกรณีของเศษภาชนะดินเผาสวนฐานก็เชนเดียวกัน ในกรณีของฐานท่ีมีการทําเปน
เชิงซ่ึงมีสวนท่ีเปนปลายเปด แตยังมีฐานหรือกนของภาชนะท่ีไมสามารถแยกหรือทําการวัดขนาดได  
คือ ภาชนะท่ีสวนของลําตัวและฐานรวมเปนสวนเดียวกัน เชน กนของภาชนะกนกลม ทําใหการ
ระบุสวนของภาชนะทําไดยากหรือมีความคลาดเคล่ือนสูง นอกจากนี้สวนท่ีเปนฐานท่ีทําเปนเชิง  
โดยขอบของเชิงหรือฐานมีลักษณะคลายขอบปากภาชนะ ก็จะทําใหการจําแนกหรือวิเคราะหเกิด
ความคลาดเคล่ือนไดเชนกัน 
  

ระบบฐานขอมูล (Database System)  
 ในปจจุบันขอมูลเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานหรือเปนปรากฏการณตาง ๆ แลว  ขอมูลไดถูกนําไปใชในการพิจารณาเพ่ือแกปญหา
หรือเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง เชน ขอมูลท่ีเปนสถิติของการบริโภคนมของคนไทย
ในแตละป  ขอมูลนี้สามารถนําไปใชไดในธุรกิจนม โดยนําขอมูลสถิตินี้ไปพิจารณาในการเพ่ิมหรือ
ลดกําลังการผลิตในแตละชวงของป หรือแมแตเลือกพื้นท่ีในการจําหนายจากสถิติของผูท่ีบริโภค
นมในแตละพ้ืนท่ีหรือในแตละภาคของประเทศไทยได  เปนตน  ดังนั้นขอมูลท่ีมีความสําคัญจึงตอง
มีการจัดเก็บอยางเปนระบบระเบียบเพื่อความสะดวกในการนําออกมาใช ซ่ึงในอดีตการบันทึก
ขอมูลจะอยูในรูปของเอกสารส่ิงพิมพท่ีเปนกระดาษ  แตในยุคปจจุบันไดมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ซ่ึงมีศักยภาพในการเก็บขอมูลจํานวนมากได และเม่ือขอมูลมีปริมาณมากการเก็บขอมูลท่ีเปน
เอกสารจะตองใชพื้นท่ีในการเก็บคอนขางมาก และใชเวลานานในการคนหาขอมูลเพื่อนํามาใช  
ซึ่งทําใหเปนการเสียเวลาในการคนหาขอมูลและเสียพื้นที่เพื่อการจัดเก็บ และดวยการแขงขัน
ดานธุรกิจทําใหองคกรธุรกิจหรือบริษัทตาง ๆ ตองนําทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาใชในการแขงขัน
ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชเพื่อการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 
โดยการรวบรวมขอมูลไวเปน “ฐานขอมูล”   
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 ในทางโบราณคดี เราสามารถนําเทคโนโลยี “ระบบฐานขอมูล” มาใชประโยชนได

เชนกัน แตตองมีการพิจารณาถึงวิธีการปฏิบัติงานและลักษณะของวิธีการวิเคราะหขอมูล เพื่อ

นํามาจัดทําโครงสรางของฐานขอมูล ตามหลักการของการออกแบบและสรางฐานขอมูล เพื่อใหเกิด

เปนฐานขอมูลทางโบราณคดีท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใชงานไดจริง 

 

ความหมายของฐานขอมูล 

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง แหลงรวบรวมขอมูลที่นําเขาระบบคอมพิวเตอร 

(พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ, 2538: 3, อางจาก Spencer, comp, 1992: 95) หรือการรวบรวมรายละเอียด

ของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน เอาไวในท่ีเดียวกัน ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลทั้งหมดรวมกันได 

(มณีรัตน  บุญลํ้า, 2540: 7) เปนการนําขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันแตอยูคนละแฟมขอมูลมาจัดเก็บไว

ในท่ีเดียวกัน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2547: 9) ดังนั้นจะเห็นไดวาความหมาย

ของฐานขอมูลจึงมีลักษณะของการรวบรวมขอเท็จจริงหรือสารสนเทศ ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอรใน

การจัดเก็บและคนหาขอมูลตาง ๆ โดยขอมูลท่ีจัดเก็บจะประกอบไปดวยแฟมขอมูลตาง ๆ ซ่ึงมี

ความสัมพันธกัน  สามารถสืบคนไดดวยระบบออนไลน (นงลักษณ ไมหนายกิจ, 2543: 63)  

 ขอมูลตาง ๆ ท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลนอกจากจะตองมีความสัมพันธกันแลว ยังจะตอง

เปนขอมูลที่สนับสนุนการทํางานอยางใดอยางหน่ึง หรืออาจกลาวไดวาฐานขอมูลหนึง่อาจจะเทียบเทา

กับระบบแฟมขอมูล 1 ระบบ และเรียกฐานขอมูลซึ่งสรางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอยางใด

อยางหนึ่งนั้นวา “ระบบฐานขอมูล” (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2547: 9) เชน 

ระบบฐานขอมูลภาชนะดินเผา ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลซ่ึงจัดเก็บขอมูลท่ีสนับสนุนในการให

รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะดินเผาแตละช้ิน เปนตน   

 องคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญในการทํางานรวมกับฐานขอมูล คือ โปรแกรมระบบจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการสราง เรียกใชและแกไข

ฐานขอมูล โดยจะทําหนาท่ีเปนส่ือกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูล โดยท่ีผูใชไมจําเปนท่ีจะตอง

ทราบโครงสรางและวิธีจัดเก็บขอมูลทางกายภาพ (นันทนี  แขวงโสภา, 2551: 41)  
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แผนภูมิท่ี 4 การทํางานรวมกับฐานขอมูล 
 
 จากแผนภูมิ  ฐานขอมูล (Database) จะเปรียบเสมือนคลังขอมูลท่ีทําหนาท่ีในการ
จัดเก็บขอมูล โดยมีโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลเปนเสมือนผูจัดการคลังขอมูล โดยมีผูใชงาน
เปนผูควบคุมซ่ึงสามารถออกคําส่ังเพื่อจัดการกับคลังขอมูลท่ีมีอยู ดังนั้นฐานขอมูลจึงไมข้ึนอยูกับ
โปรแกรมท่ีใชงาน กลาวคือ ฐานขอมูลจะสามารถจัดการไดดวยโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลท่ี
แตกตางกันได ซ่ึงแตกตางกับการใชงานในระบบไฟลขอมูล ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ของขอมูลก็จะตองทําการเขียนโปรแกรมใหมเพื่อแกไข ซ่ึงเปนความยุงยากซับซอนท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีขอมูลผูกติดกับโครงสรางขอมูลในภาษาโปรแกรม (Program-Data Dependence) ซ่ึงจะกลาวถึง
ตอไปในหัวขอประโยชนของฐานขอมูล 
 
ประโยชนของฐานขอมูล 
 การนําขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันมาจัดเก็บในท่ีเดียวกันเปนฐานขอมูล มีขอดีดังนี้ 
(กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง  ครูอุตสาหะ, 2547: 16-17; มณีรัตน บุญลํ้า, 2540: 9-12)  
 1. สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล (Data Redundancy) โดยไมจําเปนตองเก็บ
ขอมูลท่ีซํ้าซอนกันแยกออกไปในแตละหนวยงาน ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บและไมตองสราง
ขอมูลใหม 
 2. หลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูล (Data Inconsistency) เนื่องจากไมตองจัดเก็บ
ขอมูลในแฟมขอมูลท่ีตางกัน เพราะมีการจัดเก็บในท่ีเดียวกันดังนั้นในการแกไขขอมูลจึงลดโอกาส
ท่ีจะเกิดขอมูลท่ีผิดพลาดจากการแกไขขอมูลท่ีอยูในแฟมอ่ืน ๆ ไมครบไดในระดับหนึ่ง 
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 3. สามารถใชขอมูลรวมกันภายในองคกรได เนื่องจากเปนขอมูลท่ีถูกจัดเก็บและ
รวบรวมไวเปนสวนกลางสําหรับบุคคลากรในองคกร 
 4. สามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลได เนื่องจากไมมีการกระจายของขอมูลเดียวกัน
แตมีคาไมตรงกัน  เนื่องจากมีการรวมขอมูลไวท่ีเดียวกัน จึงทําใหสะดวกตอการกําหนดมาตรฐาน
ของฐานขอมูล 
 5. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยใหกับขอมูลได  โดยผูบริหารระบบฐานขอมูล 
(Database Administrator: DBA) สามารถกําหนดระดับของการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนได 
 6. สามารถรักษาความถูกตองของขอมูล โดยการระบุกฎเกณฑในการควบคุมความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปอนขอมูลผิด 
 7. สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลในหลายรูปแบบ 
 8. ทําใหขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมท่ีใชงานขอมูลนั้น (Data Independence) ซ่ึง
สงผลใหผูพัฒนาโปรแกรมสามารถแกไขโครงสรางขอมูล โดยไมกระทบตอโปรแกรมท่ีเรียกใชงาน
ขอมูลนั้น 
 
องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
 ระบบฐานขอมูลมีองคประกอบหลัก 4 สวน ดังนี้ (มณีรัตน บุญลํ้า, 2540: 7-9; กิตติ 
ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2547: 9)  
 1. ขอมูล (Data) ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลตองสามารถนํามาใชประกอบ
กันได   
 2. ฮารดแวร (Hardware) อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนสวนท่ีสามารถจับตองไดหรือท่ี
เรียกวา “ฮารดแวร” ที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล จะประกอบไปดวยสวนหลัก 2 สวน 
ดังนี้ 
  2.1 หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) เปนสวนท่ีใชเก็บขอมูลของ
ฐานขอมูล ซ่ึงตองคํานึงถึงความจุของหนวยความจําสํารองท่ีนํามาใชในการจัดเก็บฐานขอมูลนั้น 
  2.2 หนวยประมวลผลและหนวยความจําหลัก  เปนอุปกรณท่ีตองทํางานรวมกับ
หนวยความจําสํารอง  เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลข้ึนมาประมวลผลตามคําส่ังท่ีกําหนด ดังนั้นส่ิงท่ี
ตองคํานึงถึงในสวนนี้คือ ความเร็วของหนวยประมวลผล และขนาดของหนวยความจําหลักของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชประมวลผลรวมกับฐานขอมูลนั้น 
 3. ซอฟทแวร (Software) ในการใชฐานขอมูลมีความจําเปนตองกระทําผานโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลหรือ Database  Management  System (DBMS) ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดการและ
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ควบคุมความถูกตอง  ความซํ้าซอนและความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ภายในฐานขอมูล
แทนโปรแกรมเมอร ทําใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลไดโดยไมตองทราบถึง
โครงสรางทางกายภาพของขอมูลเทากับโปรแกรมเมอร เนื่องจากโปรแกรม DBMS จะมีสวน 
Query  Language  ซ่ึงเปนภาษาที่ประกอบดวยคําส่ังตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการและเรียกใชฐานขอมูล 
ซ่ึงสามารถนําไปใชรวมกับภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาเปนโปรแกรมท่ีใชเรียกขอมูลจาก
ฐานขอมูลมาประมวลผล  
 4. ผูใชระบบฐานขอมูล (User) สามารถแบงออกได 3 กลุม ดังนี้ 
  4.1 นักพัฒนาโปรแกรม (Application Programmer) เปนผูท่ีเขียนและพัฒนา
โปรแกรมสําหรับเรียกใชขอมูลในฐานขอมูลใหแกผูใชระดับปลายและผูจัดการฐานขอมูล   
  4.2 ผูใชระดับปลาย (End user) (มณีรัตน บุญลํ้า, 2540: 8) ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท 
ไดแก 
   4.2.1 Naïve User คือ ผูใชท่ีเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนจากนักพัฒนาโปรแกรม 
   4.2.2 Sophisticated User คือ ผูใชท่ีเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยใชคําส่ัง 
Query Language  
  4.3 ผูจัดการฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) คือ ผูท่ีทําหนาท่ีควบคุม
และตัดสินใจในการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล ชนิดของขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล รูปแบบ
ในการเรียกใชขอมูล  ความปลอดภัยของขอมูลและกฎระเบียบท่ีใชควบคุมความถูกตองของขอมูล
ภายในฐานขอมูล โดยอาศัยคําส่ังในกลุม Data  Definition  Language (DDL) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ 
Query  Language เปนตัวกําหนด 
 
ภาษาท่ีใชในการส่ังการฐานขอมูล 
 ในการใชงานฐานขอมูลจะเห็นไดวาตองมีการใชภาษาเฉพาะในการส่ังการฐานขอมูล 
ซ่ึงภาษาท่ีใชในระบบฐานขอมูลมีไวเพื่อการติดตอกับฐานขอมูลโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถแบงได  
3 ประเภท ดังนี้ (มณีรัตน บุญลํ้า, 2540: 18)  
 1. ภาษาสําหรับนิยามขอมูล (Data Definition Language หรือ DDL) เปนคําส่ังท่ีใช
กําหนดเคาราง (Schema) ของฐานขอมูล ท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงผลที่ไดจากการแปลคําส่ังกลุมนี้จะทําให
เกิดตารางสําหรับการจัดเก็บโครงสรางท่ีไดจากการออกแบบฐานขอมูลลงในแฟมขอมูลท่ีเรียกวา 
Data Dictionary ซ่ึงคําส่ังเหลานี้จะเปนคําส่ังท่ีใชสําหรับสรางแฟมขอมูล 
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 2. ภาษาท่ีใชสําหรับการใชขอมูล (Data  Manipulation  Language หรือ DML) เปน
คําส่ังสําหรับการดําเนินการตาง ๆ กับขอมูล  เชน  การเรียกดูขอมูล  การเพิ่มขอมูล  การลบขอมูล  
ซ่ึง DML มี 2 ประเภท คือ  ประเภท  Procedural ซ่ึงผูใชตองระบุวาตองการขอมูลอะไรและจะนํา
ขอมูลออกมาอยางไร  สวนอีกประเภทหนึ่ง คือ Nonprocedural  ซ่ึงผูใชระบุเพียงวาตองการขอมูล
อะไรแตไมตองบอกถึงวิธีการ 
 3. ภาษาท่ีใชในการควบคุมขอมูล (Data Control Language หรือ DCL) เปนคําส่ังท่ีใช
ในการควบคุมความถูกตองของขอมูล  การกําหนดสิทธ์ิในการใชงาน การเรียกดูขอมูลของผูใชแตละ
กลุมในระดับภายนอก 
 
ระบบจัดการฐานขอมูล  Database  Management  System (DBMS)  
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2547: 14) กลาวถึง Database Management  
System (DBMS) วาเปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูล เพื่อการจัดการ
และควบคุมขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูล  ซ่ึงโปรแกรมเหลานี้จะทําหนาท่ีเหมือนโปรแกรมเมอรท่ี
คอยติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลดวยคําส่ัง DML หรือ DDL หรือดวยโปรแกรมตาง ๆ ซ่ึงทุก ๆ 
คําส่ังหรือโปรแกรมท่ีใชในฐานขอมูลจะถูกโปรแกรม DBMS นํามาแปลเปนการกระทําตาง ๆ 
ภายใตคําส่ังนั้น ๆ เพื่อนําไปกระทํากับขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลตอไป ซ่ึงสวนการทํางานของ 
DBMS ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้  
 1. Database  Manager เปนสวนท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดการกระทําตาง ๆ ใหกับ
สวน  File Manager (เปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหารและจัดการขอมูลท่ีเก็บอยูในฐานขอมูลในระดับ
กายภาพ) เพื่อนําไปกระทํากับขอมูลท่ีเก็บอยูในฐานขอมูล   
 2. Query Processor เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปลงคําส่ัง Query Language ใหอยูใน
รูปแบบของคําส่ังท่ี Database Manager เขาใจ 
 3. Data Manipulation Language Precompiler เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปลประโยค
คําส่ังของกลุมคําส่ัง DML ใหอยูในรูปแบบท่ีสวน Application Programs Object Code จะนําไป
เขารหัสเพื่อสงตอไปยังสวน Database Manager ในการแปลประโยคคําส่ังของกลุมคําส่ัง DML  
ของสวน Data Manipulation Language Precompiler จะตองทํางานรวมกับสวน Query Processor 
 4. Data  Definition Language Precompiler เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปลประโยคคําส่ัง
ของกลุมคําส่ัง DDL ใหอยูในรูปแบบของ MetaData (ไดแก รายละเอียดท่ีบอกถึงโครงสรางตาง ๆ 
ของขอมูล เชน โครงสรางของขอมูล กฎท่ีใชควบคุมความถูกตองของขอมูล กฎท่ีใชในการรักษา
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ความปลอดภัยใหกับขอมูล (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2547: 16) ท่ีเก็บอยูใน
สวน Data Dictionary ของฐานขอมูล 
 5. Application Programs Object Code เปนสวนท่ีทําหนาท่ีในการแปลงคําส่ังตาง ๆ 
ของโปรแกรม รวมไปถึงคําส่ังในกลุมคําส่ัง DML ท่ีสงตอมาจากสวน Data Manipulation Language  
Procompiler ใหอยูในรูปของ Object Code  ที่จะสงตอไปให Database Manager เพื่อกระทํากับ
ขอมูลในฐานขอมูล 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปหนาท่ีของ DBMS ได ดังนี้ 
 1. ทําหนาท่ีในการแปลงคําส่ังท่ีใชจัดการกับขอมูลภายในฐานขอมูล ใหอยูในรูปแบบ
ท่ีฐานขอมูลเขาใจ 
 2. ทําหนาท่ีในการนําคําส่ังตาง ๆ ซ่ึงไดรับการแปลแลว นําไปส่ังใหฐานขอมูลทํางาน  
เชน  การจัดเก็บขอมูล  การลบขอมูล  การเพิ่มขอมูล 
 3. ทําหนาท่ีปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับขอมูลในฐานขอมูล โดยคอยตรวจสอบ
วาคําส่ังใดสามารถทํางานไดและคําส่ังใดไมสามารถทํางานได 
 4. ทําหนาท่ีรักษาความสัมพันธของขอมูลภายในฐานขอมูลใหมีความถูกตองเสมอ 
 5. ทําหนาท่ีเก็บรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในฐานขอมูลไวใน Data 
Dictionary ซ่ึงรายละเอียดเหลานี้จึงมักจะเรียก “ขอมูลของขอมูล” (Metadata)  
 6. ทําหนาท่ีควบคุมใหฐานขอมูลทํางานไดอยางถูกตองและมีสิทธิภาพ 
 ในกรณีของการศึกษาวิจัยนี้ผูศึกษาตองทําการสรางฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม
Microsoft Access 2007 ซ่ึงเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (DBMS) โปรแกรมหนึ่งซ่ึงเปนโปรแกรม
ท่ีมีเคร่ืองมือสําหรับการสรางฐานขอมูลและจัดการฐานขอมูล ซ่ึงไดทําการแปลงภาษาหรือชุดคําส่ัง
ในการจัดการฐานขอมูลตาง ๆ อยูในรูปแบบของแถบเคร่ืองมือหรือคําส่ังท่ีเขาใจไดงายและไม
ซับซอนนัก ผูศึกษาจึงมองเห็นวาเปนโปรแกรมที่นาสนใจในการเร่ิมตนสรางฐานขอมูล อีกท้ังเปน
โปรแกรมท่ีมีอยูในระบบปฏิบัติการ Window XP ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการที่คุนเคยและนิยมใชกัน
โดยท่ัวไป  
 
สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล (Architecture for Database System)  
 สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล เปนการอธิบายโครงสรางและสวนประกอบหลักท่ี
นํามารวมกันกลายเปนระบบฐานขอมูล ในการศึกษาวิจัยนี้จะเสนอสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูลท่ี
กําหนดโดย สถาบัน American National Standards Institute (ANSI) และ Standards Planning and 
Requirements Committee (SPARC) ซ่ึงใชชื่อสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูลนี้วา ANSI-SPARC ใช
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อธิบายหนาท่ีในการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2551) โดยสามารถ
แบงได 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  สถาปตยกรรม 3 ระดับ ของ ANSI-APARC  
ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, ระบบฐานขอมูล  Database Systems (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคช่ัน, 2551), 63. 
 
 1. ระดับภายใน (Internal level) เปนระดับท่ีเกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพในการจัดเกบ็
ขอมูลในฐานขอมูลเนื่องจากเปนระดับท่ีกลาวถึงการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพดาน
ความเร็วในการเขาถึงขอมูล สถาปตยกรรมภายในจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการพื้นท่ีเพ่ือการจัดเก็บขอมูลและการเรียงลําดับดัชนีขอมูล 
  1.2 การจัดเก็บรายละเอียดของเรคอรด 
  1.3 การจัดวางตําแหนงของเรคอรด 
  1.4 การบีบอัดขอมูลและเทคนิคการเขารหัสขอมูล 
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  ซ่ึงในโครงสรางขอมูลระดับภายในนั้นผูใชฐานขอมูลจะไมสามารถเห็นรายละเอียด
ทางกายภาพของขอมูลในระดับนี้ได  นอกจากผูบริหารฐานขอมูล (DBA)  
 2. ระดับหลักการหรือแนวคิด (Conceptual level) เปนโครงสรางหลักของระบบ
ฐานขอมูลโดยรวม โดยใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางขอมูล เชน ตารางหรือรีเลชั่น 
(ในกรณีใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ) ซ่ึงเกี่ยวของกับส่ิงตาง ๆ ตอไปน้ี 
  2.1 จํานวน Entity ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวย Attribute ที่ใชอธิบายคุณสมบัติ
ของแตละเอ็นติตี้  รวมถึงความสัมพันธของ Entity ในระบบ 
  2.2 กฎเกณฑขอบังคับในขอมูล (Constraints)  
  2.3 ระบบความปลอดภัยและกฎความคงสภาพขอมูล (Integrity)  
  ในมุมมองของผูใชงานจะเสนอเปนตาราง (Table) ของขอมูลเทานั้น ซ่ึงในความ
เปนจริงแลวตารางท่ีปรากฏอยูนั้นเกิดจากโครงสรางของขอมูลท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวาง Entity  ดังนั้นการกระทําใด ๆ บนเรคอรดในตารางใดตารางหนึ่ง เชน การลบหรือแกไขขอมูล  
ก็ควรจะทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงของขอมูลท่ีไดทําการแกไข เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนหรือ
เกิดขอมูลท่ีไมตองการ 
 3. ระดับภายนอก (External level) เปนระดับท่ีเกี่ยวของกับผูใชงานมากท่ีสุด 
เนื่องจากเปนมุมมองในระดับผูใชงานซ่ึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองทราบถึงโครงสรางของระบบ
ท้ังหมด แตโครงสรางของขอมูลระดับภายนอกนี้ก็ เปนสวนหนึ่งของระดับแนวคิดนั่นเอง 
ยกตัวอยางเชน  เม่ือตองการทราบวามีเศษภาชนะดินเผาท่ีตกแตงผิวดวยการเขียนสี ก็ไมจําเปนตอง
ทราบโครงสรางขอมูลท้ังหมดของเศษภาชนะดินเผา  เพียงแตตองการขอมูลเกี่ยวกับการตกแตงคือ 
การเขียนสี เทานั้น ซ่ึงขอมูลท่ีนําเสนอจะมีการเช่ือมโยงโครงสรางขอมูล (Relation) ในสวนของ
โครงสรางขอมูลภาชนะดินเผาสวนตาง ๆ ซ่ึงมีการตกแตงผิวดวยการเขียนสี แลวแสดงผลออกมา
เปนเศษภาชนะดินเผาท่ีเขียนสีท้ังหมด  ซ่ึงการเช่ือมโยงโครงสรางขอมูลนั้นเปนสวนหน่ึงของ
ระดับแนวคิด ดังนั้นในระดับภายนอกจึงเปนการนําขอมูลในระดับแนวคิดมาแสดงแกผูใชงาน 
 ในการแบงสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูลนั้นเปน การแบงแยกมุมมองของผูใชงาน
ฐานขอมูลออกจากฐานขอมูลในระดับภายใน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. ผูใชแตละคนสามารถกําหนดมุมมองขอมูลของตนไดจากขอมูลชุดเดียวกัน โดยไม
สงผลกระทบตอผูใชคนอ่ืน ๆ  
 2. ผูใชไมตองใหความสนใจกับขอมูลในระดับภายในซ่ึงเปนรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับ
โครงสรางการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล ซ่ึงเปนหนาท่ีของ DBMS 
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 3. ผูบริหารฐานขอมูลสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงโครงสรางการจัดเก็บขอมูล 
โครงสรางขอมูลในระดับแนวคิด หรือมีการเปล่ียนแปลงอุปกรณในการจัดเก็บขอมูล โดยไมสงผล
กระทบตอมุมมองผูใชงาน 
 
การออกแบบและสรางฐานขอมูล 
 การออกแบบและสรางฐานขอมูลเปนกระบวนการหน่ึงของ “วงจรการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล (Database Systems Development Life Cycle: DSDLC)” ซ่ึงเปนวงจรท่ีแสดงถึง
กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินการซ่ึงนําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล ประกอบดวยกระบวนการ
ตาง ๆ ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2551: 139-147)  
 1. การศึกษาเบ้ืองตน (Database Initial Study) เปนกระบวนการแรกในวงจรพัฒนา
ระบบฐานขอมูลในการกําหนดทิศทางของการสรางฐานขอมูลในเบื้องตน เพื่อใหทราบถึงความ
ตองการ ปญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการขอมูล วัตถุประสงคในการสรางฐานขอมูล และกําหนด
ขอบเขตของฐานขอมูลใหครอบคลุมกลุมผูใชงาน 
 2. การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึง
เกี่ยวของกับการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหความตองการ (Requirements Analysis) เพ่ือรวบรวมขอมูล
เบ้ืองตนสําหรับการออกแบบฐานขอมูล ดังนี้ 
   2.1.1 ความตองการในสารสนเทศ เปนการสํารวจความตองการประเภทของ
สารสนเทศ ในปจจุบันมีระบบสารสนเทศใดท่ีรองรับการปฏิบัติงาน และสารสนเทศนั้นเพียงพอ
หรือไม 
   2.1.2 ผูใชสารสนเทศ เพื่อใหทราบถึงกลุมของผูใชงาน วิธีการนําไปใช
และมีมุมมองตอขอมูลอยางไร 
   2.1.3 แหลงท่ีมาของสารสนเทศ เพื่อใหทราบวามีแหลงขอมูลท่ีใดบาง และมี
วิธีการในการกล่ันกรองขอมูลอยางไร ซ่ึงแหลงท่ีมาของสารสนเทศสามารถพบไดจากการสอบถาม
ขอมูลของผูใชงาน การสํารวจระบบงานในปจจุบัน  
   2.1.4 การประกอบรางเปนสารสนเทศ เปนการพิจารณาสวนประกอบตาง ๆ 
ของขอมูล เชน จะตองมีคุณลักษณะ (Attributes) ใดบาง มีการเช่ือมโยงความสัมพันธกันอยางไร มี
ขอมูลใดท่ีสามารถนําไปประยุกตใหเกิดเปนสารสนเทศตามท่ีผูใชงานตองการได    
  2.2 การออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Database Design) เปนการ
นําเอาขอมูลจากกระบวนการวิเคราะหความตองการมาสรางเปนแบบจําลองหรือแผนภาพ E-R 
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(ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอของการสรางแบบจําลอง E-R) และเพื่อใหเกิดความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการนักออกแบบควรกําหนดมาตรฐานในการออกแบบ ซ่ึงประกอบไปดวย 
รูปแบบของแผนภาพ  สัญลักษณ  แบบราง (layout) รูปแบบการเขียนเอกสารและระเบียบในการ
จัดการเอกสาร การคัดเลือกซอฟแวรระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS Software Selection)  
  2.3 การคัดเลือกซอฟแวรระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS Software Selection) 
มีส่ิงท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 
   2.3.1 คาใชจายดานตนทุนตาง ๆ เชน ราคา  การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา  
คาลิขสิทธ์ิ  ฯลฯ 
   2.3.2 คุณลักษณะและเครื่องมือของ DBMS ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก
แกผูใชงานและ DBA 
   2.3.3 แบบจําลองขอมูลท่ีใชมีความสัมพันธกับระบบของ DBMS หรือไม 
   2.3.4 ความสามารถในการเคลื่อนยาย คือ สามารถถายโอนขอมูลเพื่อไปใช
งานในระบบท่ีมีแพลตฟอรมตางกันได 
   2.3.5 ความตองการฮารดแวรของ DBMS เนื่องจากซอฟตแวร DBMS ตอง
อาศัยฮารดแวรในการปฏิบัติการ ดังนั้นหากฮารดแวรไมรองรับโปรแกรม DBMS ระบบฐานขอมูล
ก็จะไมสามารถดําเนินการได  
  2.4 การออกแบบฐานขอมูลเชิงตรรกะ (Logical Database Design) เปนกระบวนการ
แปลงแบบจําลอง E-R ใหอยูในรูปของรีเลช่ันตามรูปแบบของโปรแกรม DBMS ที่เลือกใช โดยมี
การดําเนินการดังนี้ 
   2.4.1 แปลงแผนภาพหรือแบบจําลอง E-R เปนรีเลช่ัน 
   2.4.2 Normalization เพื่อขจัดความซํ้าซอนของขอมูล 
   2.4.3 ตรวจสอบความถูกตองของรีเลช่ัน 
   2.4.4 ตรวจสอบความคงสภาพขอมูล ใหเปนไปตามขอบังคับ 
   2.4.5 ทบทวนแบบจําลองเชิงตรรกะรวมกับผูใชงาน 
   2.4.6 ตรวจสอบการรองรับการเติบโตของขอมูลในอนาคต 
  2.5 การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Design) คือ
กระบวนการเลือกส่ือจัดเก็บขอมูล (Data Storage) และรูปแบบโครงสรางแฟมขอมูล (File 
Organization) ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 
 3. การนําไปใช (Implementation) เปนกระบวนการในการสรางฐานขอมูลและ
โปรแกรมสนับสนุน (Application Programs) โดยใชภาษาสําหรับนิยามขอมูล (Data Definition 
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Language หรือ DDL) ในการสรางโครงสรางของฐานขอมูล และใชภาษาท่ีใชสําหรับการใชขอมูล 
(Data Manipulation Language หรือ DML) ในการสรางโปรแกรมหรือเคร่ืองมือสนับสนุนการใชงาน
ตาง ๆ เชน ตัวสรางแบบฟอรม (Forms Generators) ตัวสรางรายงาน (Report Generators) ตัวสราง
โปรแกรมสนับสนุน (Application Generators) เปนตน 

 4. การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation) เม่ือสรางฐานขอมูลแลว
ตองทําการทดสอบฐานขอมูลเพื่อทําการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือทําการใชงานจริง   

 5. การปฏิบัติงาน (Operation) การนําไปใชงานจริงหลังจากท่ีไดทําการทดสอบระบบ
ตาง ๆ แลว  

 6. การบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (Maintenance and Supporting) ภายหลังจาก
การปฏิบัติงานอาจเกิดปญหาข้ึน  ดังนั้นในการแกไขปญหาตาง ๆ ภายหลังการการปฏิบัติงานจะ
เปนกระบวนการบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบเพื่อใหระบบฐานขอมูลมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 
 

แบบจําลองขอมูล (Data Models)  
 ในการสรางฐานขอมูลจะตองมีการสรางแบบจําลองฐานขอมูล เพ่ือทําใหเห็นโครงสราง
หรือภาพรวมของฐานขอมูลไดดีข้ึน และใชเปนแนวทางอธิบายแนวคิดในการนําเสนอขอมูลของ
ฐานขอมูล เชน การนําเสนอเนื้อหาในการวิเคราะหเศษภาชนะดินเผา โดยมีการกําหนดและอธิบาย
ลักษณะของขอมูล รวมไปถึงความสัมพันธระหวางขอมูล ท้ังนี้แบบจําลองขอมูลจึงมีหนาท่ีเปนส่ือ
ท่ีใชในการส่ือสารระหวางผูออกแบบฐานขอมูลและผูใชใหมีความเขาใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลท่ีจะสรางข้ึน (ระวีวรรณ  เอ้ือพันธวิริยะกุล, 2547: 19- 46; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2551: 
156-177)  
 ในการออกแบบฐานขอมูลนั้นนิยมใชแบบจําลองขอมูลท่ีเรียกวา แบบจําลอง E-R 
(The Entity-Relationship Model) แบบจําลอง E-R คือ แบบจําลองเชิงแนวคิด (Conceptual Data 
Model) ท่ีใชเปนตัวกลางในการส่ือสารระหวางผูออกแบบและผูใชงานฐานขอมูล ซ่ึงแบบจําลอง  
E-R นี้ พัฒนาโดย Peter Chen ในป ค.ศ. 1976 โดยนําเสนอในรูปแบบของแผนภาพเพื่อสราง
ความเขาใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับขอมูลท่ีมีอยูในระบบฐานขอมูล ซ่ึงในแผนภาพ E-R จะเสนอ
รายละเอียดหรือขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานตาง ๆ ในภาพรวม เชน มีเอนติตี้และแอตตริบิวต
ใดบาง และเอนติตี้แตละอันมีการเช่ือมโยงความสัมพันธในรูปแบบใด  เปนตน   
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 ดังนั้น การนําเสนอขอมูลในรูปแบบจําลอง E-R จึงมีความสําคัญตอข้ันตอนการออกแบบ

ฐานขอมูล ผูศึกษาจึงขออธิบายความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ E-R ท่ีจะนํามาใชในการ

ออกแบบฐานขอมูลสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 

 องคประกอบตาง ๆ ในแบบจําลองขอมูล 

 1. เอ็นติตี้ (Entity) คือ ส่ิงท่ีเราสนใจซ่ึงจะทําใหเกิดเปนกลุมของขอมูลท่ีตองการ  

โดยส่ิงเหลานี้อาจเปนไดท้ังบุคคล วัตถุ สถานท่ี เหตุการณตาง ๆ เชน เศษภาชนะดินเผา การตกแตง  

บริเวณหรือท่ีตั้ง เปนตน ซ่ึงโดยปกติในการออกแบบหรือสรางฐานขอมูลจะใชเปนช่ือภาษาอังกฤษ 

ท้ังนี้เพื่อลดปญหาดานภาษาท่ีโปรแกรมรองรับในการทํางาน โดยสัญลักษณเอ็นติตี้จะเปนรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงมีการระบุช่ือเปน คํานาม และเขียนดวย ตัวพิมพใหญ โดยเอ็นติตี้สามารถแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1.1 Strong Entity  หรือ  Regular Entity คือ  เอ็นติตี้ท่ีเปนอิสระสามารถมีอยูได

โดยไมข้ึนกับเอ็นติตี้ใด ใชสัญลักษณรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 

  1.2 Weak Entity คือ เอ็นติตี้ท่ีไมสามารถอยูไดอยางอิสระตองข้ึนอยูกับ Strong 

Entity ซึ่งเอ็นติตี ้ประเภทนี้จะถูกลบเมื่อเอ็นติตี้หลักถูกลบออกไป เชน ในกรณีที่มีเอ็นติตี้ 

SHERD เปน Strong Entity และมี PART_OF_VESSELL เปน Weak Entity ซึ่งใชสัญลักษณ 

รูปส่ีเหล่ียมผืนผาเสนคู โดยมีความสัมพันธ คือ เศษภาชนะดินเผาตองมีการระบุวาเปนสวนใดของ

ภาชนะ ดังนั้นหากลบเอ็นติตี้ SHERD ออกไปก็จะทําใหเอ็นติตี้ PART_OF_VESSELL ถูกลบ

ออกไปดวยเชนกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 Strong Entity  และ  Weak Entity 
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 2. แอตตริบิวตหรือคุณลักษณะ (Attributes) คือ คุณสมบัติของเอ็นติตี้ ซึ่งเปนสวน
ที่บงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอ็นติตี้นั้น โดยใชสัญลักษณรูปวงรี ตัวอยางเชน เอ็นติตี้ SHERD 
ประกอบไปดวยแอตตริบิวต  Color, ID และ Thickness (สี เลขทะเบียน และความหนา) โดยแอตตริบิวต
ท่ีถูกใชเปนคียหลักจะถูกขีดเสนใตไว  
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี  2 Attributes ของ เอ็นติตี ้SHERD 
 
  นอกจากน้ีแอตตริบิวตสามารถแบงออกเปนหลายชนิด ไดแก Simple Attribute 
(หรือ Atomic Attribute) และ Composite  Attribute  
  แอตตริบิวตท้ังสองประเภทน้ีมีคุณสมบัติตางกันท่ีความสามารถในการแบงขอมูล
ออกเปนสวนยอย โดย Simple Attribute จะไมสามารถแตกออกเปนแอตตริบิวตยอยไดอีก  
แต Composite Attribute  สามารถแบงขอมูลออกเปนแอตตริบิวตยอยได ตัวอยางเชน แอตตริบิวต  
Location ประกอบไปดวย  แอตตริบิวต  Country,  Province และ District 

 
ภาพท่ี  3 Simple  Attributes และ Composite  Attributes 
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  Single-Valued Attribute คือ แอตตริบิวตที่บรรจุคาเพียงคาเดียว ตัวอยางเชน 
เศษภาชนะดินเผาชิ้นหนึ่งจะตองเปนสวนใดสวนหนึ่งของภาชนะ ดังนั้นแอตตริบิวต Part ใน
เอ็นติตี้ SHERD จะอางอิงขอมูลสวนของภาชนะไดเพียงสวนเดียว  เปนตน   
  Multivalued Attribute คือ แอตตริบิวตท่ีสามารถมีหลายคาได ตัวอยางเชน การตกแตง
บนเศษภาชนะดินเผา 1 ชิ้น อาจมีการตกแตงมากกวา 1 วิธี เปนตน โดยสัญลักษณที่ใช คือ วงรี
เสนคู  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4 Single-Valued Attribute  และ  Multivalued Attribute 
 
  Derived Attribute คือ แอตตริบิวตท่ีเกิดจากการประยุกตแอตตริบิวตอ่ืน ตัวอยางเชน  
แอตตริบิวต Total weight ในเอ็นติตี้ QUANTITY จะไดมาจากการนําผลรวมจากแอตตริบิวต Weight 
ของเอ็นติตี้ SHERD มารวมกัน เปนตน สัญลักษณท่ีใชคือ วงรีแบบเสนประ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี  5 Derived Attribute 
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 3. ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางเอ็นติตี้ ซ่ึงจะใชสัญลักษณ
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนท่ีมีการระบุกริยาเพื่ออธิบายความสัมพันธ เชน นักโบราณคดี <บันทึกขอมูล> 
เศษภาชนะดินเผา ไดหลายช้ิน 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6 ความสัมพันธ (Relationship) นักโบราณคด ี<บันทึกขอมูล> เศษภาชนะดินเผา หลายช้ิน 
 
  ดีกรีของความสัมพันธ (Relationship Degree) เปนส่ิงท่ีแสดงถึงจํานวนของเอ็น-
ติตี้ท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงมีพื้นฐานบนความเปนไปได 3 รูปแบบ คือ 
  1. ความสัมพันธแบบยูนารี (Unary Relationships) เปนความสัมพันธในเอ็นติตี้
เดียวหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความสัมพันธแบบเรียกซํ้า (Recursive) ตัวอยางเชน ผูจัดการ 
<จัดการ> พนักงานของตน ซ่ึงผูจัดการเปนพนักงานของบริษัท ดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7 ความสัมพันธแบบ Unary 
 

 

SHERD 
 

ARCHAEOLOGIST Recorded by 
M    1 

EMPLOYEE 

M    1 

manage 
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  2. ความสัมพันธแบบไบนารี (Binary Relationships) เปนความสัมพันธระหวาง
เอ็นติตี้ 2 เอ็นติตี้ ตัวอยางเชน เศษภาชนะดินเผา <มี>  การตกแตงหลายวิธี  ดังภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  8 ความสัมพันธแบบ Binary 
 
  3. ความสัมพันธแบบเทอรนารี (Ternary Relationships) เปนความสัมพันธระหวาง
เอ็นติตี้ 3 เอ็นติตี้ หรือมากกวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  9 ความสัมพันธแบบ Ternary 
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  จากภาพที่ 9 สามารถอธิบายความสัมพันธได ดังน้ี 
  1. เศษภาชนะดินเผา (SHERD) ช้ินหนึ่ง <มี> ลักษณะของการคนพบ (FOUND)       
ได 1 วิธี 
  2. กลอง (BOX) หนึ่งใบ <เก็บ> เศษภาชนะดินเผาหลายช้ิน 
  3. ชางภาพ <ถายภาพ> เศษภาชนะดนิเผาไดหลายช้ิน 
 4. โครงสรางขอบังคับ (Structural Constraints) เปนการสรางกฎเกณฑหรือ

ขอบังคับของขอมูล เพ่ือควบคุมใหการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสมตาม

ขอตกลงในกระบวนการศึกษาหรือขอตกลงระหวางผูออกแบบและผูใชงาน ซ่ึงโดยปกติแลว

สามารถนําวิธีการปฏิบัติงานมาใชเปนขอบังคับได  ตัวอยางเชน การกําหนดเลขทะเบียนไมเกิน 5 

หลัก เนื่องจากเปนขอกําหนดในการเขียนเลขทะเบียนในโครงการขุดคน กําหนดใหชองขอมูล

น้ําหนักสามารถใสคาเฉพาะท่ีเปนตัวเลขเทานั้น เพื่อปองกันการบันทึกขอมูลผิดพลาด เปนตน  

ท้ังนี้การนําเสนอโครงสรางขอบังคับบนแบบจําลองE-R อาจทําไดไมครบถวน เนื่องจากขอจํากัด

ของโปรแกรมอาจทําใหไมสามารถสรางกฎขอบังคับไดครบถวน 

  Cardinality  Constraints หมายถึง ขอบังคับท่ีอธิบายถึงจํานวนของความสัมพันธ

ท่ีเปนไปไดของแตละเอ็นติตี้ สามารถแบงออกได  3 แบบ ไดแก  

  1. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหนึ่ง (One-to-One  Relationships) ยกตัวอยางเชน 

ประชาชนไทยคนหนึ่งมีเลขประจําตัวประชาชนไดเพียงชุดเดียว และเลขประจําตัวประชาชนชุดหนึ่ง

จะใชไดกับประชาชนแคคนเดียวเทานั้น   

  2. ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many  Relationships) ยกตัวอยางเชน  

นักศึกษาคนหนึ่งตองศึกษาอยูในคณะใดคณะหนึ่ง แตคณะหนึ่งสามารถมีนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน

คณะไดหลายคน   

  3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many  Relationships) ยกตัวอยางเชน  

พนักงานหลายคนสามารถทํางานไดหลายตําแหนง โดยพนักงานคนหน่ึงทํางานไดหลายตําแหนง 

และงานในแตละตําแหนงก็มีพนักงานหลายคนทํางานอยู ความสัมพันธระหวางพนักงานและ

ตําแหนงงาน จึงเปนแบบกลุมตอกลุม 
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ตารางท่ี  2 สัญลักษณท่ีใชอธิบายระดับความสัมพันธแบบตาง ๆ ในแบบจําลอง E-R  
 

Cardinality สัญญลักษณ 

ยอมรับจํานวนความสัมพันธเพียง 1 
 
 

ยอมรับจํานวนความสัมพันธ 1 หรือ M 
 
 

ยอมรับจํานวนความสัมพันธ 1 หรือ 0 
 
 

ยอมรับจํานวนความสัมพันธ 0 หรือ M 
 
 

 
 Participation  Constraints  หมายถึง ขอบังคับของการมีสวนรวม โดยท่ีการดํารงอยู
ของเอ็นติตี้หนึ่งท่ีตองพ่ึงพาเอ็นติตี้อ่ืน  ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด  
 1. การมีสวนรวมชนิดบังคับ (Total Participation หรือ Mandatory) คือ Entity หนึ่งท่ี
ตองมีความสัมพันธกับ Entity หนึ่ง เชน เศษภาชนะดินเผา ตองพบ ใน Context สวนใดสวนหนึ่ง 
 2. การมีสวนรวมชนิดเลือกได (Partial Participation หรือ Optional) คือ Entity หนึ่งท่ี
อาจมีความสัมพันธกับ Entity หนึ่ง  เชน ใน Context  อาจพบหรือไมพบ เศษภาชะดินเผา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  10 ขอบังคับการมีสวนรวมของเอ็นติตี ้ SHERD <found in> CONTEXT 

 

SHERD 
 

CONTEXT 
     M                           1 

Found in 

Sherd_ID Context_ID 
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 ความสัมพันธแบบ Supertype และ Subtype หรือ Superclass และ Subclass เปน
หลักการในการเขียนแบบจําลอง EER (Enhanced-Entity Relationship Modeling) ซ่ึงเปนแผนภาพ
ท่ีพัฒนาจากแผนภาพ E-R (ระวีวรรณ  เอ้ือพันธวิริยะกุล, 2549: 36-46) ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนแก
ฐานขอมูล ดังตอไปนี้ (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ, 2551: 196-217)  
 หลีกเล่ียงขอมูลท่ีเปนคาวาง ในกรณีนี้หาก เรานําเอา Attribute ของเศษภาชนะดินเผา
ทุกสวนมารวมกันก็จะทําใหเกิดคาวาง เชน เม่ือทําการกรอกขอมูลของเศษภาชนะดินเผาสวนลําตัว 
คาของขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของกับเศษภาชนะดินเผาสวนปาก อาทิเชน ขนาดเสนผานศูนยกลางปาก  
ความสมบูรณของเสนรอบวงปาก  สัณฐานของปาก ฯลฯ ซ่ึงไมเกี่ยวของกับคุณลักษณะของเศษ
ภาชนะดินเผาสวนลําตัวก็จะกลายเปนคาวาง ซ่ึงทําใหส้ินเปลืองเนื้อท่ีในการจัดเก็บขอมูล 
 สามารถกําหนดประเภทของ Entity ในท่ีนี้หมายถึงการแบงตามสวนของภาชนะ ซ่ึงมี 
attribute เฉพาะในแตละสวน โดยแบงประเภทออกจาก Entity  เศษภาชนะดินเผา ใหเปน Entity 
สวนปาก สวนลําตัว และสวนฐาน 
 สัญลักษณท่ีใชในการกําหนดความสัมพันธระหวาง Supertype และ Subtype คือ เสน
ความสัมพันธท่ีลากจาก Entity ท่ีเปน Supertype มายังจุดเช่ือมตอท่ีเปนวงกลม และลากเสนจาก
จุดเช่ือมตอไปยัง Entity ท่ีเปน Subtype โดยมีเคร่ืองหมาย U ( U- shaped) กํากับไวแตละเสน   
นอกจากนี้ยังมีขอบังคับท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธแบบ Supertype และ Subtype โดยแบงเปน 
Completeness Constraints และ Disjointness Constraints 
 1. Completeness Constraints เปนขอบังคับท่ีเปนผลมาจากความสัมพันธระหวาง 
Supertype และ Subtype ซ่ึง Supertype จะตองมีสมาชิกอยางนอย 1 Subtype  ซ่ึงมีความเปนไปได  
2 กรณี คือ 
  1.1 Total Specialization Rule เปนกฎที่ระบุวา Entity ท่ีเปน Supertype จะตองมี
ความสัมพันธกับสมาชิกใน Subtype ทุกตัว 
  1.2 Partial Specialization Rule เปนกฎที่ระบุวา Entity ท่ีเปน Supertype ไมตองมี
ความสัมพันธกับสมาชิกใน Subtype ทุกตัว 
 2. Disjointness Constraints เปนขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการมีจํานวนสมาชิกของ
Supertype ใน Subtype มากกวาหนึ่ง ซ่ึงมีความเปนไปได 2 กรณี คือ 
  2.1 Disjoint Rule มีเงื่อนไขคือ Entity ท่ีเปน Supertype จะมีสมาชิกไดเพียง 1 
Subtype เทานั้น 
  2.2 Overlap Ruleมีเง่ือนไขคือ Entity ท่ีเปน Supertype จะมีโอกาสมีสมาชิกได
มากกวา 1 Subtype 
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 จากแบบจําลอง EER ในภาพท่ี 11  อธิบายไดวา เศษภาชนะดินเผาตองเปนภาชนะสวน
ใดสวนหนึ่งใน 3 สวน ไดแก  ปาก  ลําตัว  ฐาน โดยท่ีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีอยู
ใน Entity เศษภาชนะดินเผา ซ่ึงเปน Supertype จะถูกถายทอดไปยัง Entity ใน Subtype ไดแก    
สวนปาก สวนลําตัว และสวนฐาน โดยการแบง Subtype นั้น ไดนําเอา Attribute “สวนของภาชนะ”  
มาใชในการแบงกลุมของเศษภาชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  11 ภาพแสดงเง่ือนไขความสัมพันธของ Supertype และ Subtype แบบ Total Specialization  

Rule และ Disjoint Rule 
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 การดําเนินการเขียนแผนภาพ EER 
 ในกระบวนการออกแบบฐานขอมูล จะเปนไปในรูปแบบของการทวนซํ้า ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีสามารถยอนกลับมาทํากระบวนการกอนหนานั้นได ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
สําหรับข้ันตอนการสรางแผนภาพ E-R ดังตอไปนี้ 
 1. ดําเนินการเขียนรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 2. ระบุขอกําหนดหรือกฎเกณฑในการปฏิบัติงาน 
 3. กําหนดเอ็นติตี้และความสัมพันธจากกฎเกณฑในการปฏิบัติงาน 
 4. ดําเนินการเขียนแผนภาพ E-R 
 5. กําหนดแอตตริบิวตท่ีเพียงพอตอการอธิบายรายละเอียดของเอ็นติตี้และกําหนดคียหลัก 
 6. ทบทวน ปรับปรุง และตรวจสอบแผนภาพ E-R 

 

แบบจําลองฐานขอมูล (Database Model)  
 แบบจําลองฐานขอมูลเปนผลผลิตท่ีเกิดจากแบบจําลองขอมูล ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีนํามาใช
ในการจัดโครงสรางและความสัมพันธระหวางขอมูล อยางไรก็ตามแบบจําลองขอมูลก็จะตอง
ถูกพัฒนาไปสูการนําไปพัฒนาฐานขอมูล จึงทําใหมีการเรียกแบบจําลองขอมูลแทนการเรียก
แบบจําลองฐานขอมูลไดเชนกัน แบบจําลองฐานขอมูลนี้มีความสัมพันธเกี่ยวของกับโปรแกรม
ระบบจัดการฐานขอมูล (ในคร้ังตอ ๆ ไปจะใชคําวา “DBMS”) เนื่องจากมีเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
เพื่อการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีการเลือกใช DBMS ใหสอดคลองกับ
แบบจําลองขอมูลท่ีสรางข้ึนจากระยะของการวิเคราะหดวย ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนเกี่ยวกับ
การเลือกแบบจําลองฐานขอมูลซ่ึงตองสอดคลองกับโปรแกรม DBMS ท่ีใช ในการวิจัยนี้ไดเลือก
โปรแกรม Microsoft Access 2007 ซ่ึงทํางานบนพื้นฐานของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ  

 แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model)  
 เปนแบบจําลองฐานขอมูลท่ีไดรับความนิยมเนื่องจากมีการเสนอมุมมองของขอมูลเปน
ตาราง (Table) ซ่ึงสามารถเขาใจไดงาย โดยในตารางจะประกอบไปดวยแถวและคอลัมน ซ่ึงขอมูล
ท่ีอยูในตารางสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธกับตารางอ่ืน ๆ ได  ท้ังความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
หรือแบบกลุมตอกลุม โดยใชคียอางอิงถึงตารางอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงคียดังกลาวยังสามารถกําหนดให
เปนคียหลัก (Primary Key) และคียรอง (Secondary Key) รวมถึงการกําหนดลําดับดัชนีเพื่อเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
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 ขอดีของแบบจําลองฐานขอมูลประเภทนี้คือ ความเปนอิสระในโครงสราง กลาวคือ 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางตารางจะไมสงผลกระทบตอโปรแกรมประยุกตท่ีใชงานรวมกับ
ฐานขอมูล นอกจากนี้ยังงายตอการเขาใจเนื่องจากมีการนําเสนอขอมูลในรูปของตาราง และใน
ปจจุบันโปรแกรม DBS ท่ีพัฒนาข้ึนมาลวนรองรับเทคโนโลยีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ อยางไรก็ตามมี
ขอเสีย คือ มีคาใชจายในระบบคอนขางสูง เนื่องจากประสิทธิภาพของฮารดแวรและซอฟแวรท่ีสูง  
นอกจากนี้หากไมมีการตรวจสอบระบบท่ีดีก็จะทําใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูลเชนเดียวกับระบบ
แฟมขอมูล   
 ในการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการออกแบบและสรางฐานขอมูลสามารถ
สรุปแนวทางในการจัดเก็บขอมูลและสรางฐานขอมูลไดดังนี้ 
 1. ทําการประเมินในเชิงปริมาณและคุณภาพของภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคน  
เพื่อเปนการคัดเลือกภาชนะดินเผาที่สามารถบงบอกถึงพัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมของแหลง
โบราณคดีได  
 2. กําหนดคุณลักษณะของภาชนะดินเผา โดยการศึกษาวิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภาชนะดินเผาในทางโบราณคดี  ผลจากการสํารวจความตองการดานขอมูลของนักโบราณคดี และ
วิธีการดําเนินการในการขุดคนซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล   
 3. สรางโครงสรางฐานขอมูลโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณขอมูลและ
ความเร็วในการเขาถึงขอมูล 
 4. สรางแบบบันทึกสําหรับการบันทึกขอมูล เพ่ือใหผูใชงาน (User) สามารถจัดเก็บ
ขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 5. สรางรายงาน (Report) สําหรับการนําเสนอขอมูลแกผูใช 
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บทท่ี 3 
แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ  อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี 

 
ขอมูลท่ัวไปของแหลงโบราณคดี 
 ท่ีตั้งของแหลงโบราณคดี อยูในบริเวณโรงเรียนบานโปงตะขบ (ปจจุบันไมมีโรงเรียน) 
บานโปงตะขบ หมู 4 ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ในพิกัด UTM  47735077 E / 
1641296 N 
 แหลงโบราณคดีท่ีมีเนื้อท่ีไมนอยกวา 15 ไร โดยมีพื้นท่ีสวนหน่ึงอยูในเขตโรงเรียน
บานโปงตะขบเดิม ซ่ึงเดิมมีการปลูกขาวโพด ลักษณะของพื้นท่ีโดยภาพรวมเปนเนินหนึ่งในพ้ืนท่ี
แบบลอนลูกคล่ืนลอนลาด ทางตะวันออกของแมน้ําปาสัก และอยูหางจากตัวอําเภอวังมวงไปทาง
ตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี  12 แผนท่ีแสดงตําแหนงของท่ีวาการอําเภอวังมวงและบานโปงตะขบ 
 

ท่ีวาการอําเภอวังมวง 

บานโปงตะขบ 
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 ตัวเนินดินแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ตั้งอยูริมทางน้ําธรรมชาติท่ีมีตนน้ําอยูใน
แนวเทือกเขาทางดานออกเฉียงใตของแหลงโบราณคดี  ทางน้ํานี้ไหลตอไปทางทิศตะวันตก ผานตัว
อําเภอวังมวง จึงมีชื่อเรียกวาหวยวังมวง จากนั้นจึงไหลไปทางทิศตะวันตกตอไปจนระบายลงสู
แมน้ําปาสัก 
 จากการสํารวจพื้นท่ีในระดับผิวดิน พบวา มีโบราณวัตถุกระจายอยูหนาแนน พบ
โบราณวัตถุประเภทสําคัญ ไดแก เศษภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายเชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาท่ี
ตกแตงดวยการทาน้ําดินสีแดง  ขวานหินขัดขนาดเล็ก และเศษกําไลขอมือทําจากหินออนสีขาว  
นอกจากนี้ยังพบเศษกระดูกสัตว ประเภทตาง ๆ เชน วัว-ควาย เกง กวาง และหมู ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบอาจเปนชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย 
 

    
 

ภาพท่ี  13 ตัวอยางโบราณวัตถุท่ีพบท่ีระดับผิวดินของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ 
 
 ทําการวางผังหลุมขุดคนขนาด กวาง 3 เมตร และยาว 3 เมตร จากการดาํเนนิการขุดคนพบ
วาแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ เปนแหลงโบราณคดีท่ีนาจะมีอายุไมต่ํากวา 3, 000 ปมาแลว โดย
พบรองรอยกิจกรรมของมนุษยสมัยโบราณ  2 ประเภท  ดังนี้   
 1. กิจกรรมการอยูอาศัยสามัญ ซ่ึงพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช เชน เศษภาชนะดินเผา  ขวานหินขัดขนาดเล็ก ประกอบกับกระดูกสัตวประเภทตาง ๆ เชน  
กระดูกวัว-ควายลิง  สุนัขและสัตวในกลุมกวาง และสัตวน้ําประเภทตาง ๆ เชน กระดองเตา เปลือก
หอยกาบ เปลือกหอยขม  เปลือกหอยบก กระดูกสันหลังปลา ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนอาหารท่ี
ประชากรในแหลงโบราณคดีไดนํามาบริโภค  นอกจากนี้ยังพบลูกปดท่ีทําจากเปลือกหอยทะเล     
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธของประชากรในแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ ท่ีไดคนพบแลวใน
พื้นที่ของลุมแมน้ําปาสัก ลุมแมน้ําลพบุรีและลุมแมน้ําเจาพระยา 
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 2. กิจกรรมตามประเพณีหรือความเชื่อ  โดยพบหลุมฝงศพ 2 หลุม ไดแก 
  2.1 หลุมฝงศพหมายเลข 1 วางตัวยาวตามแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก พบช้ินสวน
กระดูกมนุษยเพศหญิง อายุประมาณ 20-25 ป ในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว โดยมีส่ิงของอุทิศ 
ไดแก ภาชนะดินเผาขนาดใหญและขวานหินขัด  จากลักษณะของกระดูกและภาชนะดินเผาท่ีพบ 
ทําใหสันนิษฐานไดวามีการเผาศพกอนท่ีจะนํา ของอุทิศตาง ๆ มาวางและทําการกลบหลุมฝงศพ 
เนื่องจากกระดูกท่ีพบมีสภาพท่ีถูกเผาไหม แตภาชนะดินเผากลับไมพบเขมาควันหรือรอยไหมไฟ
ใหม 
  2.2 หลุมฝงศพหมายเลข 2 วางตัวยาวตามแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก พบช้ินสวน
กระดูกมนุษย บางสวน และมีส่ิงของอุทิศ ไดแก ภาชนะดินเผาขนาดใหญซ่ึงสามารถนํามาประกอบ
เปนรูปทรงได 3 ใบ และขวานหินขัด  
 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา มีวิธีการในการปลงศพ โดยทําการขุดหลุมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร  จากน้ันจึงนําดินมาฉาบผนังท้ัง 4 ดาน  ใหหนาประมาณ 1 เซนติเมตร  
แลวจึงนําศพมาวางในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  จากนั้นวางเคร่ืองปนดินเผาไวท่ีเหนือศีรษะ
และปลายเทาของศพ และวางขวานหินขัด 2 ช้ินที่บริเวณตนขาขวาของศพ 
 
การดําเนินการเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาในภาคสนาม 
 การศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาในโครงการขุดคนตาง ๆ นั้นตองมีกระบวนการของ
การรักษา  วิเคราะหและบันทึกขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดของเวลาและงบประมาณของ
โครงการวิจัย ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ (Orton and others, 1993: 39)  
 1. ทําการประเมินจํานวนของภาชนะดินเผาท่ีตองดําเนินการในโครงการศึกษาวิจัย
ท้ังหมด เพื่อใหทราบถึงปริมาณของภาชนะดินเผาท่ีตองดําเนินการศึกษาวิเคราะห รวมไปถึง
ประเมินเวลา งบประมาณและวิธีการในการทํางาน  
 2. ทําการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 3. มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดกระบวนการหรือวิธีการทํางานให
ชัดเจน โดยมีขอกําหนดในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อลดความสับสนในการทํางานซ่ึงจะทําให
การทํางานเกิดความลาชาหรือเกิดความเสียหาย 
 4. ประมาณการเกี่ยวกับสวนของการศึกษาภาชนะดินเผากับการศึกษาวิจัยดานอ่ืน ๆ 
เพื่อใชในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยภาชนะดินเผาในโครงการ (Orton and others, 1993: 39,  
quoted in  Fulford and  Peacock, 1984) ท้ังนี้เพื่อเปนการกําหนดเวลาและงบประมาณในการ
ศึกษาวิจัยภาชนะดินเผาใหเหมาะสม กับการศึกษาวิจัยในโครงการท้ังหมด 
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 จากการดําเนินการขุดคน พบวามีจํานวนของเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากถึง 

10,931 ช้ิน ดังนั้นในการดําเนินการจึงเลือกท่ีจะดําเนินการบันทึกขอมูลตาง ๆ โดยแบงเศษภาชนะ

ดินเผาออกเปน 3 กลุมใหญตามสวนของภาชนะ  เนื่องจากการศึกษาวิธีการในการศึกษาวิเคราะห

ภาชนะดินเผาพบวา เศษภาชนะดินเผาสวนท่ีสามารถบอกรูปแบบและจํานวนของภาชนะไดชัดเจน

ที่สุด คือ สวนปาก (Orton, 1993: 171-173)  เพราะสวนปากมีลักษณะที่สามารถแยกออกจาก

สวนอ่ืน ๆ ไดงาย โดยปากเปนสวนท่ีเปนขอบดานนอกท่ีเปนสวนเปดของภาชนะดังนั้นหากพบ

ลักษณะของขอบปากก็จะสามารถจําแนกได สวนฐานหรือเชิงก็มีลักษณะท่ีสามารถจําแนกสวนได 

โดยสวนฐานหรือกนของภาชนะจะมีความหนาคอนขางมาก และมีลักษณะแบนราบเพ่ือการต้ังหรือ

วางภาชนะ หรือมีการทําเปนเชิงของกนหรือฐานยื่นออกมา  

 สวนฐานภาชนะประเภทกนกลม สามารถจําแนกออกจากลําตัวไดยาก เนื่องจากสวน

ของฐานหรือกนภาชนะมีรูปทรงเชนเดียวกับสวนของลําตัว  เมื่ออยูในสภาพที่เปนเศษภาชนะ

ดินเผาจึงทําการจําแนกสวนไดยากหรือไมสามารถแยกแยะความแตกตางได 

 ลําตัวและไหลของภาชนะอาจจําแนกออกจากกันไดยากจึงไดรวมเอาไวเปนสวน

เดียวกันโดยจัดใหอยูในสวนลําตัว ท้ังนี้เนื่องจากเศษภาชนะดินเผานั้นเปนสวนท่ีแตกหักออกมา

จากภาชนะ  จึงทําใหการวิเคราะหตําแหนงและสวนท่ีถูกตองของภาชนะทําไดยากหรือไมอาจ

ทราบไดอยางแนชัด 

 ดังนั้นในการจําแนกสวนของภาชนะดินเผาสําหรับการศึกษาจึงไดจําแนกสวนของ

ภาชนะเปน 3 สวน ไดแก  ปาก  ลําตัว และฐาน/กน เปนหลักเพื่อสะดวกในการศึกษาและเกบ็บันทึก

ขอมูล 

 การเก็บบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผา ในการศึกษานี้จะทําการเก็บบันทึกขอมูล

รายละเอียดของเศษภาชนะดินเผา  โดยแบงวิธีการเก็บบันทึกขอมูล เปน 2 วิธี คือ 

 1. การเก็บบันทึกขอมูลโดยละเอียด  เปนการเก็บบันทึกขอมูลของเศษภาชนะดินเผา

แตละชิ้น โดยเลือกใชวิธีการบันทึกขอมูลนี้ กับปากและลําตัวภาชนะท่ีมีลวดลายการตกแตงพิเศษ

นอกเหนือจากลายกดประทับดวยเชือกหรือลายเชือกทาบ        

 2. การบันทึกขอมูลเชิงปริมาณของเศษภาชนะดินเผา  เปนการเก็บบันทึกขอมูลท่ีเปน

จํานวนและนํ้าหนักของเศษภาชนะดินเผา  เพื่อใหทราบจํานวนของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากการ

ขุดคนท้ังหมด   
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 ดังนั้นในการบันทึกขอมูลโดยละเอียด  จะตองทําการสรางแบบบันทึกขอมูลท่ีทําการ

บันทึกขอมูลท่ีเปนคุณลักษณะสําคัญของเศษภาชนะดินเผาแตละสวน โดยมีขอกําหนดในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผา ดังนี้ 

 1. เก็บเศษภาชนะดินเผารวมกันในแตละระดับสมมติ 

 2. ทําความสะอาดและนําไปตากใหแหง เพื่อเตรียมการจําแนก   

 3. จําแนกเศษภาชนะดินเผาตามสวนของภาชนะ ไดแก  ปาก  ลําตัว และฐาน 

 4. สวนลําตัวภาชนะใหทําการจําแนกลวดลายอ่ืน ๆ ท่ีไมใชลายกดประทับดวยเชือก 

หรือลายเชือกทาบ  ออกเพื่อเตรียมสําหรับการนําไปบันทึกขอมูลโดยละเอียด โดยจัดใหอยูในกลุม

ของ “เศษลําตัวภาชนะท่ีมีลวดลายพิเศษ” 

 5. กําหนดเลขทะเบียนใหกับเศษภาชนะสวนปากและลําตัวท่ีมีลวดลาย โดยกําหนดให

ใชตัวอักษร R เร่ิมตนและตามดวยเลขรหัสส่ีหลัก ตัวอยางเชน R0345  เปนตน สําหรับเศษภาชนะ

สวนลําตัวที่มีลวดลายพิเศษ จะกําหนดใหใชตัวอักษร  Bo (อานวา “บี-โอ”) นําหนาเลขทะเบียน 

โดยใหเริ่มตนรหัสตัวเลขของเศษภาชนะดินเผาแตละสวนที่ 0001 โดยทําการเขียนเลขทะเบียน

เศษภาชนะดินเผาบนแผนปายสติ๊กเกอรขนาดเล็กแลวติดลงบนเศษภาชนะ 

 6. บันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีใหหมายเลขทะเบียนแลว 

 7. นับจํานวนและน้ําหนักรวมของเศษภาชนะดินเผาท้ังหมดที่ไดจากการขุดคน  

โดยจําแนกตามสวนของภาชนะและการตกแตงผิว 
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แผนภูมิท่ี 6 การดําเนินการเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาในการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ 
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 เม่ือดําเนินการกําหนดเลขทะเบียนและจําแนกเรียบรอยแลวจะดําเนินการบันทึกขอมูล
ตาง ๆ โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลของเศษภาชนะดินเผาในการดําเนินการขุดคนคร้ังนี้   
ซ่ึงขอมูลท่ีจะทําการบันทึกของเศษภาชนะดินเผาสวนตาง ๆ มีดังนี้ 
 
การบันทึกขอมูลเศษปากภาชนะ  
 ปากภาชนะ (Rim sherd) คือ สวนท่ีเปนสวนขอบนอกสุดท่ีอยูติดกับลําตัวหรือคอของ
ภาชนะ (Joukowsky, 1994: 351) ในการเก็บบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาสวนปากจึงตองมีการ
กําหนด “ช่ือเรียก” ลักษณะตาง ๆ ของปากภาชนะ รวมไปถึงกําหนดการวัดขนาดสวนตาง ๆ ของ
ปากภาชนะเพื่อใหไดคุณลักษณะที่สามารถนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหในเชิงลึกได
มากยิ่งขึ้น ในการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ ในหลุมขุดคน 
OP 1 ไดกําหนดใหมีการเรียกชื่อลักษณะของปากภาชนะ โดยใชการบรรยายลักษณะของเสน
รอบรูปปากภาชนะ ในการศึกษาของ กรรณิการ เปรมใจ (2545) ท่ีใชในการศึกษารูปแบบภาชนะ
ดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี  14 สัณฐานเสนรอบรูปของภาชนะ  
ท่ีมา:  กรรณิการ เปรมใจ, “การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว 
ตําบลหวยขุนราม  อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 86.  
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 การเรียกช่ือลักษณะของปากภาชนะจะเรียกตามลักษณะของเสนรูปของปาก ซ่ึงทําให
เกิดลักษณะสัณฐานของเสนรอบรูปของปากภาชนะ 9 แบบ ดังน้ี 
 1. สัณฐานแบบเสนตรงแนวด่ิง 
 2. สัณฐานแบบเสนโคงแนวดิ่ง 
 3. สัณฐานแบบเสนเวาแนวดิ่ง 
 4. สัณฐานแบบเสนตรงแนวสอบ 
 5. สัณฐานแบบเสนโคงแนวสอบ 
 6. สัณฐานแบบเสนเวาแนวสอบ 
 7. สัณฐานแบบเสนตรงแนวผาย 
 8. สัณฐานแบบเสนโคงแนวผาย 
 9. สัณฐานแบบเสนเวาแนวผาย 
 นอกจากรูปทรงของเสนรอบรูปปากซ่ึงแสดงใหเห็นรูปทรงของปากภาชนะแลว ผูวิจัย
พบวา ลักษณะของขอบปากภาชนะเปนลักษณะท่ีสามารถนํามาใชในการจัดกลุมได โดยแบง
ประเภทของขอบปากภาชนะออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
 1. ขอบปากตรงหรือขอบปากเรียบ ลักษณะของขอบปากท่ีแบนราบหรือเรียบ 
 2. ขอบปากกลมมน ลักษณะของขอบปากท่ีกลมมน 
 3. ขอบปากเรียวแหลม ลักษณะของขอบปากท่ีคอย ๆ แคบลงท่ีบริเวณขอบปาก 
 4. ขอบปากหยัก  ลักษณะของขอบปากท่ีเปนหยัก หรือสวนแบงขอบปาก  
 การกําหนดขนาดสวนตาง ๆ ของปากภาชนะ อางอิงจากวิธีการศึกษาของ Carla M. 
Sinopoli (Peregrine, Ember, and  Ember, 2002: 67) ซ่ึงทําการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาท่ีเมือง 
Vijayanagara ในประเทศอินเดีย  ขอมูลของสวนตาง ๆ ท่ีถูกวัดเปนขอมูลท่ีเปนคุณลักษณะยอย    
ซ่ึงสามารถนํามาใชในการจัดกลุมรูปแบบของปากภาชนะรวมกับรูปทรงของปากท่ีเปนการแบงกลุม
แบบกวางได 
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ภาพท่ี 15 สวนตาง ๆ ของปากภาชนะดินเผา  
ท่ีมา : Peter N. Peregrine, Carol R. Ember, and Melvin Ember, eds. Archaeology : Original readings 
in method and practice  (Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002), 67. 
 
 คําอธิบายสวนตาง ๆ ของปากภาชนะในภาพท่ี 4  
 1. เสนผานศูนยกลางปาก (Rim Diameter)  
 2. เสนผานศูนยกลางคอ (Neck Diameter)  
 3. เสนผานศูนยกลางสูงสุดของภาชนะ (Maximum Diameter)  



 

 
 

65 

 4. ขนาดมุมของปาก (Rim Angle)  
 5. ขนาดมุมของขอบปาก (Lip Angle)  
 6. ขนาดมุมบริเวณจุดเช่ือมตอระหวางสวนคอกับลําตัวของภาชนะ (Body Angle)  
 7. ขนาดมุมบริเวณจุดสูงสุดของปากเฉพาะปากตรง (Rim Top Angle)  
 8. ความหนาของขอบปาก (Lip Thickness)  
 9. ความหนาของปาก (Rim Thickness)  
 10. ความหนาของสวนคอ (Neck Thickness)  
 11. ความหนาสวนลําตัว (Body Thickness)  
 12. ความสูงของปาก (Rim Height)  
 13. ความสูงของคอ (Neck Height)  
 14. ความสูงรวมของลําตัว (Maximum Body Height)  
 เศษปากภาชนะดินเผา ท่ีพบอาจมีสภาพความสมบูรณท่ีแตกตางกันไป จากแผนภาพ 
(ท่ีแสดงสวนตางของปาก) บางสวนไมสามารถท่ีจะทําการระบุสวนไดอยางชัดเจน ซ่ึงเม่ือดําเนินการ
ขุดคนไปแลวพบวาลักษณะของปากภาชนะที่ไมแสดงขอบเขตของปากอยางชัดเจน หมายถึง 
เศษภาชนะดินเผาสวนปากท่ีไมไดทําสวนของขอบปากย่ืนออกมาอยางชัดเจน ดังนั้น การวัดความสูง
ของปากนั้นไมสามารถทําไดยึดตามแผนภาพ ดังนั้นจึงทําการวัดความสูงของคอภาชนะแทน 
เนื่องจากคอเปนสวนท่ีเช่ือตอระหวางสวนไหลกับปากภาชนะ การวัดความสูงของคอจะทําใหทราบ
ถึงลักษณะเฉพาะของภาชนะในเบ้ืองตนได เชน  เปนภาชนะคอสูงหรือคอเตี้ย  เปนตน 

ขนาดเสนผานศูนยกลางและความสมบูรณของเสนรอบวงปาก เปนขอมูลที่ตองทํา
การบันทึก เนื่องจากเปนขอมูลท่ีสามารถนําไปใชสําหรับการวิเคราะหหาจํานวนของภาชนะข้ันต่ํา
ท่ีพบไดโดยการ เปรียบเทียบจากคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมือนกัน เชน การตกแตงรูปทรง สัณฐาน
ของปาก และขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีเทากัน จากน้ันนําคาของความสมบูรณของเสนรอบวงมา
รวมกันจนครบ 100 เปอรเซ็นต  จะไดขนาดปากภาชนะท่ีสมบูรณ  ซ่ึงสามารถระบุไดในเบ้ืองตนวา
เปนภาชนะ 1 ใบ 

 
การบันทึกขอมูลเศษลําตัวภาชนะ  
 เศษภาชนะดินเผาสวนลําตัว (body sherd) เปนสวนของภาชนะไมมีรูปทรงท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีเปนคุณลักษณะท่ีจัดจําแนกไดชัดเจน  แตสามารถวัดขนาดตาง ๆ ไดดังน้ี  
 ความหนา  โดยวัดสวนท่ีมีความหนามากที่สุดของเศษภาชนะ และสวนท่ีบางที่สุด   
จากนั้นทําการหาคาเฉล่ียความหนา  

   ส
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 ความกวางและความยาว ถึงแมวาเศษภาชนะดินเผาจะไมมีรูปทรงท่ีเปนรูปทรงเลขาคณิต
ท่ีมีความสมบูรณ แตการขัดขนาดสําหรับการเก็บบันทึกขอมูล อาจทําไดโดยการวัดสวนท่ีกวาง
หรือยาวท่ีสุดของเศษภาชนะดินเผา 
 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเศษภาชนะดินเผา 
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดบนภาชนะดินเผา ท่ีสามารถนํามาใชใน

การศึกษาวิเคราะหในเบ้ืองตน ไดแก  

 1. ท่ีมา หมายถึง ตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา เนื่องจากการวิเคราะหแปลความทาง
โบราณคดีจากหลักฐานท่ีไดจากการขุดคน ตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของโบราณวัตถุท่ีพบ
ในแตละช้ันวัฒนธรรมหรือรองรอยตาง ๆ เพื่อนําไปสูการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุในแตละ
ช้ันวัฒนธรรมวามีความสัมพันธกันอยางไร 

 2. ประเภทของเนื้อภาชนะ อาจแบงตามอุณหภูมิการเผา แบงเปน เนื้อดิน (Earthenware) 
เนื้อหิน (Stoneware) และ Porclain โดยสังเกตลักษณะของเนื้อภาชนะจากหนาตัดบริเวณรอยแตก 
  นอกจากนี้อาจทําการบันทึกคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของเนื้อภาชนะ เชน ผิวสัมผัส (feel) 
ความแข็ง (hardness) สวนผสม (inclusion) ท่ีสามารถสังเกตเห็นดวยตาเปลาไดในเบ้ืองตน อยางไร
ก็ตามการศึกษาสวนผสมของเนื้อภาชนะ ควรใชวิธีการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เนื่องจาก
การสังเกตดวยตาเปลาอาจมีความคลาดเคล่ือนเนื่องจากตองสังเกตวัตถุท่ีมีขนาดเล็กมากซ่ึงยากตอ
การจําแนกดวยตาเปลา จึงไมไดทําการบันทึกขอมูลในสวนนี้เพิ่มเติม 

 3. วิธีการตกแตงภาชนะ ท้ังวิธีการตกแตงผิว (Plastic decoration) และวิธีการตกแตง

บนผิว (Surface finish) รวมไปถึงลวดลายท่ีทําการตกแตงบนผิวภาชนะ ซ่ึงสะทอนถึงวิธีการในการ
ตกแตงภาชนะและคานิยมในการตกแตงดวยลายลาย ซ่ึงอาจเปนวิธีการเฉพาะของผูคนท่ีอาศัยใน
วัฒนธรรมนั้น   

 4. ภาพประกอบ ขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนภาพ เชน ภาพถาย ภาพลายเสน ซ่ึงแสดงสวนตาง ๆ 
ของภาชนะ ซ่ึงขอมูลภาพเหลานี้ จะชวยในการนํามาวิเคราะหรูปแบบหรือลักษณะท่ีปรากฏ และ
ชวยในการอธิบายขอมูลของเศษภาชนะดินเผาได   
  4.1 การถายภาพ  ทําการถายภาพของดานในและนอกของเศษภาชนะ เพื่อแสดงให
เห็นถึงสีหรือลักษณะท่ีปรากฏภายนอกของเศษภาชนะดินเผา อยางไรก็ตามการบันทึกภาพถายนั้น
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูศึกษาวิเคราะห เนื่องจากการถายภาพเปนงานท่ีตองใชบุคคลากรและ
ระยะเวลาในการทํางาน ดังนั้นการถายภาพควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเวลาและปริมาณของงาน  

   ส
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โดยการถายภาพนั้นหากเศษภาชนะดินเผาท่ัวไป เชน สวนลําตัว  อาจทําการถายภาพรวมเปนกลุม
ของเศษภาชนะท่ีมีการตกแตงแบบตาง ๆ หรืออาจทําการถายภาพโดยจัดเรียงเศษภาชนะดินเผา
หลาย ๆ ช้ิน แลวถายภาพรวมกัน โดยใชสเกลรวมกัน จากนั้นจึงนําไปตัดตอแยกภาพของเศษ
ภาชนะดินเผาแตละช้ินออกมา โดยใชโปรแกรมจัดการภาพถายตาง ๆ เชน Adobe Photoshop, 
ACDsee หรือโปรแกรมจัดการภาพถายของกลองถายรูป ซ่ึงสามารถทําการกําหนดขอบเขตรูป 
(crop) ท่ีตองการได 
  4.2 ภาพวาดลายเสนของเศษภาชนะดินเผา เปนขอมูลท่ีแสดงถึงลายละเอียดตาง ๆ 
ของเศษภาชนะดินเผา โดยเนนใหเห็นคุณลักษณะบางประการที่ผูศึกษาพบ เชน ลวดลายการตกแตง  
ลักษณะของพื้นผิว โดยแสดงรองรอยตาง ๆ บนพื้นผิวภาชนะ ซ่ึงไดดําเนินการโดยใชโปรแกรม 
Adobe Photoshop ชวยในการปรับแตงภาพเดิมขอเศษภาชนะดินเผาท่ีไดทําการบันทึกภาพดานท่ีมี
ลวดลายการตกแตง เพ่ือใหไดภาพท่ีมีลักษณะท่ีเนนใหเห็นถึงลักษณะของลวดลายท่ีปรากฏบนผิว
ภาชนะ (วิธีการวาดภาพลายเสนสามารถดูจาก Orton and others, 1993; ทรรศนะ โดยอาสา, 2525)  
  4.3 ภาพลายเสนดานตัดของภาชนะ (Crossection) แสดงใหเห็นถึงรูปทรงของ
ภาชนะโดยเฉพาะเศษปากภาชนะดินเผา ซ่ึงภาพดานตัดจะทําใหเห็นถึงรูปทรงและการวางตัวของ
ปากภาชนะ ซ่ึงการบันทึกภาพดานตัดนั้นสามารถทําไดโดยการใชเคร่ืองมือสําหรับอํานวยความ
สะดวกในการพิมพแบบดานตัดและวัดขนาดของเสนผานศูนยกลางของปากได  
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บทท่ี 4 

การออกแบบฐานขอมูล 
 
 ผูศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการออกแบบฐานขอมูลในขั้นตอนตาง ๆ ท่ีได  
กลาวมาแลวในบทท่ี 3 ซ่ึงในบทนี้จะแสดงข้ันตอนในขั้นของการออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิด 
โดยแสดงผานแบบจําลอง EER และนําไปแปลงเปนฐานขอมูลเชิงตรรกะโดยใชแบบจําลอง
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model) ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีสอดคลองกับซอฟทแวร
จัดการฐานขอมูลท่ีเลือกใช คือ Microsoft Access 2007   
 ในกระบวนการออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิดมีความสัมพันธโดยตรงกับกระบวนการ
ในการทํางาน เพราะโดยพื้นฐานแลวการออกแบบฐานขอมูลตองสอดคลองกับกระบวนการ
ดําเนินงานขององคกรเพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับฐานขอมูล
เศษภาชนะดินเผาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะเปนฐานขอมูลท่ีเปนเคร่ืองมือสนับสนุนกระบวนการ
ดําเนินงานในดานขอมูลในระหวางการขุดคนและหลังขุดคน โดยทําหนาท่ีในการเปนแหลงเก็บ
บันทึกขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ  สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานหลังการขุดคน จะเปนการ
สนับสนุนในดานการจัดระบบและลําดับขอมูล ชวยในการสืบคนขอมูลท่ีตองการเพื่อนํามา
วิเคราะหและแปลความ 
 
การกําหนด Entity และ Attributes ในแบบจําลอง EER 
 จากกระบวนการจัดการเศษภาชนะดินเผาที่แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ
และวิธีการวิเคราะหและแปลความเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนทางโบราณคดี พบวาไดมี
การ Classification หรือการจัดจําแนกประเภท จากคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงของเศษภาชนะดินเผา  
สําหรับการศึกษาวิจัยนี้เลือกวิธีการจําแนกกลุมตามลําดับดังนี้ 
 จําแนกที่มา  เพื่อจัดกลุมของเศษภาชนะที่มีที่มาเดี่ยวกันเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชใน
การแปลความทางโบราณคดี  โดยจัดกลุมของท่ีมาตามหัวขอตาง ๆ เชน  ช่ือแหลง ช่ือหลุมขุดคน 
ระดับช้ันดินเดียวกัน  กริด  เปนตน 
 จําแนกตามสวนประกอบของภาชนะ โดยการจําแนกในข้ันนี้เปนแยกสวนท่ีสามารถ
นํามาทําการศึกษาวิเคราะหไดอยางละเอียด ไดแก สวนปาก และสวนลําตัวที่มีความโดดเดนดาน 
รูปทรง ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา 
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 จําแนกตามประเภทของเนื้อภาชนะ โดยแบงตามชวงอุณหภูมิของการเผา ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะ ไดแก เนื้อดิน (Earthenware) เนื้อหิน (Stoneware) เนื้อแกรง 
(Porcelain) นอกจากนี้อาจทําการบันทึกลักษณะอ่ืน ๆ ของเนื้อภาชนะ เชน  ความแข็ง  สี  ผิวสัมผัส 
สวนประกอบ เปนตน 
 จําแนกตามวิธีการตกแตง เปนการจําแนกกลุมโดยเฉพาะกลุมของเศษภาชนะดินเผา
สวนลําตัว ซ่ึงเปนสวนท่ีนํามาระบุถึงรูปทรงของภาชนะไดยาก ดังนั้นคุณลักษณะท่ีสังเกตเห็นได
และนํามาจัดจําแนกไดอยางชัดเจน คือ วิธีการตกแตงผิวภาชนะ  
 อยางไรก็ตามในการจําแนกกลุมในการปฏิบัติงานเพื ่อทําการบันทึกขอมูลนั ้น 
เศษภาชนะดินเผาสวนปากและฐานสามารถนํามาทําทะเบียนและทําการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล
ไดทันที ท้ังนี้เนื่องจากเปนสวนท่ีมีความสําคัญในการวิเคราะหแปลความดานจํานวนและรูปทรง
ของภาชนะได ทําใหไมมีความจําเปนในการนํามาจัดจําแนกกลุมเพ่ิมเติม แตสามารถนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลมาวิเคราะหและจัดกลุมในภายหลังได จากกระบวนการบันทึกขอมูลท่ีไดกลาวมาแลว
สามารถแจกแจง Entity และ Attributes  ท่ีจะบันทึกลงในฐานขอมูล  ดังนี้ 
 1. ตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา (Location) เปน Entity ท่ีใชอธิบายตําแหนงหรือ
สถานท่ีคนพบเศษภาชนะดินเผา เชน ช่ือแหลงโบราณคดี ชื่อหลุมขุดคน ช้ันวัฒนธรรมหรือรองรอย
ผิดวิสัย ตําแหนงหรือพิกัดในหลุมขุดคน ฯลฯ  ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขุดคนทาง
โบราณคดี ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะทําใหทราบถึงท่ีมาของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบและนําไปสูการกําหนด
อายุและนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ  
  Attribute ใน Entity นี้อาจมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปตามวิธีการขุดคนและ
วิธีการจดบันทึกตําแหนงของโบราณวัตถุในแตละโครงการ  ซ่ึงท่ีมาอาจแบงเปนระดับได 3 ระดับ 
ไดแก 
  ระดับภูมิภาค เปนท่ีมาในระดับของการระบุท่ีตั้งของแหลงโบราณคดี ซ่ึงประกอบ
ไปดวยขอมูลเขตการปกครองท่ีแหลงโบราณคดีตั้งอยู  พิกัดระบุตําแหนงบนผิวโลก (GPS) เปนตน 
ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญในการเช่ือมโยงการศึกษาระหวางแหลงโบราณคดี เชน การศึกษาการ
กระจายตัว  การศึกษาแหลงวัตถุดิบ โดยกําหนดใหขอมูลในสวนนี้เปน Entity: แหลงโบราณคดี 
  ระดับพื้นท่ีภายในแหลง เปนท่ีมาในระดับพื้นท่ีแหลง ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการ
ขุดคน เชน ตําแหนงพ้ืนท่ีหรือหลุมขุดคน ประเภทของหลุมขุดคน การใชงานพื้นท่ีในอดีต ฯลฯ 
โดยกําหนดขอมูลในสวนนี้ใหเปน Entity: พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 
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  ระดับหลุมขุดคน เปนที่มาที่อธิบายตําแหนงของเศษภาชนะดินเผาที่พบในหลุม
ขุดคน โดยแบงเปนท่ีมาใน ระดับแนวดิ่ง หมายถึง ช้ันทับถมทางโบราณคดีหรือรองรอยที่พบ 
(Contexts and features) โดยกําหนดขอมูลในสวนนี้ใหเปน Entity: Context/Feature 
  ในกรณีท่ีทําการบันทึกขอมูลเฉพาะเศษภาชนะดินเผา เพื่อเปนฐานขอมูลเฉพาะ
แหลงอาจไมมีความจําเปนในการแยกท่ีมา โดยสามารถระบุขอมูลของท่ีมารวมเปนสวนเดียวกัน     
แตเพื่อรองรับความเปนไปไดของการเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับท่ีมาท่ีมากข้ึน เชน อาจมีการเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางแหลงโบราณคดีหรือมีการสรางระบบฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาในระดับประเทศ และเพื่อ
รองรับการเช่ือมโยงขอมูลโบราณวัตถุประเภทอื่น ๆ ในฐานขอมูล จึงเสนอใหทําการสราง Entity 
“ที่มา” โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยใสรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดคนเพิ่มเติม 
เพื่อเปนประโยชนสําหรับนักโบราณคดีในการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการขุดคนในฐานขอมูล 
 
ตารางท่ี  3 Attributes ของตําแหนงท่ีพบในระดับภูมิภาค หรือ Entity: แหลงโบราณคดี 
 

Attributes คําอธิบาย 

รหัสแหลง ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุแหลงโบราณคดีแตละแหง 

ช่ือแหลง ช่ือแหลงโบราณคดี 

UTM (N)  พิกัด UTM ของแหลงโบราณคดีจากแกนเหนือ-ใต 

UTM (E)  พิกัด UTM ของแหลงโบราณคดีจากแกนตะวันออก-ตะวันตก 

จังหวัด จังหวัดท่ีแหลงโบราณคดีตั้งอยู 

อําเภอ อําเภอท่ีแหลงโบราณคดีตั้งอยู 

ตําบล ตําบลที่แหลงโบราณคดีตั้งอยู 

หมูบาน หมูบานท่ีแหลงโบราณคดีตั้งอยู 

ประเภท การใชพื้นที่ของแหลงโบราณคดีในอดีต เชน แหลงผลิตเคร่ืองมือ พื้นท่ีผังศพ  

คําบรรยาย สภาพโดยท่ัวไป หรือลักษณะท่ีสําคัญของแหลงโบราณคดี  

อายุสมัย ชวงอายุสมัยของ วัฒนธรรมท่ีพบในแหลงโบราณคดี 
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ตารางท่ี  4 Attributes ของตําแหนงท่ีพบในระดับพ้ืนท่ีแหลง หรือ Entity: พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน  
 

Attributes คําอธิบาย 
รหัสพื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน รหัสท่ีเปนตัวสําหรับใชเรียกแทนช่ือเต็มของพ้ืนท่ีขุดคน/หลุมขุดคน

ช่ือพื้นท่ี/หลุมขุดคน ช่ือเรียกของพื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน ภายในแหลงโบราณคดี 
ความกวาง ความกวางของพ้ืนท่ีขุดคน หนวยเปน เมตร (m.)  
ความยาว ความยาวของพื้นท่ีขุดคน หนวยเปน เมตร (m.)  
ความลึกจากผิวดิน ความลึกของพ้ืนท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 
ความลึกจากเสนระดับสมมติ ความลึกของพ้ืนท่ีขุดคน/หลุมขุดคน จากเสนระดับสมมติ 
คําบรรยาย คําบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของพ้ืนท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 

อายุสมัย ชวงอายุสมัยของ วัฒนธรรมท่ีพบในหลุมขุดคน 

 
ตารางท่ี  5 Attributes ของตําแหนงท่ีพบในระดับภายในหลุมขุดคน หรือ Entity: Context/Feature 
 

Attributes คําอธิบาย 
รหัสContexts/Features รหัสท่ีเปนตัวสําหรับใชเรียกแทนช่ือเต็มของ contexts/features  

แตละช้ัน (คียหลัก)  
ช่ือContexts/Features ช่ือเรียกcontexts ท่ีพบในระหวางทําการขุดคน 
ความลึกสวนผิวบน ระดับความลึกสวนบนสุดจากของ contexts หรือ features  

จากเสนสมมติ  
ความลึกสวนลางสุด ระดับความลึกสวนลางสุดของ contexts หรือ features   

จากเสนสมมติ 
ความกวาง ความกวางของ contexts หรือ features 
ความยาว ความยาวของ contexts หรือ features  
ประเภท ประเภทของ contexts หรือ features  ท่ีพบ เชน ช้ันอยูอาศัย   

หลุมเสา กลุมของภาชนะดินเผา เปนตน 
อายุสมัย อายุสมัยของ contexts หรือ features 
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 2. ขนาดและรูปทรงของเศษภาชนะดินเผา (Size and Shape) ขนาดของเศษภาชนะ

ดินเผาท่ีสามารถวัดขนาดได เชน ขนาดของเสนผานศูนยกลางปากหรือฐาน ความหนาของเศษภาชนะ 

ความสูง น้ําหนัก ฯลฯ เม่ือพิจารณาตามสวนของภาชนะดินเผาพบวามีลักษณะหรือวิธีการวัดขนาด

ในตําแหนงตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน เชน เศษปากภาชนะดินเผา จะมีการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางและ

ความสมบูรณของเสนรอบวง ซ่ึงในเศษลําตัวภาชนะไมมีการวัดเสนผานศูนยกลางหรือเสนรอบวง  

แตอาจทําการบันทึกขนาดเพียงความหนาและน้ําหนัก เปนตน ซ่ึงสามารถแบงเปน Entity  สวนปาก 

และสวนลําตัว 

 

ตารางท่ี  6 Attributes ของเศษปากภาชนะ หรือ Entity: สวนปาก 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนของเศษภาชนะ 

เสนผานศูนยกลาง ขนาดของเสนผานศูนยกลางปาก โดยใชแผนวัดขนาดเสนผาน 

ศูนยกลางปาก (เซนติเมตร)  

ความสมบูรณของ 

เสนรอบวงปาก 

ความสมบูรณของเสนรอบวงปาก โดยใชแผนวัดขนาดเสนผาน 

ศูนยกลางปาก (เปอรเซ็นต)  

สัญฐานของปาก รูปทรงของปากภาชนะโดยอางอิงจากวิธีการของ  

กรรณิการ เปรมใจ (2545)  

ลักษณะขอบปาก ลักษณะของขอบปาก ไดแก ขอบปากมน  ขอบปากเรียว-แหลม   

ขอบปากตัดตรง ขอบปากหยัก 

ความหนาขอบปาก ความหนาของขอบปาก (มิลลิเมตร)  

ความสูง ความสูงของปาก (มิลลิเมตร)  

การตกแตงบริเวณขอบปาก วิธีการแตงบริเวณขอบปาก 
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ตารางท่ี  7 Attributes ของเศษลําตัวภาชนะ หรือ Entity: สวนลําตัว 
 

Attributes คําอธิบาย 
เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
ความหนาต่ําสุด ความหนาวัดจากสวนท่ีหนาที่สุด (มิลลิเมตร)  
ความหนาสูงสุด ความหนาวัดจากสวนท่ีบางท่ีสุด (มิลลิเมตร)  
ความกวาง ความกวางของเศษภาชนะดินเผา (มิลลิเมตร)  
ความยาว ความกวางของเศษภาชนะดินเผา (มิลลิเมตร)  
 
 3. คุณลักษณะรวมกันของเศษภาชนะดินเผา  
  นอกจากขนาดของเศษภาชนะดินเผาสวน ปากและลําตัวแลวยังมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ท่ีตองทําการบันทึก โดยกําหนดใหเปน Entity: เศษภาชนะดินเผา ซ่ึงเปนคุณลักษณะรวมกันของ
เศษภาชนะดินเผา ซ่ึงประกอบไปดวยคุณลักษณะดังนี้  
  3.1 ประเภทเนื้อภาชนะ จะทําการบันทึกเฉพาะประเภทของเน้ือภาชนะท่ีสามารถ
แบงไดตามอุณหภูมิของการเผาภาชนะ ซ่ึงพบวาในแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบนั้นอยูในชวง
สมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งภาชนะดินเผาที่พบนั้นเปนภาชนะเนื้อดิน (Earthenware) ทั้งหมด 
โดยสังเกตจากลักษณะของเนื้อภาชนะท่ีมีมีการเผาไมสุกท่ัวท้ังเนื้อในของภาชนะ และเนื้อภาชนะ
ยังไมพบลักษณะของการหลอมละลายรวมกัน (พัชรี สาริกบุตร, 2523: 94) อยางไรก็ตามในการ
พิสูจนลักษณะของเนื้อภาชนะประเภทตาง ๆ นั้น อาจตองทําการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เพิ่มเติมเพื่อยืนยัน ถึงประเภทของเน้ือภาชนะรวมไปถึงวัตถุดิบหรือสวนผสมของดินท่ีนํามาปน 
  3.2 สวนของภาชนะ  เปนขอมูลท่ีใชระบุเศษภาชนะดินเผาแตละช้ินวาเปนสวนใด
ของภาชนะ ซ่ึงสงผลตอการเก็บบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาโดยตรง เนื่องจากเศษภาชนะดินเผา
แตละสวนมีขอมูลที่ตองทําการบันทึกแตกตางกัน จะเห็นไดจาก Attributes ที่ปรากฎใน Entity 
สวนลําตัว และสวนปาก ท่ีมีความแตกตางกัน 
  3.3 การตกแตง สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
   การตกแตงผิวภาชนะ (Plastic Decoration) หมายถึง การตกแตงผิวในขณะท่ี
ภาชนะยังออนตัวอยู (Leather-hard) (พัชรี สาริกบุตร, 2523: 114-117) ซ่ึงประกอบไปดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การตีประทับหรือการกดลวดลาย (Impressed of stamped Pattern) การขูดขีด (Incised 
Pattern or Engraving) การขุด (Excised Pattern) การแตงเติมดิน (Applied decoration หรือ Applique) 

   ส
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นอกจากนี้ยังพบวามีการตกแตงดวยการผสมผสานวิธีการตกแตงมากกวา 1 วิธี เพ่ือสรางลวดลาย
บนภาชนะ  ดังนั้นคุณลักษณะหรือแอตตริบิวตท่ีสําคัญ ในเอ็นติตี้ “การตกแตงผิวภาชนะ” นั้นจะ
ประกอบไปดวย วิธีการตกแตง และ ลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากการตกแตงภาชนะ ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีสามารถสังเกตเห็นและนํามาจัดกลุมได   
    การตกแตงบนผิวภาชนะ (Surface finish หรือ Surface Decoration) เปน
กระบวนการตกแตงพ้ืนผิวของภาชนะหลังจากท่ีทําการตกแตงลวดลายตาง ๆ แลว (พัชรี สาริกบุตร, 
2523: 118-123) เชน การขัดผิว (Burnishing) การเช็ดหรือลูบผิว (Slurry and Wet-hand surface) 
การทาผิวดวยน้ําดินขน (Slip or Engobe) Gloss คือ การทาน้ําดินที่มีปริมาณแรอิลไลท (illite) 
สูง ทําใหคลายกับการเคลือบ การใชผงแรขัดผิว (Mineral surfacing) การรมควัน (Smoking) การเขียน
สี (Painting) การเคลือบ (Glazing) เปนตน 
   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดว าคุณลักษณะดานการตกแตงนั้นจะมีค าเปน
Multivalued Attributes เนื่องจาก การตกแตงนั้นสามารถทําไดหลายวิธี นอกจากนี้ในกระบวนการ
บันทึกขอมูลยังทําการบันทึกขอมูลการตกแตงโดยแบงพื้นท่ีเปน ผิวดานใน และ ผิวดานนอก ทําให
คุณลักษณะนี้มีคาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
  3.4 ลวดลายการตกแตง เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญเพราะลวดลายการตกแตงจะ
สะทอนถึงคานิยมในการตกแตง นอกจากนี้ยังเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัด
จําแนกกลุมของเศษภาชนะดินเผาได  เนื่องจากเปนคุณลักษณะสามารถสังเกตเห็นได นอกจากนี้
ลวดลายท่ีปรากฎยังอาจสะทอนถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการตกแตง เชน  ลายเชือกทาบ ลายประทับดวย
ตราประทับรูปตาง ๆ หรือลายกดประทับดวยวัสดุธรรมชาติ เชน เปลือกหอย ใบไม หรือสะทอนถึง
รูปแบบของการตกแตงท่ีมีการทําเปนลวดลายเฉพาะท่ีแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบพบลวดลายท่ี
ตกแตงดวยวิธีการขีดเปนเสนคดโคงผสมลายกดประทับเปนจุดตอเนื่องคลายลายเกล็ดปลา และพบ
การตกแตงลวดลายเชนนี้บนเศษภาชนะดินเผาหลายช้ิน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในการ
ตกแตงลวดลายน้ี  
  3.5 น้ําหนัก เปนขอมูลเชิงปริมาณท่ีเศษภาชนะดินเผาทุกช้ินตองทําการวัด  
  3.6 คําอธิบายเพิ่มเติม เปนคุณลักษณะท่ีเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกขอมูลเศษ
ภาชนะดินเผา ซ่ึงผูบันทึกอาจสังเกตเห็นคุณลักษณะบางประการของเศษภาชนะดินเผาท่ีอาจสงผล
กระทบตอการศึกษาวิเคราะหรวมไปถึงขอสังเกตตาง ๆ เกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาท่ีไมไดมีการระบุ
คุณสมบัติสําหรับการบันทึกเอาไว 
  3.7 ผูบันทึกขอมูล  เปนคุณลักษณะสําหรับการระบุผูท่ีทําการบันทึกขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการและตรวจสอบการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล 
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ตารางท่ี  8 Attributes ของคุณลักษณะรวมกันของเศษภาชนะดินเผาหรือ Entity: เศษภาชนะดินเผา 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 

ประเภทเนื้อภาชนะ ประเภทของเนื้อภาชนะแบงตามอุณหภูมิการเผา ไดแก 

Terracotta  Earthenware  Stoneware Porcelain 

สวนของภาชนะ ระบุสวนของภาชนะของเศษภาชนะดินเผา 

การตกแตงผิว (Plastic Decoration)  วิธีการตกแตงผิวท่ีพบบนเศษภาชนะดินเผา 

การตกแตงบนผิว (Surface Decoration)  วิธีการตกแตงบนผิวท่ีพบบนเศษภาชนะดินเผา 

ลวดลายการตกแตง ขอมูลท่ีใชอธิบายลวดลายท่ีเกิดจากการตกแตงภาชนะ 

น้ําหนกั  น้ําหนักของเศษภาชนะดินเผาหนวยเปนกรัม (g.)  

คําอธิบายเพิ่มเติม ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผา 

ผูบันทึกขอมูล ผูท่ีทําการบันทึกขอมูล 

 

 4. ภาพถาย  ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลภาพถายรวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ เชน 

ผูบันทึกภาพและวันท่ีทําการบันทึกภาพ เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการงานในระหวางการ

ขุดคน  และเปนฐานขอมูลภาพถายเศษภาชนะดินเผา โดยกําหนดใหขอมูลสวนนี้เปน Entity: 

ภาพถาย 

 

ตารางท่ี  9 Attributes ของภาพถายหรือ Entity: ภาพถาย 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผาท่ีทําการถายภาพ 

ภาพถายดานใน ภาพถายผิวดานในของเศษภาชนะดินเผา 

ภาพถายดานนอก ภาพถายผิวดานนอกของเศษภาชนะดินเผา 

ผูบันทึกภาพ ช่ือและนามสกุลของผูท่ีทําการถายภาพ 
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 5. ภาพลายเสน สําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีเปนภาพลายเสนของเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงการ

วาดภาพลายเสนเปนการเนนถึงลายละเอียดลักษณะท่ีตองการออกมา เชน ลวดลายท่ีปรากฎ หรือ

การวาดภาพดานตัวขวางของเศษปากภาชนะดินเผาเพ่ือใชในการศึกษารูปแบบของปาก โดยการ

ดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ผู ศึกษาไดทําการบันทึกภาพเกี่ยวกับลวดลายบนเศษภาชนะและ

ภาพตัดขวางของเศษปากภาชนะดินเผา สวนภาพลวดลายการตกแตงจะทําการปรับแตงภาพดวย

โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อเนนใหเห็นถึงลวดลายการตกแตงแทนการวาดภาพ และภาพ

ลายเสนจะมีเฉพาะเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลวดลายการตกแตงเทานั้น ดังนั้นจึงกําหนดขอมูลในสวนนี้

ใหเปน Entity: ภาพลวดลาย 

 

ตารางท่ี 10 Attributes ของภาพลายเสนหรือ Entity: ภาพลวดลาย 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลวดลาย 

ภาพแสดงลวดลายการตกแตง ภาพลวดลาย 

ผูบันทึกภาพ ช่ือและนามสกุลของผูท่ีทําการบันทึกภาพ 

 

ตารางท่ี 11 Attributes ของภาพลายเสนหรือ Entity: ภาพดานตัด 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลวดลาย 

ภาพดานตัด ภาพดานตัดของเศษปากภาชนะ 

ผูบันทึกภาพ ช่ือและนามสกุลของผูท่ีทําการบันทึกภาพ 

 

 6. ขอมูลเชิงปริมาณ (Entity: ขอมูลเชิงปริมาณ) ขอมูลเชิงปริมาณในท่ีนี้ คือ ขอมูล

ของเศษภาชนะดินเผาท่ีเปนขอมูลจํานวน และน้ําหนักรวม โดยกําหนดใหขอมูลสวนนี้เปน Entity: 

ขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงทําการแบงตามท่ีมา ประเภทของเนื้อภาชนะ และวิธีการตกแตง หรืออาจแบง

ตามคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ตามวิธีการศึกษาวิเคราะหในแตละโครงการ  
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ตารางท่ี 12 Attributes ของขอมูลเชิงปริมาณหรือ Entity: ขอมูลเชิงปริมาณ 

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนของขอมูลเชิงปริมาณ 

สวนของภาชนะ ระบุวาเศษภาชนะดินเผาเปนสวนใดของภาชนะ 

ประเภทของเนื้อภาชนะ ประเภทของเนื้อภาชนะแบงตามอุณหภูมิการเผา 

รหัสแหลง เลขรหัสของแหลงโบราณคดีท่ีพบเศษภาชนะดินเผา 

รหัสพื้นท่ีขุดคนท่ีพบ เลขรหัสของพ้ืนท่ีขุดคนท่ีพบเศษภาชนะดินเผา 

รหัสContext ท่ีพบ เลขรหัสของ Context ท่ีพบเศษภาชนะดินเผา  

ผิวเรียบ/มีลาย มีการตกแตงลวดลายบนเศษภาชนะดินเผาหรือไม 

จํานวน จํานวนรวมของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ 

น้ําหนัก น้ําหนักรวมของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ 

 

 7. ผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตร  เปนขอมูลหรือ Entity สําหรับรองรับการ

วิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนในแหลง

โบราณคดีบานโปงตะขบ   

 

ตารางท่ี 13 Attributes ของขอมูลผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตรหรือ Entity : ผลการวิเคราะห

ดวยวิธีทางวิทยาศาสตร  

 

Attributes คําอธิบาย 

เลขทะเบียนผลการวิเคราะห เลขทะเบียนผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 

วิธีการวิเคราะห ช่ือวิธีการวิเคราะหตัวอยาง 

เลขทะเบียน เลขทะเบียนเศษภาชนะท่ีนําไปเปนตัวอยางสําหรับการวิเคราะห  

ผูวิเคราะห ช่ือของบุคคล  หรือหองปฏิบัติการ/สถาบันท่ีทําการวิเคราะหผล 

ผลการวิเคราะห ผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ 
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 8. การจัดเก็บ อธิบายถึงส่ิงอางอิงเกี่ยวกับวัสดุท่ีจัดเก็บเศษภาชนะดินเผาเพ่ือการบริหาร
จัดการเศษภาชนะดินเผา เนื่องจากผูศึกษาเห็นวานอกจากขอมูลของเศษภาชนะดินเผา การเขาถึงตัว
วัตถุเพื่อนํามาศึกษาได เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเชนกัน นอกเหนือจากการศึกษาเพียงขอมูลจาก
ฐานขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บนั้นในระดับของการดําเนินการขุดคน ก็จะทําใหลด
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือคนหา และยังสามารถพัฒนาไปสูการสราง
ฐานขอมูล “คลังโบราณวัตถุ” ไดอีกทางหนึ่ง ขอมูลในสวนนี้กําหนดใหเปน Entity: สถานท่ีจัดเก็บ 
 
ตารางท่ี 14 Attributes ของการจัดเก็บหรือ Entity: สถานที่จัดเก็บ 
 

Attributes คาํอธิบาย 
เลขทะเบียนวัสดุจัดเก็บ เลขทะเบียนวัสดุจัดเก็บ 
คําอธิบาย คําอธิบายเกี่ยวกับส่ิงท่ีจัดเก็บ  เชน จัดเก็บเศษภาชนะดินเผารหัส

ใดบาง อยูใน Context ใด เปนตน 
ประเภท ประเภทของวัสดุจัดเก็บ เชน กลอง ถุงพลาสติก  ช้ันวาง 
จํานวน จํานวนช้ินของเศษภาชนะท่ีจัดเก็บเอาไว 
วันท่ีทําการจัดเก็บ วัน/เดือน/ป  ท่ีทําการจัดเก็บโบราณวัตถุไวในวัสดุจัดเก็บ 
 
 

สรางแผนภาพ EER (The Enhanced or Extended- Entity Relationship Model) 
 เม่ือทําการแจกแจง Entity และ Attribute ตาง ๆ ท่ีจะตองมีในฐานขอมูลแลว ก็จะเขาสู
ข้ันตอนในกระบวนการแปลง Entity ตาง ๆ ใหอยูในรูปของแผนภาพ EER (เนื่องจากไดใช
ขอบังคับความสัมพันธแบบ Supertype/Subtype ในแผนภาพ) ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวาง 
Entity ตาง ๆ ตามเง่ือนไขหรือลักษณะของการดําเนินการ โดยแสดงความสัมพันธ (Relationship) 
ระหวาง Entity ตาง ๆ ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 7 แบบจําลอง EER แสดงความสัมพันธของ Entity ตาง ๆ ในฐานขอมูล 
 
 จากแผนภาพสามารถอธิบายความสัมพันธตาง ๆ ระหวาง Entity ไดดงันี้ 
 1. “เศษภาชนะดินเผา” <พบใน>  “แหลงโบราณคดี”, “พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน”, 
“Contexts/features” อยางนอย 1 แหง และ “แหลงโบราณคดี”, “พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน”, 
“Contexts/features” <พบ> “เศษภาชนะดินเผา” มากกวาหนึ่งช้ิน  เนื่องจากฐานขอมูลเศษภาชนะ
ดินเผานี้เปนการบันทึกขอมูลของเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคน ดังนั้นจึงตองทําการระบุท่ีมา
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ของเศษภาชนะดินเผาทุกช้ิน ดังนั้นขอมูลของท่ีมาจึงตองพบเศษภาชนะดินเผาจึงจะสามารถบันทึก
ขอมูลลงไปในฐานขอมูลได  
 2. “เศษภาชนะดินเผา” <เปนสวนของภาชนะสวนใดสวนหนึ่ง> “ปาก” “ลําตัว” ท้ังนี้
ผูศึกษาไดทําการแบงสวนของภาชนะท่ีจะทําการบันทึกขอมูลออกเปน 2 สวน (แตในกรณีของเศษ
ภาชนะดินเผาสวนฐานนั้นไมไดทําการบันทึกขอมูลอยางละเอียดตามท่ีไดกลาวมาแลวในวิธี
การศึกษาวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ) จึงตองทําการระบุ
สวนของภาชนะโดยจัดกลุมใหอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 3. “เศษภาชนะดินเผา” <จัดเก็บ> ใน “สถานท่ีจัดเก็บ” ได 1 แหง และสถานท่ีจัดเก็บ 
<จัดเก็บ> เศษภาชนะดินเผาไดมากกวา 1 ช้ิน  ท้ังนี้เนื่องจากเศษภาชนะดินเผาเปนโบราณวัตถุท่ีมี
ขนาดเล็กจึงสามารถจัดเก็บรวมกันในกลองหรือถุงไดมากกวา 1 ช้ิน 
 4. “เศษภาชนะดินเผา” ช้ินหนึ่ง <มี>  “ภาพถาย”  1 ชุด   
 5. “เศษภาชนะดินเผา” ช้ินหนึ่ง  <มี>  หรือไมมี “ภาพลวดลาย”  และ “ภาพลวดลาย” 
<มี>  อยูใน “เศษภาชนะดินเผา”ไดเพียงช้ินเดียว   
 6. “สวนปาก” <มี>  “ภาพดานตัด (Cross section) ”  1 รูป 
 7. “ผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร” <วิเคราะห> “เศษภาชนะดินเผา” ไดมากกวา 1 
ช้ินหรือไมมีการวิเคราะหผล เนื่องจากมีความเปนไปไดท่ีตัวอยางของเศษภาชนะดินเผาชิ้นหนึ่ง 
อาจไดรับการศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดมากกวา 1 วิธีการ และการสงตัวอยางไป
วิเคราะหก็เปนการสงตัวอยางจํานวนหน่ึงเทานั้น ไมไดทําการวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาท้ังหมด 
จึงมีความเปนไปไดท่ีจะมีเศษภาชนะดินเผาบางสวนท่ีไมไดรับการวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตร 
 8. “แหลงโบราณคดี”, “พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน” และ “Contexts/Features” <มี>  
“ขอมูลเชิงปริมาณ” ไดหลายชุด  แต “ขอมูลเชิงปริมาณ” <มี> “แหลงโบราณคดี”, “พื้นท่ีขุดคน/
หลุมขุดคน”  และ “Contexts/Features” ไดเพียงแหงเดียว 
 
ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ E-R ใหเปนรีเลชั่น Relational 
 เนื่องจากฐานขอมูลท่ีจัดทํานั้นใชซอฟแวรซ่ึงเปนระบบที่มีโครงสรางขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational data structure) ดังนั้นจึงตองดําเนินการแปลงความสัมพันธตาง ๆ ในแผนภาพ E-R ให
มาเปน รีเลชั่น ซ่ึงเปนแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ โดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง ซ่ึงทําความ
เขาใจไดงายกวาแบบจําลองความสัมพันธแบบอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะของแบบจําลองดังนี้ 
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ภาพท่ี 16  องคประกอบตาง ๆ ของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ 
 
 ตารางในแผนภาพ คือ  “รีเลชัน” ซ่ึงแสดงเซตของคุณสมบัติ (Attributes) โดยแบง
ตารางเปนสองสวน คือ แถว (Row) และสดมภ (Column) โดยในแตละสดมภ คือ คุณสมบัติ 
และในแตละแถวจะประกอบไปดวยขอมูลซ่ึงกํากับดวยคุณสมบัติตาง ๆ ซ่ึงเซตของขอมูลในแตละ
แถวเรียกวา “ทูเปล (Tuple)”  โดยในแตละทูเปลนั้นจะมีคาอางอิงหรือ “คียหลัก (Primary key)” 
ซ่ึงสามารถนําไปใชในการอางอิงในการเขาถึงรีเลชันอ่ืน หรือตารางอ่ืน ๆ ไดในการสรางฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ โดย Attribute ที่เปนคียหลัก (ระวีวรรณ เอื้อพันธวีริยะกุล, 2550: 59 -68; โอภาส 
เอี่ยมสิริงศ, 2551: 100-102; นันทนี แขวงโสภา, 2551: 44-46) จะขีดเสนใตท่ีช่ือ รูปแบบของการ
สรางฐานขอมูลก็จะเปนไปในลักษณะของตารางเชนเดี่ยวกับ ซ่ึงในโปรแกรม Access 2007 จะมี
รูปแบบของการสรางฐานขอมูลเปนตารางเชนเดียวกับแบบขอมูลเชิงสัมพันธ โดยช่ือของตาราง 
(Table name) ก็คือช่ือของรีเลช่ันตาง ๆ ดังนั้น เราจึงสามารถทําการสรางรีเลช่ันและกําหนด
คุณสมบัติของฟลดสวน ซ่ึงประกอบไปดวย ฟลด (Fields) ซ่ึงผูใชตองทําการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ 
ของฟลดเพื่อจัดเก็บขอมูล  
 ในการแปลงแผนภาพ E-R มาเปนรีเลชันนั้น นอกจากการแปลง Entity และ Attributes 
ตาง ๆ ใหอยูในรูปของรีเลช่ันแลว ยังตองทําการเช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางรีเลชัน ซ่ึงไดแปลง
ออกมาแลว โดยอาศัยหลักการของการอางอิงโดยใช “คียหลัก” ของแตละรีเลชันมาอางอิงถึงรีเลชัน
นั้น ๆ โดยทําการแปลงแผนภาพ E-R และสรางความสัมพันธระหวางรีเลชันตาง ๆ เปนกลุมตาง ๆ 
ดังนี้ 
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 แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน และ Contexts/Features เม่ือพิจารณาจาก 
คุณลักษณะของรีเลชัน พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน และ Contexts/Features จะพบวา มีคุณลักษณะ
บางประการที่อางอิงถึงรีเลชันอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีขุดคนและ Contexts/features นั้นจะตองอยู
ภายในแหลงโบราณคดีแหงใดแหงหนึ่ง สวน Contexts/Features นั้นตองพบอยูในหลุมขุดคนหรือ
พื้นท่ีขุดคนเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงตองทําการสรางคียสําหรับอางอิงเพื่อเช่ือมโยงขอมูลระหวางรีเลชัน 
โดยทําการเพิ่ม Attribute ท่ีเปนคียหลักของรีเลชันท่ีตองการเช่ือมโยง เชน พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 
จะตองอยูในแหลงโบราณคดีแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของรีเลชัน พื้นท่ีขุดคน/
หลุมขุดคน และ แหลงโบราณคดี ในการเช่ือมโยงตามหลักของแบบจําลองเชิงสัมพันธตองใชคีย 
ที่เปน Attribute ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของรีเลชันหรือตารางนั้น ๆ หรือคียหลัก แตเราสามารถ
นําคียหลักของรีเลชันอ่ืนมาเปน “คียนอก (Foreign key) โดยนําคียหลักของรีเลชัน แหลงโบราณคดี  
คือ “รหัสแหลง” มาใชเปนคียนอกของรีเลชัน พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน เปนตน   
 จากการรวมดําเนินการขุดคนพบวาในการบันทึกขอมูลการขุดคน โดยเฉพาะการ
บันทึกระดับความลึกของช้ันทับถมทางโบราณคดีในแตละช้ัน มีคาของความลึกในแตละจุดใน
แนวราบท่ีแตกตางกัน อีกท้ังขอมูลของตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา ข้ึนอยูกับวิธีการในการ
ดําเนินการขุดคน ดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดคนตาง ๆ เชน ขอมูลแหลงโบราณคดี ขอมูล
หลุมขุดคน ขอมูลช้ันทับถมทางโบราณคดีและรองรอยตาง ๆ ท่ีไดรับการบันทึกในเอกสารจะ
สามารถอธิบายรายละเอียดของตําแหนงท่ีพบไดท้ังหมด การระบุตําแหนงแบบกวางและใชขอมูลท่ี
ทําการบันทึกระหวางการขุดคนมาชวยในการอธิบาย  ซ่ึงขอมูลในสวนอ่ืน ๆ ของตําแหนงท่ีพบเศษ
ภาชนะดินเผา เชน ขนาดของหลุมขุดคน ความลึกของหลุมขุดคน ไมใชขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การระบุตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผาซ่ึงเปนวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนั้นจึงทําการตัด
ขอมูลท่ีเปนขนาดของพื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน และเพิ่ม Attributes “เอกสารท่ีเกี่ยวของ” เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลของแหลงโบราณคดี และช้ันทับถมทางโบราณคดี เพื่อใชในการอธิบายรายละเอียดของ
ตําแหนงท่ีพบ  
 ขอมูลอายุสมัย เปนขอมูลท่ีแสดงในสวนของ แหลงโบราณคดี พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 
และ Contexts/Features ผูศึกษาพบวามีความเปนไปไดท่ีแหลงโบราณคดีแหงหนึ่งจะมีช้ันทับถม
ทางโบราณคดีหลายสมัย  สงผลใหแหลงโบราณคดีนั้น ๆ มีอายุสมัยท่ีหลากหลาย จากขอสังเกตนี้
แสดงใหเห็นวาอายุสมัยของ Contexts/Features นั้น เปนขอมูลท่ีจะบอกอายุสมัยของแหลง
โบราณคดีได  จึงไดทําการตัด Attributes อายุสมัยใน Entity: แหลงโบราณคดี และพื้นท่ีขุดคน/ 
หลุมขุดคน ออกไปและกําหนดใหบันทึกขอมูลอายุสมัยใน Entity: Contexts/Features โดยคาอายุสมัย
ของ Contexts/Features  เพื่อปองกันความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล และการบันทึกขอมูลท่ีเปน
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ขอความ (Text) ท่ีซํ้า ๆ กันจะทําใหส้ินเปลืองเนื้อท่ีในฐานขอมูล จึงไดทําการแกไขปญหาโดยการ
กําหนดรีเลชั่นเพิ่มเติม โดยทําการสราง “ทะเบียนอายุสมัย” สําหรับอางอิงขอมูลอายุสมัย จาก
ข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้สามารถสรุปรีเลชันไดดังนี้ 
 แหลงโบราณคดี (รหัสแหลง, ช่ือแหลง, N (UTM), E (UTM), จังหวัด, อําเภอ, ตําบล, 
หมูบาน, เอกสารขอมูลแหลงโบราณคดี)  
 พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน (รหัสหลุมขุดคน, รหัสแหลง, ช่ือพื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, 
เอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ)  
 Contexts/Features (รหัสcontexts/features, รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัสอายุ
สมัย, รหัสประเภท, ช่ือcontexts/features, ความลึกสวนบนสุด, ความลึกสวนลางสุด, ความกวาง, 
ความยาว, คําอธิบายเพิ่มเติม, เอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ)  
 ทะเบียนอายุสมัย (รหัส, อายุสมัย)  
 ทะเบียนประเภทของ Contexts/Features (รหัส, ประเภท)  
 เศษภาชนะดินเผา, เศษปากภาชนะ, เศษลําตัวภาชนะ, สวนของภาชนะ เปนรีเลชันซ่ึง
มีความสัมพันธแบบ Supertype/Subtype โดย รีเลชัน เศษภาชนะดินเผา เปน Supertype ซ่ึงจะ
ถายทอดคุณลักษณะท้ังหมดใหกับ เศษปากภาชนะ เศษลําตัวภาชนะ ซ่ึงเปนรีเลชันท่ีเปน Subtype 
ดังนั้นตองทําการใสคีย สําหรับใชอางอิงกับรีเลชัน  เศษปากภาชนะ  เศษลําตัวภาชนะ โดยท้ังสาม
นั้นใช “เลขทะเบียน” เปนคียหลักในการอางอิง เนื่องจากหมายเลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผาแตละ
ช้ินจะมีคาไมซํ้ากัน เนื่องจากใชเปนส่ิงอางอิงถึงเศษภาชนะดินเผาแตละช้ิน จึงสามารถนํามาใชเปน
คียหลักของแตละรีเลชันได   
 แมวาเราจะทําการแยกรีเลชันท่ีมีคุณลักษณะของขอมูลตามสวนของภาชนะหรือ
กําหนดเลขทะเบียนท่ีมีลักษณะเฉพาะกับเศษภาชนะแตละสวน แตในการบันทึกขอมูลควรระบุ
สวนของภาชนะประกอบกันดวย คือ ทะเบียนสวนของภาชนะ โดยใหฟลดขอมูลสวนของภาชนะ
อางอิงจากรีเลชันนี้  โดยกําหนดใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลขหรืออักษรยอ นอกจากจะลดเนื้อท่ีใน
การบันทึกขอมูลแลวยังชวยใหสามารถเพิ่มเติมขอมูลของสวนภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมไดในอนาคต   
 นอกจากน้ีจะสังเกตวามีการบันทึกขอมูล “รูปทรงขอบปาก” และ “สัณฐานของปาก”  
ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีลักษณะในการบันทึกแบบซํ้า ๆ กันเนื่องจากมีโอกาสท่ีจะพบรูปทรงและสัณฐานท่ี
ซํ้ากัน  ดังนั้นจึงใชหลักการเดียวกันกับการสรางทะเบียนสวนของภาชนะ โดยทําการสรางรีเลชัน 
“ทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ” และ “ทะเบียนรูปทรงขอบปาก” จึงสามารถสรุปรีเลชันท้ังหมด
ไดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

84 

 เศษภาชนะดินเผา (เลขทะเบียน, รหัสสวนของภาชนะ, รหสัสวนของภาชนะ, รหสัแหลง, 
รหัสหลุมขุดคน, รหัสcontexts/features, น้ําหนัก, ผูบันทึกขอมูล )  
 เศษปากภาชนะ (เลขทะเบียน, เสนผานศูนยกลางปาก, ความสมบูรณของเสนรอบวงปาก, 
สัณฐานของปาก, รูปทรงขอบปาก, ความหนาขอบปาก, การตกแตงบริเวณขอบปาก)  
 เศษลําตัวภาชนะ (เลขทะเบียน, ความหนาต่ําสุด, ความหนาสูงสุด, ความกวาง, ความยาว)  
 ทะเบียนสวนของภาชนะ (รหัสสวนของภาชนะ, สวนของภาชนะ)  
 ทะเบียนรูปทรงขอบปาก (รหัส, รูปทรงขอบปาก)  
 ทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ (รหัส, ลักษณะสัณฐาน)  
 การตกแตง  เปนขอมูลท่ีจะตองทําการบันทึกขอมูลทุกช้ิน ถึงแมวาเศษภาชนะดินเผา
บางช้ินจะไมพบวามีการตกแตง แตก็ตองมีการบันทึกขอมูล โดยบริเวณท่ีทําการตกแตงนั้น สามารถ
แบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนผิวดานในของภาชนะ และผิวดานนอกของภาชนะ โดยลักษณะ
ของการบันทึกขอมูลการตกแตง ผูศึกษาไดทําการพิจารณาแลวพบวาขอมูลการตกแตง หากทํา
การบันทึกขอมูลดวยการบันทึกเปนช่ือวิธีการตกแตง จะทําใหเปลืองเน้ือท่ีของฐานขอมูล เนื่องจาก
ตองบันทึกขอมูลท่ีเปนขอความซํ้า ๆ กัน นอกจากนี้ยังอาจเกิดการบันทึกขอมูลท่ีไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เนื่องจากการบันทึกขอมูลในเบ้ืองตนนั้นผูบันทึกอาจยังไมทราบ “รูปแบบ”  
ของวิธีการตกแตงเฉพาะ จึงไดออกแบบฐานขอมูลใหมีวิธีการบันทึกขอมูลวิธีการตกแตง โดยใช
วิธีการเลือกขอมูล โดยออกแบบขอมูลใหเปน ขอมูลชนิด Yes/No (มีคาใดคาหนึ่งเปนตัวเลข -1 
หรือ 0 ซ่ึงจะกลาวถึงเร่ือง ชนิดของขอมูลใน “การสรางTable”) โดยวิธีการตกแตงท่ีนํามาทําเปน
ตัวเลือกนั้นเปนวิธีการตกแตงโดยท่ัวไปที่สามารถพบไดบนภาชนะดินเผา เชน การขูดขีด การกด
ประทับ  การเขียนสี  การรมควัน เปนตน ซ่ึงผูบันทึกสามารถบันทึกวิธีการตกแตงตาง ๆ ไดสะดวก
มากข้ึน ขอมูลท่ีปรากฎในฐานขอมูลก็จะบอกถึงจํานวนและวิธีการท่ีใชในการตกแตงเศษภาชนะ
ดินเผาแตละช้ิน 
 การบันทึกขอมูลของเศษภาชนะดินเผาแตละชิ้นจะตองทําการบันทึกวิธีการตกแตง 
จึงสามารถนํามารวมกับรีเลช่ัน เศษภาชนะดินเผา ซ่ึงเปนรีเลชันท่ีเปนแกนเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ 
เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีจะตองแยกเปนอีกรีเลชันหนึ่ง เพราะจะเกิดความซับซอนของขอมูลโดย
ไมจําเปน   
 นอกจากวิธีการตกแตงแลว  “ลวดลาย” ท่ีปรากฎก็เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสามารถ
นํามาใชในการจัดจําแนกได  แตมีความเปนไปไดวาอาจมีเศษภาชนะดินเผาบางช้ินท่ีไมพบวามี
ลวดลายการตกแตง  อีกท้ังขอมูลลวดลายการตกแตงนั้นหากไมมีภาพประกอบก็อาจจะทําความ
เขาใจถึงลวดลายไดยาก จึงควรเปนขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับภาพถายหรือภาพท่ีแสดงถึงลวดลายของ
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เศษภาชนะ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน  ดังนั้นควรทําการบันทึกลักษณะของลวดลายเปน
ตัวอักษรเพื่อใชในการสืบคน และมีความเปนไปไดอีกเชนกันวา อาจพบลวดลายซํ้า ๆ กัน  
การบรรยายลักษณะของลวดลายดวยวิธีการบรรยายลักษณะลวดลายบนเศษภาชนะดินเผาทุกชิ้น     
ก็จะทําใหส้ินเปลืองเนื้อท่ีในการจัดเก็บขอมูลซํ้า ๆ กัน จึงไดใชแนวทางโดยการกําหนดเปน “รหสั”  
เพื่อใชเรียกลวดลายตาง ๆ แทนท่ีจะทําการบรรยาย โดยจะทําการเพิ่มรีเลชัน ลวดลายการตกแตง  
โดยมีการบรรยายลวดลายการตกแตงเอาไวแลวใช รหัสลวดลาย โดยกําหนดใหเปนตัวเลขหรือ
อักษรยอ  แทนการบรรยายลวดลายการตกแตงเศษภาชนะดินเผาดวยการพิมพลายละเอียดทุก ๆ ช้ิน  
จากขอกําหนดตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว สามารถแปลงเปนรีเลชัน ไดดังน้ี 
 เศษภาชนะดินเผา (เลขทะเบียน, รหัสวัสดุจัดเก็บ, รหัสประเภทเนื้อภาชนะ, รหัสสวน
ของภาชนะ, รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัส contexts/features, รหัสสวนของภาชนะ, รหัส
ลวดลาย, น้ําหนัก, ผูบันทึกขอมูล, การขูดขีด (ดานใน), การขุด (ดานใน), การกดประทับ (ดานใน), 
การแตงเติมดิน (ดานใน), การขัดผิว (ดานใน), การเช็ดหรือลูบผิว (ดานใน), การทาน้ําดิน (ดานใน), 
การรมควัน (ดานใน) , การเขียนสี (ดานใน), การเคลือบ (ดานใน), การขูดขีด (ดานนอก), การขุด 
(ดานนอก), การกดประทับ (ดานนอก), การแตงเติมดิน (ดานนอก), การขัดผิว (ดานนอก), การเช็ด
หรือลูบผิว (ดานนอก), การทาน้ําดิน (ดานนอก), การรมควัน (ดานนอก), การเขียนสี (ดานนอก), 
การเคลือบ (ดานนอก) )  
 ลวดลายการตกแตง (รหัส, ลวดลายการตกแตง)  
 ประเภทเน้ือภาชนะ สําหรับการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบพบ
เศษภาชนะดินเผา เนื้อดิน (Earthenware) เทานั้น รีเลชันนี้จึงทําข้ึนเพื่อการขยายขอมูลเกี่ยวกับเนื้อ
ภาชนะในอนาคต  ซ่ึงจะกําหนดใหบันทึกขอมูลโดยใสเลขรหัสแทนการใสช่ือเต็ม เพื่อลดขนาด
ของขอมูลท่ีมากเกินความจําเปน  สําหรับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของเนื้อภาชนะ เชน สวนผสมของดิน  
แหลงวัตถุดิบ (แหลงดิน) ปริมาณของสวนผสมตาง ๆ ท่ีตองอาศัยกระบวนการศึกษาดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มเติมนั้น สามารถทําการบันทึกขอมูลได เนื่องจากฐานขอมูลท่ีนําเสนอนี้เปน
ฐานขอมูลท่ีใชสําหรับการบันทึกขอมูลหรือคุณลักษณะสําคัญท่ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะห
เบ้ืองตนไดเทานั้น  จากขอกําหนดตาง ๆ ของ Entity สามารถแสดงเปนรีเลชัน ประเภทเนื้อภาชนะ 
ดังนี้ 
 ประเภทเนื้อภาชนะ (รหัสประเภทเนื้อภาชนะ, ประเภทของเนื้อภาชนะ)  
 ผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ตามท่ีไดกลาวมาแลววายังไมมีผลการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรท่ีนําตัวอยางของเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบาน
โปงตะขบ  แตผูศึกษาไดมองเห็นวาควรจัดทํารีเลชันสําหรับการเก็บบันทึกขอมูลการวิเคราะหดวย
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วิธีการทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม เพื่อรองรับในกรณีท่ีมีการนําตัวอยางเศษภาชนะดินเผาจากแหลง
โบราณคดีนี้ไปทําการวิเคราะห ซ่ึงจะทําใหมีการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเศษภาชนะดินเผาท่ีอาจมี
การเพิ่มเติมในอนาคตได  โดยนําเสนอเปนรีเลชันดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตร (รหัสผลการวิเคราะห, เลขทะเบียน, วิธีการ
วิเคราะห, ผูวิเคราะห, ผลการวิเคราะห, ผูบันทึกขอมูล)  
 สถานท่ีจัดเก็บ ในการบริหารจัดการเศษภาชนะดินเผา  นอกจากการบันทึกคุณลักษณะ
ของเศษภาชนะดินเผาเพ่ือใชในการศึกษาวิจัยแลว การจัดเก็บก็เปนกระบวนการสําคัญตอการ
ศึกษาวิจัยเชนกัน เพราะเม่ือทําการศึกษาวิจัยจนหมดระยะเวลาหรือเสร็จส้ินโครงการแลว ขอมูลท่ี
จัดเก็บจะเปนขอมูลท่ีผานการศึกษาจากผูเช่ียวชาญหรือบุคคลากรในโครงการซ่ึงเปนขอมูลเพียง
สวนหนึ่ง แตแหลงของขอมูลท่ีสําคัญ คือ วัตถุดิบท่ีใชในการศึกษา ซ่ึงทําหนาท่ีเปรียบเสมือน
เหมืองของความรูท่ีสามารถนํามาศึกษาไดอยางไมมีวันจบ ดังนั้นการเขาถึงแหลงวัตถุดิบท่ีสราง
ความรูไดจึงมีความสําคัญ ผูศึกษาจึงจัดทํารีเลชัน สถานท่ีจัดเก็บ เพื่อใชในการอางอิงแหลงของเศษ
ภาชนะท่ีนํามาบันทึกขอมูล เพื่อการบริหารจัดการเศษภาชนะดินเผาในเบ้ืองตน โดยนําเสนอเปน
รีเลชัน ดังนี้ 
 สถานท่ีจัดเก็บ (ทะเบียนวัสดุจัดเก็บ, ประเภท, คําอธิบาย, จํานวนท่ีจัดเก็บ, วันท่ี
จัดเก็บ)  
 ภาพถาย, ภาพลวดลาย, ภาพดานตัด (Cross section) ในการเก็บบันทึกขอมูลเศษ
ภาชนะดินเผาในรูปของภาพประกอบตาง ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญ  ซ่ึงจะทําใหสามารถมองเห็นลักษณะท่ี
ปรากฎนอกเหนือจากการพรรณาลักษณะเปนตัวอักษร เปนขอมูลท่ีเปนลักษณะของขอเท็จจริง  
โดยการดําเนินการถายภาพเศษภาชนะดินเผานั้นไดทําการถายภาพผิวดานในและผิวดานนอก เพ่ือ
บันทึกลักษณะการตกแตงของเศษภาชนะ นอกจากนี้ในการศึกษาคุณลักษณะของปากและขอบปาก  
การบันทึกภาพดานตัด (Crossection/Profile) ของเศษภาชนะดินเผา จะทําใหเห็นลักษณะของ
สัณฐานของปากและขอบปากไดชัดเจนยิ่งข้ึน  ซ่ึงคุณลักษณะ “ภาพถายผิวดานใน”, “ภาพถายผิว
ดานนอก” และ “ภาพดานตัดขวาง” ของเศษภาชนะดินเผาทุกช้ินจะตองทําการบันทึกลงใน
ฐานขอมูล  ดังนั้นจึงไดทําการรวมกลุมของขอมูลท่ีเปนภาพประกอบของเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงเปน
คุณลักษณะรวมท่ีตองทําการบันทึก จากแผนภาพ EER ท่ีเสนอนั้นจะเห็นไดวามีแอตตริบิวต  
“ผูบันทึกภาพ” และ “วันท่ีทําการถายภาพ” ซ่ึงเปนการสรางเอ็นติตี้สําหรับการบริหารจัดการ
ภาพถายโดยการสราง “ทะเบียนภาพถาย” เอาไว อยางไรก็ตามในการบันทึกขอมูลภาพถายนั้น หาก
ตองทําการถายภาพเศษภาชนะดินเผาทุกช้ิน ก็อาจรวมเอากลุมของคุณลักษณะของภาพถายเขากับ
คุณลักษณะรวมของเศษภาชนะดินเผา โดยแสดงเปนรีเลชันดังนี้ 
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 ภาพถาย (เลขทะเบียน, ภาพถายดานใน, ภาพถายดานนอก, ผูบันทึกภาพ)  
 ภาพลวดลาย (เลขทะเบียน, ภาพลวดลาย, ผูบันทึกภาพ)  
 ภาพดานตัด (Cross section) (เลขทะเบียน, ภาพดานตัด, ผูบันทึกภาพ)  
   ผูปฏิบัติงาน เปนสวนท่ีใชในการอางอิงช่ือและผูท่ีทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการฐานขอมูล เชน เม่ือมีขอผิพลาดในการบันทึกขอมูลก็สามารถทราบไดวาใครท่ีทําการ
บันทึกขอมูลในเรคอรดนั้น และทําการสอบถามเพ่ือหาสาเหตุและทําการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได โดย
ขอมูลในสวนนี้จะนําไปอางอิงกับรีเลชันอ่ืน ๆ ท่ีมี Attributes ท่ีเกี่ยวของกับ “ผูบันทึกขอมูล” 
 ผูปฏิบัติงาน (รหัส, ช่ือ-นามสกุล, ขอมูลเกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน, รูปถาย)  
  ขอมูลเชิงปริมาณ เปนรีเลชันพิเศษท่ีแสดงขอมูลเชิงปริมาณของเศษภาชนะดินเผาท่ีได
จากการขุดคนท้ังหมด ซ่ึงเปนการสรุปรวมจํานวนของเศษภาชนะดินเผาโดยแบงตาม ท่ีมา เนื้อ
ภาชนะ  สวนของภาชนะ การตกแตง (มีลาย, ผิวเรียบ) ซ่ึงเขียนเปนรีเลชันไดดังน้ี 
 ขอมูลเชิงปริมาณ (ทะเบียนขอมูลเชิงปริมาณ, รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัส
contexts/features, รหัสประเภทเนื้อภาชนะ, รหัสสวนของภาชนะ, ผิวเรียบ, มีลาย)  
 จากกระบวนการออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิดผานแผนภาพ E-R และแปลงมาสูรีเลชัน
ตาง ๆ ตามหลักการของการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ทําใหได “แบบจําลองขอมูลเชิง
สัมพันธฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ”  
โดยการนํารีเลช่ันมาเช่ือมโยงความสัมพันธตามขอบังคับตาง ๆ ในกระบวนการสรางฐานขอมูล
ดวยโปรแกรม Access 2007  
 ในการสรางฐานขอมูล โดยทําการสรางตาราง (Table) ซ่ึงจะเปนสวนท่ีกําหนดคุณสมบัติ
ตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูลของฟลดในแตละฟลด โดยทําการสรางตารางจากรีเลชันตาง ๆ จาก
แบบจําลองขอมูลและทําการกําหนดคุณสมบัติของฟลดในแตละฟลด เพื่อใชเปนท่ีจัดเก็บขอมูล 
และนําตารางท่ีไดมาเช่ือมโยงความสัมพันธกันตามแบบจําลอง โดยการเช่ือมโยงดวยคีย ของแตละ
ตารางก็จะไดเปนโครงสรางของฐานขอมูลท่ีพรอมสําหรับการนํามาใชสําหรับการเก็บขอมูลตาง ๆ 
ของเศษภาชนะดินเผา  แตการบันทึกจะคงอยูในรูปของการบันทึกขอมูลในตาราง ซึ่งอาจเกิด
ความยุงยากซับซอน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงตารางหลายตารางและผูใช (Users) ท่ีไมมี
ความเขาใจถึงโครงสรางของความสัมพันธในขอมูล  
 ดังนั้นจึงตองมีการสรางเคร่ืองมือท่ีชวยสําหรับการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใน
รูปแบบท่ีงายข้ึนดวยการสรางแบบฟอรม (Form) ท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําหนาท่ีชวยเหลือในการ
บันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูล แทนท่ีจะตองทําการบันทึกขอมูลลงในตาราง โดยใชฟอรมเปน
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เคร่ืองมือสําหรับใหผูใชซ่ึงอาจไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลภายใน
ฐานขอมูลใหสามารถใชงาน เพื่อการบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาได  
 เม่ือเสร็จข้ันตอนของการบันทึกขอมูลตาง ๆ ก็จะไดฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาใชงานได  
แตการใชงานฐานขอมูลนั้น ไมไดเกิดจากการนําแบบฟอรมตาง ๆ มาเปดเพ่ือดูขอมูลท่ีบันทึกอยูใน
แตละเรคคอรดเพียงอยางเดียว  แตผูใชสามารถดึงเอาขอมูลท่ีตองการท่ีมีอยูในฐานขอมูลมาใชงาน
ได  ดังนั้นจึงตองใชเคร่ืองมือสําหรับการเรียกดูและจัดลําดับขอมูล โดยใช คิวรี (Query) ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือท่ีใชในการดึงขอมูลท่ีตองการ จัดลําดับหรือเรียงลําดับขอมูล และสรางตารางท่ีเกิดจาก
การดึงขอมูลจากตารางอ่ืน ๆ ได (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 251)  
 ภายหลังจากการนําขอมูลท่ีตองการมาจัดเรียงหรือจัดกลุมเพ่ือการศึกษาวิเคราะหแลว 
การนําเสนอขอมูลเหลานั้นก็สามารถทําไดโดยใชเคร่ืองมือสราง รายงาน (Report) เพื่อแสดงผลของ
ขอมูลท่ีไดนํามาจัดกลุมหรือคัดเลือกนํามาใชประโยชน 
 เคร่ืองมือท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ สามารถสรางไดโดยใช Access 2007 ซ่ึงมีเคร่ืองมือ
สําหรับสราง ตาราง (Table) ฟอรม (Form) คิวรี (Query) และรายงาน (Report) ซ่ึงสามารถสรางและ
ทํางานรวมกับฐานขอมูลได ซ่ึงจะกลาวถึงข้ันตอนในข้ันตอนการสรางฐานขอมูลตอไป  
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บทท่ี 5 
การสรางฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ  

ดวยโปรแกรม  Microsoft Access 2007 
 
 ตามท่ีไดกลาวไวในตอนทายของบทท่ี 4 เกี่ยวกับการสรางฐานขอมูลและเคร่ืองมือ
สําหรับการใชงานฐานขอมูลท่ีประกอบไปดวย  ท่ีจัดเก็บขอมูล (Table) เคร่ืองมือสําหรับการจัดการ
ขอมูลบนหนาจอ (Form) เคร่ืองมือสอบถามขอมูล (Query) และเคร่ืองมือสรางรายงาน (Report) 
นั้นสามารถสรางไดดวยโปรแกรม Microsoft Access 2007 (จากน้ีไปจะใชช่ือเรียก “Access 2007”) 
ซ่ึงเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System) ท่ีสามารถสรางฐานขอมูลโดย
มีรูปแบบของขอมูลเชิงสัมพันธ  โดยโปรแกรมจะใชคําส่ังท่ีเปนภาษาสําหรับการส่ังการฐานขอมูล  
โดยมีเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจะชวยใหผูใชงานสามารถสรางฐานขอมูลรวมไปถึงเคร่ืองมือสําหรับ
ทํางานในฐานขอมูลไดโดยไมตองพิมพคําส่ังเปนภาษาส่ังการฐานขอมูล เพื่อการใชงานฐานขอมูล
ท้ังหมด 
 สําหรับโปรแกรม Access 2007 เปนโปรแกรมหนึ่งในกลุมของโปรแกรม Microsoft 
Office ซ่ึงการนํา Access 2007 มาติดต้ัง  และใชงานจะตองมีคุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟทแวร
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังนี้ (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 24)  
 1. CPU ความเร็ว 500 MHz ข้ึนไป 
 2. หนวยความจําช่ัวคราว (RAM) ข้ันตํ่า 256 MB (เมกะไบต)  
 3. ระบบปฏิบัติการ (Operation system: OS) ท่ีสามารถใชงานได ไดแก Microsoft 
Window XP with Service Pack 2 (SP2), Window Server 2003 with SP1, Window Vista, Window 7 
 4. ฮารดดิสก ตองมีเนื้อท่ีวางข้ันตํ่า 1.5 GB (กิกะไบต)  
 5. ไดรว CD-ROM หรือ DVD 
 6. จอภาพ  ความละเอียด 1024 x 768 ข้ึนไป 
 7. อุปกรณรับขอมูล เมาส (mouse) หรืออุปกรณท่ีใชในการช้ีท่ีสามารถเขากันได 
(compatible)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การติดตั้งโปรแกรม Access 2007 
 ในการติดต้ัง Access 2007 จะตองทําการติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office 2007 ใน
รุน Professional, Ultimate หรือ Enterprise ซ่ึงมีโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 สําหรับ 
โปรแกรม Access 2007 ท่ีใชในงานวิจัยนี้เปน Microsoft Office 2007 รุน Enterprise ซ่ึงทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Window 7 (นันทนี  แขวงโสภา, 2551: 29 -34)  
 
การเขาสูโปรแกรม Access 2007 เพื่อใชงาน 
 เปดจากปุม Start สามารถเปดโปรแกรม Access 2007 สําหรับสรางไฟลฐานขอมูล
ใหมหรือเปดไฟลฐานขอมูลท่ีมีอยูแลวได โดยปฎิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  17 ภาพประกอบแสดงวิธีการเปดโปรแกรม Access 2007 โดยใชปุม Start ท่ีอยูบน Task 
Bar ในหนาจอ ระบบปฏิบัติการ Window  

 
 

 1. 

 2.

 3. 

 4. 
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 1. คลิกปุม Start บน ธaskbar 
 2. คลิก  All Programs 
 3. คลิก  Microsoft Office 
 4. คลิก  Microsoft Office 2007  
 เม่ือปฎิบัติตามข้ันตอนจนครบ จะเขาสูหนาเร่ิมตนการทํางานของโปรแกรม Access 
2007 ดังรูป 
 

 
 
ภาพท่ี  18 หนาจอเร่ิมตนของโปรแกรม Access 2007 
 
 เปดจาก Shortcut โดยส่ิงแรกท่ีตองทํา คือ “การสราง Shortcut” ซ่ึงแนะนําใหสรางไว
บน Desktop เพื่อความสะดวกในการทํางาน กลาวคือเมื่อเปดเคร่ืองก็จะสามารถมองเห็น Shortcut 
ของ Access 2007 บนหนาจอไดและสามารถเปดเพื่อใชงานไดทันที โดยปฏิบัติตามข้ันตอนเดียวกนั
กับวิธีการเปดจาก ปุม Start จนถึงข้ันตอนที่ 4 (คลิก Microsoft Office 2007) ใหปฏิบัติดังนี้ 
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ภาพท่ี 19 ข้ันตอนการสราง Shortcut ไวบน Desktop 
 
 1. คลิกขวาท่ี Microsoft Access 2007  
 2. เล่ือนเมาสท่ีคําส่ัง Send to 
 3. คลิกท่ี Desktop (Create Shortcut)  
 เม่ือทําการสราง Shortcut เสร็จแลวบน Desktop ก็จะปรากฏไอคอนที่มี
สัญลักษณ (จากรูปประกอบอยูในวงกลมสีแดง) สามารถดับเบ้ิลคลิก ท่ี Shortcut เพื่อเปดโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  20 Shortcut ของโปรแกรม Access2007 ท่ีปรากฎบน Desktop 

 1.

 2.
 3.



 

 

93 

การสรางฐานขอมูล 
 ในการสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007 ตองทําการสรางฐานขอมูลเปลา 
เพื่อเตรียมการสรางและจัดเก็บองคประกอบอื่น ๆ ของฐานขอมูล  เชน Table, Form, Query, 
Report  เปนตน โปรแกรม Access 2007  มีฐานขอมูลสําเร็จรูปแบบตาง ๆ หรือ Template  แต
การศึกษาในคร้ังนี้เปนการสรางฐานขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงเกิดจากการออกแบบของผูศึกษา 
ดังนั้นจึงไมสามารถใชฐานขอมูลสําเร็จรูปเหลานี้ได แตจะดําเนินการการสรางและออกแบบ
ฐานขอมูลโดยผูศึกษา ซ่ึงจะอธิบายข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางฐานขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยใน
คร้ังน้ี  มีวิธีการสรางฐานขอมูลเปลาดังนี้ 
 1. บนหนาจอเร่ิมตนของโปรแกรม Access 2007 คลิกท่ี Blank Database 
 2. ทําการต้ังช่ือไฟลฐานขอมูล โดยในการศึกษานี้จะตั้งช่ือไฟลฐานขอมูลวา “ฐานขอมูล
เศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ” โดยทําการพิมพช่ือ
ไฟลลงในกลองขอความดานลางคําวา  File Name 
 3. เม่ือทําการต้ังช่ือเสร็จแลว คลิกท่ี Create 
 4. เม่ือคลิกท่ี Create ก็จะเขาสูหนาตางของการสรางและจัดการฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 21 ข้ันตอนการสรางฐานขอมูลเปลาเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสรางฐานขอมูลดวย 

โปรแกรมAccess 2007 
  
 การสรางฐานขอมูลเปลาจาก  ปุม Office      นอกจากวิธีการสรางฐานขอมูลเปลา
ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น สามารถสรางฐานขอมูลเปลาดวยวิธีการนี้ไดเชนเดียวกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
(ภาพท่ี 22)  

 4.

 1.

 2.

 3. 
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 1. คลิกปุม  Office  
 2. คลิกคําส่ัง New 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 ข้ันตอนการสรางฐานขอมูลเปลาโดยใชปุมออฟฟศ (Office Button)  
 
 จากนั้นก็จะเขาสูหนาจอเร่ิมตนของโปรแกรม Access 2007 จากน้ันสามารถดําเนินการ
ตามวิธีการเดิมท่ีกลาวมาแลวโดย 
 1. ทําการต้ังช่ือไฟลโดยใชวิธีการเดียวกันกับวิธีการแรกท่ีชอง File Name 
 2. คลิก Create  เชนเดียวกันกับวิธีการแรกเพื่อสรางฐานขอมูลเปลา 
 เม่ือสรางฐานขอมูลเปลาแลวจะเขาสูหนาเร่ิมตนของการใชงานฐานขอมูลท่ีสรางข้ึน 
โดยในครั้งแรกจะไมมี Object (เปนคําใชเรียกแทนส่ิงท่ีสรางข้ึนในโปรแกรม เชน Table  Form  
Query  Macro ฯลฯ ซ่ึงปรากฎข้ึนในโปรแกรม) ดังนั้นจึงตองทําการสราง Object ตาง ๆ เพื่อทําให
เกิดฐานขอมูลที่สามารถใชงานได โดยสวนประกอบหลักของหนาเร่ิมตน มีดังนี้ 
 
 
 

 1. 

 2.
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ภาพท่ี 23 สวนประกอบหลักในหนาการใชงานโปรแกรม Access 2007 
 
 1. Ribbon เปนสวนท่ีประกอบไปดวย Tab หรือปายคําส่ังและคําส่ังตาง ๆ  
 2. Navigation Pane พื้นท่ีแสดงรายช่ือ Object ท้ังหมดในฐานขอมูล เปนสวนท่ี
สามารถใชในการเปด Object ตาง ๆ ไดโดยการดับเบ้ิลคลิกท่ีช่ือของ Object 
 3. พื้นที่สําหรับการทํางานกับ Object ในฐานขอมูล 
 เม่ือทําการสรางฐานขอมูลเปลาเสร็จแลวก็จะเขาสูกระบวนการในการสรางฐานขอมูล  
การศึกษาในคร้ังนี้ จะดําเนินการสรางฐานขอมูลโดยใชเคร่ืองมือท่ีมีอยูในโปรแกรม Access 2007 
สําหรับการเก็บบันทึกขอมูลดวยระบบฐานขอมูล ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนในอธิบายวิธีการสราง
ฐานขอมูลโดยสังเขปดังนี้ 
 1. สราง Table ซ่ึงเปนสวนท่ีใชในการเก็บขอมูลในฐานขอมูล ซ่ึงเปนสวนท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดในการสรางฐานขอมูล 
 2. เชื่อมโยงความสัมพันธ (Relationship) ระหวาง Table ท้ังหมดในฐานขอมูลตาม
แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 3. สราง Form หรือเคร่ืองมือจัดการขอมูลผานหนาจอ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการ
บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล   

 1.

 2.   3.
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 4. การใชงานเคร่ืองมือคัดกรองและลําดับขอมูล สําหรับการดึงขอมูลท่ีตองการจาก
ฐานขอมูลเพื่อการนําขอมูลไปใชงานหรือทําการจัดการขอมูล เชน  ลบ  แกไข  หรือเพิ่มเติมขอมูล
ในฐานขอมูล 
 5. สราง Report  สําหรับการแสดงรายงานของขอมูลท่ีตองการ เพ่ือการนําเสนอขอมูล 
 6. วิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  เพื่อปองกันการสูญหายหรือการแกไขขอมูล
โดยไมไดรับอนุญาต  ซ่ึงเปนการดูแลฐานขอมูลใหมีมาตรฐานและสามารถนํามาใชงานได 
 จากข้ันตอนท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้  ผูศึกษาจะอธิบายหลักวิธีการใชงานโดยยกตัวอยาง
วิธีการสราง  จากกระบวนการสรางเคร่ืองมือตางในการศึกษาคร้ังนี้   
 
การสราง Table (ตาราง)  
 Table หรือ “ตาราง”  เปนสวนท่ีใชเก็บขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูลจึงถือวาเปนสวนท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด  รูปแบบของการสรางตารางน้ันมาจากแนวคิดของการสรางฐานขอมูลจาก
แบบจําลองเชิงสัมพันธ  การสรางตารางจะตองกําหนดโครงสรางของตาราง โดยกําหนดคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของ Field  หมายถึง  “เขตขอมูล” ท่ีอยูใน Table ซ่ึงทําหนาท่ีในการบรรจุขอมูลตาง ๆ ใน
ฐานขอมูลดังนี้ (นันทนี  แขวงโสภา, 2551: 125)  
 1. กําหนดชื่อฟลด ซ่ึงเปนการกําหนดวาในตารางหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยขอมูล
อะไรบาง  เนื่องจากฟลดแตละฟลดนั้นเปนตัวแทนของ Attributes ตาง ๆ ท่ีอยูในรีเลชัน โดยท่ีช่ือ
ของรีเลชัน คือ ช่ือของตาราง 
 2. กําหนดชนิดของขอมูลในแตละฟลด (นันทนี  แขวงโสภา, 2551: 137-138) เพราะ
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลตองทําการระบุชนิดของขอมูล เนื่องจากแตละประเภทมีความ
แตกตางกัน เชน ขอมูลที่เปนตัวเลขเพียงอยางเดียว ควรจัดเก็บเปนขอมูลชนิดตัวเลข (Number) 
ซึ่งสามารถนําไปใชในการคํานวนได หากตองการเก็บขอมูลท่ีเปนตัวอักษรก็ควรเลือกชนิดขอมูล
เปนแบบขอความ (Text) เปนตน  
 3. กําหนดขนาดของฟลดในการจัดเก็บขอมูล เปนการกําหนดขนาดท่ีสามารถจัดเก็บ
ขอมูลของฟลดแตละฟลด ท้ังนี้ควรกําหนดใหมีความเหมาะสม เชน เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
ขนาดของฟลดควรเทากับจํานวนตัวอักษรท่ีใหประกอบกันเปนเลขทะเบียน หรือมากกวาแตไมควร
มากจนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดความส้ินเปลืองของเนื้อท่ีจัดเก็บขอมูลโดยไมจําเปน 
 4. กําหนดคียหลักของตาราง โดยใชฟลดใดฟลดซึ่งไมมีขอมูลที่ซํ้ากัน เชน เลข
ทะเบียนเศษภาชนะดินเผาซ่ึงไมมีเลขทะเบียนท่ีซํ้ากัน เนื่องจากคียหลักจะเปนสวนท่ีทําหนาท่ีใน
การจําแนกขอมูลของแตละเรคคอรดอยางชัดเจน  
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 กอนอ่ืนตองทําความเขาใจในเบื้องตนกอนเกี่ยวกับคําส่ังตาง ๆ ท่ีใชทํางานใน
ฐานขอมูล  จะปรากฏอยูบนแถบส่ีเหล่ียมผืนผาดานบนซ่ึงเรียกวา ริบบอน (Ribbon) ท่ีประกอบไป
ดวยแทป (Tab) ชุดคําส่ังหมวดตาง ๆ ไดแก Home, Create, External Data, Database Tools ในการ
สรางเคร่ืองมือตาง ๆ ในฐานขอมูลใหเลือกแทป Create 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  24 ข้ันตอนเร่ิมตนของการสราง Table เร่ิมจากแทป (Tab) Create บน Ribbon เปนแทป

สําหรับการเร่ิมตนสราง Table, Form Report และ Query ในโปรแกรม Access 2007 
 
 1. คลิก Create  
 2. คลิก Table Design (ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการสรางฐานขอมูลในการวิจัยเปนการ
สรางฐานขอมูลดวยการออกแบบฐานขอมูลเองท้ังหมด ดังนั้นจึงเร่ิมตนดวยมุมมองการออกแบบ
ตาราง โดยในสวนของการสรางตารางจากแบบ (Template) และ SharePoint จะไมกลาวถึง
เนื่องจากไมไดนํามาใชในงานวิจัย)  
 จากนั้นจะเขาสูมุมมองออกแบบ (Design View) โดยจะเห็นไดวายังไมมีการบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับตารางลงไป ตอไปจะเปนการอธิบายสวนตาง ๆ ของมุมมองการออกแบบที่จะตอง
นํามาใชในการสรางตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 

RIBBO
N  1. 

 2. 
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ภาพท่ี 25 มุมมองออกแบบ (Design View) ของ Table ในโปรแกรม Access 2007 
 
 จากภาพจะทําการอธิบายสวนประกอบตาง ๆ ของมุมมองออกแบบ ตามลําดับหมายเลข 
ดังนี้ 
 1. แทป Design เปนแทปที่บรรจุคําส่ังสําหรับข้ันตอนการออกแบบ Table  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 แทป Design ในมุมมองออกแบบของ Table 
 

 
 

 

 1.

3.

2.

 
 

คําสั่งเพ่ิมแถวหรือลบแถว 
คําสั่งมุมมอง สามารถเปลี่ยน
มุมมองของTable ที่คําสั่งน้ี 

คําสั่งกําหนดคียหลัก 
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 2. พื้นท่ีสําหรับการทํางานกับ  Table  ใชสําหรับการสรางและกําหนดประเภทของ
ขอมูลของฟลดตาง ๆ ใน Table  สามารถแบงพื้นท่ีการทํางานเปน 3 สวน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  27 สวนท่ีใชกาํหนดฟลดใน Table 
 
  2.1 Field Name หรือ ช่ือฟลด สําหรับใสช่ือของ Attribute ในรีเลชันหรือ Table 

โดยมีขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 

   2.1.1 ความยาวช่ือตองไมเกิน 64 ตัวอักษร 

   2.1.2 สามารถตั้งช่ือโดยใชตัวเลข  ตัวอักษรและสัญลักษณท่ีสามารถคียได 

   2.1.3 ใชชองวางในช่ือได แตหามข้ึนตนช่ือดวยชองวาง 

   2.1.4 หามต้ังช่ือโดยใชเคร่ืองหมาย  . ! [ ] และสัญลักษณท่ีไมสามารถคียได 

   2.1.5 ในตารางเดียวกันหามใชช่ือฟลดซํ้ากัน 

  2.2 Data Type หรือชนิดของขอมูลจะปรากฎเปนรายการ (List) ใหเลือก ซ่ึงชนิด

ของขอความในโปรแกรม Access 2007 ประกอบไปดวย (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 137-138)  

 

 
 

 

 
 
 

 2.1  2.2  2.3 
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ตารางท่ี 15 แสดงช่ือและรายละเอียดประเภทขอมูลประเภทตาง ๆ ในโปรแกรม Access 2007 
 

ประเภทขอมูล ลักษณะขอมูล ขนาดสูงสุด 

Text ขอความท่ีเปนตัวอักษร  ตัวเลข  สัญลักษณ ชองวางหรือ
ท้ังหมดรวมกัน  ซ่ึงขอมูลท่ีเปนตัวเลขในชนิดขอมูลนี้จะไม
สามารถนําไปคํานวนคาได 

255 ตัว 

Memo ขอความบันทึกท่ีเปนหมายเหตุท่ีตองทําการพิมพขอความท่ีมี
ความยาว 

65, 536 ตัว 

Number ขอมูลท่ีเปนตัวเลขซ่ึงสามารถนํามาใชคํานวนได 1, 2, 4 หรือ  
8 ไบต 

Date/Time วันท่ีและเวลา 8 ไบต 

Currency เปนขอมูลคาเงิน ซ่ึงจะมีลักษณะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง
และลงทายดวยสัญลักษณสกุลเงินตรา เชน ฿ $ 

8 ไบต 

AutoNumber เลขลําดับจํานวนเต็ม โดยเพิ่มเม่ือทําการเพิ่มเรคอรดใหม ซ่ึงไม
มีคาซํ้ากันและผูใชไมสามารถแกไขคาได โดยสามารถมีฟลดท่ี
มีชนิดขอมูลนี้ไดเพียง 1 ฟลด ตอหนึ่งตารางเทาน้ัน 

4 ไบต 

Yes/No ขอมูลทางตรรกะท่ีมีได 2  สถานะ คือ จริงหรือเท็จ 1 บิต 

OLE object ออบเจ็คท่ีสรางจากโปรแกรมอ่ืน ๆ เชน รูปภาพ  ไฟลเอกสาร 
เสียง เปนตน โดยการแกไขหรือเรียกดูขอมูลตองทําผาน
โปรแกรมท่ีสรางออบเจ็คเหลานี้เทานั้น 

1 กิกะไบต 

Hyperlink ลิงคท่ีอางอิงไปยังขอมูลอ่ืน ๆ จากในเคร่ืองเดียวกันหรือจาก
ระบบเครือขาย (Network) หรือเวปไซต (ตองทําการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตไวกอนแลว)  

64, 000 ตัว 

Attachment เปนชนิดขอมูลท่ีสามารถทําการแนบไฟลตาง ๆ ไดมากกวา 1 
ไฟล ตอ 1 ฟลด ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการแนบไฟลตาง ๆ ไป
กับอีเมล 
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  2.3 Description คือ คําอธิบายเกี่ยวกับฟลด หรือรายละเอียดเก่ียวกับฟลด ใช
สําหรับการอธิบายเกี่ยวกับฟลด เปนสวนท่ีสามารถทําการปอนขอมูลหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับวิธีการ
ในการสรางฐานขอมูล ซ่ึงบางคร้ังช่ือฟลดอาจไมบงบอกถึงคุณลักษณะท้ังหมดของขอมูลได
เพียงพอ จึงตองทําการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เชน  ฟลด  “ความหนา”  ซ่ึงไมไดอธิบายถึงหนวย
การวัดหรือวิธีการวัดขนาด ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลเหลานี้มาบันทึกลงใน Description เพื่อความ
เขาใจเกี่ยวกับฟลดท่ีถูกตอง ยกตัวอยางเชน ในฟลด “ประเภทของเนื้อภาชนะ” เมื่ออานช่ือฟลดแลว
อาจไมทราบวาประเภทของเน้ือภาชนะท่ีเปนช่ือฟลดนั้น แบงประเภทอยางไร จึงไดมีการอธิบายไว
ใน  Description ไววา  “ประเภทของภาชนะ ไดแก Terracotta  Earthenware  Stoneware  Porclain”  
ทําใหผูอ่ืนที่ไมไดเปนผูออกแบบหรือทําการสราง สามารถเขาใจถึงขอมูลท่ีอยูในฟลดแตละฟลดได
อยางถูกตอง 

 3. คุณสมบัติตาง ๆ ของฟลด (Field Properties) ที่อยูใน Table นั้น จะสังเกตไดวา
ในคร้ังแรกท่ียังไมมีการปอนขอมูลเกี่ยวกับฟลดตาง ๆ ลงไปในสวนท่ี 2.  แทป General จะยังไม
ปรากฎออกมา แตถามีการปอนขอมูลลงไปจะพบวาเมื่อคลิกที่ฟลดที่ปอนขอมูลของฟลดแลว 
จะปรากฎแทป General และ Lookup ท่ีใชในการกําหนดคุณสมบัติของฟลดตาง ๆ ใน Table  
ประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้  
 

 
 
ภาพท่ี  28  Field Properties หรือสวนท่ีใชกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของฟลด 
 



 

 

103 

ตารางท่ี 16 แสดงคุณสมบัติตาง ๆ ของฟลดในแทป General  
 

คุณสมบัต ิ การทํางาน 
Field size กําหนดขนาดของฟลดแบบ Text และ Number โดย Text ใหกําหนดจํานวน

ตัวอักษร  สวน Number ใหกําหนดวาจะเก็บตัวเลขแบบใด เชน เลขจํานวนเต็ม 
(Integer/Long Integer  เลขทศนิยม 

Format กําหนดรูปแบบการแสดงผลขอมูล 

Decimal Places จํานวนตําแหนงทศนิยม 

Input Mask กําหนดรูปแบบท่ีใชในการปอนขอมูล  

Caption กําหนดขอความท่ีแสดงแทนชื่อฟลดท่ีปรากฎท่ีหวั Datasheet  

Default  Value กําหนดคาเร่ิมตน (Default) ใหกับฟลดเม่ือมีการสราง 

Validation Rule กําหนดเง่ือนไขในการยอมรับขอมูลของฟลดนั้น 

Validation Text กําหนดวาจะใหแสดงขอความเม่ือปอนขอมูลไมตรงกับเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 
Validation Rule โดยขอความจะมีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร 

Required กําหนดวาฟลดนั้นจําเปนตองปอนขอมูลหรือไมโดยมีคาสองคา คือ Yes ซ่ึง
หมายถึงตองปอนขอมูลในฟลด ไมสามารถปลอยเปนคาวางได  No คือสามารถ
เวนเปนคาวางได ในกรณีท่ีฟลดท่ีเปนคียจะถูกตั้งคาเปน Yes โดยอัตโนมัติ 

Allow Zero 
Length 

กําหนดใหฟลดแบบ Text หรือ Memo สามารถรับขอมูลท่ีเปนคาวาง (Null)  

Indexed กําหนดคุณสมบัติการเปนดัชนีใหกับฟลด  

Text  Format สําหรับกําหนดคุณสมบัติของขอมูลแบบ Memo โดยแบงเปน Plain Text ซ่ึงเปน
ขอความธรรมดาท่ีไมสามารถจัดรูปแบบได และ Rich Text เปนขอความท่ีสามารถ
จัดรูปแบบได เชน การกําหนดตัวหนา  สีตัวอักษร การจัดยอหนา เปนตน 

Text  Align จัดตําแหนงของขอมูล เชน ชิดขวา  กึ่งกลาง (ยกเวน Attachment)  

Show Date 
Picker 

เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ีเปน Date/Time โดย มี 2 ตัวเลือกคือ  For Dates 
คือจะมีการแสดงปฏิทินออกมาเพ่ือใหผูใชสามารถเลืกวัน/เดือน/ป โดยไมตอง
คียเอง และแบบ Never  คือผูใชตองคียขอมูลเอง 

 
ท่ีมา: นันทนี แขวงโสภา, คูมือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ (กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน, 2551), 139-141.  
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 จากวิธีการในการสรางตารางและคุณสมบัติตาง ๆ เราสามารถสรางตาราง ประเภทเนื้อ
ภาชนะ ไดโดยกําหนดคุณสมบัติในตารางตาม “ตารางแสดงคุณสมบัติของฟลดในแตละ Table” 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 17 ตัวอยางตารางแสดงขอมูลในฟลดของ Table: ประเภทของเนื้อภาชนะ 
 

ชื่อTable ประเภทของเนื้อภาชนะ 

คียหลัก: รหัสประเภทเนื้อภาชนะ  

Tableท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัสประเภท
เนื้อภาชนะ 

Text (10)  รหัสท่ีเปนตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชเรียกแทนเนื้อภาชนะ 

เนื้อภาชนะ Text (20)  ประเภทของเนื้อภาชนะแยกตามอุณหภูมิการเผา ไดแก Terracotta  
Earthenware  Stoneware  Porclain 

 
 กอนทําการกําหนดคุณสมบัติใด ๆ ใหเ ร่ิมตนท่ีการสรางและกําหนด “คียหลัก 
(Primary Key)” ท่ีจะใชเปนสวนอางอิงขอมูลหรือเปนตัวแทนของระเบียน (Record) แตละระเบียน  
โดยคลิกเลือก Field Name ทําการต้ังช่ือในชองวางท่ีอยูในแถวดานลางของคอลัมถ Field Name  
จากนั้นคลิกท่ีคําส่ัง Primary Key ดังรูป 
 

 
 
ภาพท่ี 29 คําส่ัง คียหลัก (Primary Key) (ในกรอบสีแดง) บน Ribbon ในแทป  Design 
 
 ฟลดใดท่ีเปนคียหลักจะปรากฏสัญลักษณ     ท่ีหนาช่ือฟลด  
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ภาพท่ี 30 ฟลด (ในกรอบสีแดง) ท่ีกําหนดใหเปน คียหลัก (Primary Key) ในแทป  Design 
 
 เม่ือทําการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของฟลดใน Table เสร็จแลว ใหทําการบันทึก 
Table  ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. โดยการคลิกท่ีปุม    เพื่อทําการบันทึก Table   
 2. ปรากฎกลองคําส่ัง Save As  เพ่ือใหผูใชตั้งช่ือ Table  เม่ือตั้งช่ือเสร็จแลวคลิกท่ี   
ปุมคําส่ัง OK ในหนาตางสําหรับบันทึกและตั้งช่ือ Table ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  31 วิธีการตั้งช่ือและบันทึก  Table 

1.ปุมบันทึก   

2. ปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ 
(Dialogue Box) สําหรับ 
ต้ังชื่อและบันทึกตาราง 

 

Navigation 
Pane 
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ภาพท่ี  32 ไดอะล็อกบ็อกซ Save As  สําหรับบันทึกและต้ังช่ือ  Table 
 
 หากทําการบันทึก Table สําเร็จจะปรากฎช่ือ Table ท่ี Navigation Pane ซ่ึงจะแสดง Object 
ท้ังหมดในฐานขอมูล ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  33 ช่ือของ Table  ท่ีปรากฎท่ี  Navigation Pane 
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 จากน้ันก็สามารถทําการสรางตารางไดดวยวิธีเดิม โดยคลิกท่ีแทป Create และดําเนินการ
ตามข้ันตอนในการสรางตาราง  จากน้ันทําการกําหนดคุณสมบัติของฟลดและทําการกําหนดคีย
หลักของตาราง  ซ่ึงคุณสมบัติของขอมูลในตารางจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามท่ีไดเสนอมา
กอนแลว คือ  “ตารางแสดงคุณสมบัติของฟลดในแตละ Table”  เพ่ือเสนอคุณสมบัติของฟลดใน   
แตละ Table ใหเขาใจงายข้ึน  ซ่ึง Table ตาง ๆ จะสรางข้ึนจากรีเลชันแตละรีเลชันในแบบจําลอง
ขอมูลซ่ึงประกอบไดดวยรีเลชันตาง ๆ ดังนี้ 
 
ฟลดและประเภทของฟลดใน Table ของฐานขอมูลในงานวิจัย 
 
ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลในฟลดของ Table:  เศษภาชนะดนิเผา 
 

ชื่อ Table เศษภาชนะดินเผา 

คียหลัก:  เลขทะเบียน   
คียนอก: รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัสContexts/Features, รหัสสวนของภาชนะ, รหัสประเภท
เนื้อภาชนะ, รหัสวัสดุจัดเก็บ, รหัสลวดลาย, รหัสผูบันทึกขอมูล   
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: สวนปาก, สวนลําตัว, แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, 
Contexts/Features, สวนของภาชนะ, ประเภทเนื้อภาชนะ, วัสดุจัดเก็บ, ขอสังเกต, ภาพถาย, ภาพ
ลวดลาย, ภาพดานตัด, ผลจากหองปฏิบัติการ, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน Text (25)  อักษรหรือตัวเลขท่ีใชเพ่ือระบุเศษภาชนะดินเผาแตละ
ช้ิน (เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา)  

รหัสแหลง Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอางอิงขอมูลจาก  
Table: แหลงโบราณคดี 

รหัสหลุมขุดคน Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอางอิงขอมูลจาก 
Table: พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 

รหัสContexts/Features Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก 
 Table: Contexts/Features  

รหัสสวนของภาชนะ Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก   
Table: ทะเบียน-สวนของภาชนะ 
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ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: เศษภาชนะดินเผา (ตอ) 
 
ชื่อ Table เศษภาชนะดินเผา 

คียหลัก: เลขทะเบียน   
คียนอก: รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัสContexts/Features, รหัสสวนของภาชนะ, รหัสประเภท
เนื้อภาชนะ, รหัสวัสดุจัดเก็บ, รหัสลวดลาย, รหัสผูบันทึกขอมูล   
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: สวนปาก, สวนลําตัว, แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, 
Contexts/Features, สวนของภาชนะ, ประเภทเนื้อภาชนะ, วัสดุจัดเก็บ, ขอสังเกต, ภาพถาย, ภาพ
ลวดลาย, ภาพดานตัด, ผลจากหองปฏิบัติการ, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัสประเภทเนื้อภาชนะ Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  
Table: ประเภทเนื้อภาชนะ 

รหัสวัสดุจัดเกบ็ Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก   
Table: สถานท่ีจัดเก็บ 

รหัสลวดลาย Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  
Table: ลวดลายการตกแตง 

รหัสผูบันทึกขอมูล Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  
Table: ผูปฏิบัติงาน 

น้ําหนกั  Number 
 (Single)  

น้ําหนักของเศษภาชนะดินเผาหนวยเปนกรัม (g.)  

การขูดขีด (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การขุด (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การกดประทับ (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การแตงเติมดนิ (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การขัดผิว (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การเช็ดหรือลูบผิว (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การรมควัน (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
การเขียนสี (ดานใน)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 
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ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: เศษภาชนะดินเผา (ตอ) 

 

ชื่อ Table เศษภาชนะดินเผา 

คียหลัก: เลขทะเบียน   

คียนอก: รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัสContexts/Features, รหัสสวนของภาชนะ, รหัสประเภท

เนื้อภาชนะ, รหัสวัสดุจัดเก็บ, รหัสลวดลาย, รหัสผูบันทึกขอมูล   

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: สวนปาก, สวนลําตัว, แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, 

Contexts/Features, สวนของภาชนะ, ประเภทเนื้อภาชนะ, วัสดุจัดเก็บ, ขอสังเกต, ภาพถาย, ภาพ

ลวดลาย, ภาพดานตัด, ผลจากหองปฏิบัติการ, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

การขูดขีด (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การขุด (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การกดประทับ (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การแตงเติมดนิ (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การขัดผิว (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การเช็ดหรือลูบผิว (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การทาน้ําดิน (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การรมควัน (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

การเขียนสี (ดานนอก)  Yes/No ถามีตอบYes ถาไมมีตอบ No 

คําอธิบายเพิ่มเติม Memo 

 (Rich Text)  

ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผา 
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ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: สวนลําตัว 
 
ชื่อ Table สวนลําตัว 

คียหลัก: เลขทะเบียน  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา   

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด) คําอธิบาย 
เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
ความกวาง Number (Single)  ความกวางของเศษภาชนะดินเผาสวนลําตัว (mm.)  
ความยาว Number (Single)  ความยาวของเศษภาชนะดินเผาสวนลําตัว (mm.)  
ความหนาต่ําสุด Number (Single)  ความหนาต่ําสุด (mm.)  
ความหนาสูงสุด Number (Single)  ความหนาสูงสุด (mm.)  
 
ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: สวนปาก 
 
ชื่อ Table สวนปาก 

คียหลัก: เลขทะเบียน  
คียนอก: สัณฐานของปาก, รูปทรงขอบปาก 

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ, ทะเบียนรูปทรง
ขอบปาก   

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
สัณฐานของปาก Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  

Table: ทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ 
รูปทรงขอบปาก Text (20)  ใชสําหรับเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  

Table:ทะเบียนรูปทรงขอบปาก 
การตกแตงบริเวณขอบปาก Text (255)  วิธีการตกแตงท่ีบริเวณขอบปาก 
เสนผานศูนยกลางปาก Number (Single)  หนวยเปน เซนติเมตร (cm.)  
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ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: สวนปาก (ตอ) 
 
ชื่อ Table สวนปาก 
คียหลัก : เลขทะเบียน  
คียนอก : สัณฐานของปาก, รูปทรงขอบปาก 
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล : เศษภาชนะดินเผา, ทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ, ทะเบียนรูปทรง
ขอบปาก   

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด)  คําอธิบาย 
ความสมบูรณของเสนรอบวงปาก Number (Single)  หนวยเปน เปอรเซ็น (%)  
ความสูงของปาก Number (Single)  หนวยเปนมิลลิเมตร (mm.)  
ความหนาขอบปาก Number (Single)  หนวยเปนมิลลิเมตร (mm.)  
 
ตารางท่ี 21 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนประเภทของเนื้อภาชนะ 
 
ชื่อ Table ทะเบียนประเภทของเนื้อภาชนะ 
คียหลัก: รหัสประเภทเนื้อภาชนะ  
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด) คําอธิบาย 
รหัสประเภท 
เนื้อภาชนะ 

Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีใชเรียกแทนประเภทของเนื้อภาชนะ 

เนื้อภาชนะ Text (255)  ประเภทของเนื้อภาชนะแยกตามอุณหภูมิการเผา ไดแก 
Terracotta, Earthenware, Stoneware, Porclain 

 
ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนสวนของภาชนะ 
 
ชื่อ Table ทะเบียนสวนของภาชนะ 
คียหลัก: รหัสสวนของภาชนะ  
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด) คําอธิบาย 
รหัสสวนของภาชนะ Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีใชระบุสวนของภาชนะ 
สวนของภาชนะ Text (100)  ช่ือเรียกสวนตาง ๆ ของภาชนะ เชน ปาก, ลําตัว, ฐาน 
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ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ลวดลายการตกแตง 
 
ชื่อ Table ลวดลายการตกแตง 

คียหลัก: รหัสลวดลาย  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัสลวดลาย Text (25)  อักษรหรือตัวเลขท่ีใชเพื่อระบุลวดลายการตกแตง 
คําอธิบายลวดลาย Text (255)  คําอธิบายลวดลายการตกแตงท่ีปรากฎบนผิวเศษภาชนะ 
 
ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย 
 

ชื่อ Table เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย 

คียหลัก: รหัส  
คียนอก: เลขทะเบียน 

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัส AutoNumber ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 
ช่ือผูแตง Text (100)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
ช่ือเร่ือง Text (255)  รหัสผูปฏิบัติงานท่ีทําการบันทึกขอมูลผลการวิเคราะห

ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจากTable:ผูปฏิบัติงาน 
สํานักพิมพและ
สถานท่ีพิมพ 

Text (100)  ช่ือวิธีการวิเคราะห 

ปท่ีพิมพ Text (100)  ช่ือบุคคลหรือสถาบันท่ีทําการวิเคราะหตัวอยาง 
หมายเหตุ Attachment 

 (Rich Text)  
ผลการวิเคราะหท่ีจัดเก็บในรูปของไฟล 
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ตารางท่ี 25  แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ภาพลวดลาย 
 
ชื่อ Table ภาพลวดลาย 

คียหลัก: เลขทะเบียน 
คียนอก: รหัสผูบันทึกภาพ  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
รหัสผูบันทึกภาพ Text (25)  รหัสผูปฏิบัติงานท่ีทําการบันทึกขอมูลภาพลวดลายใชเปน

คียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: ผูปฏิบัติงาน 
ภาพลวดลาย Attachment ภาพแสดงลวดลายการตกแตง 
 
ตารางท่ี 26 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ภาพถาย 
 

ชื่อ Table ภาพถาย 

คียหลัก: เลขทะเบียน  
คียนอก: รหัสผูบันทึกภาพ  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
รหัสผูบันทึกภาพ Text (25)  รหัสผูปฏิบัติงานท่ีทําการบันทึกขอมูลภาพถาย  

ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: ผูปฏิบัติงาน 
ภาพถายผิวดานใน Attachment ภาพถายผิวดานในของภาชนะ 
ภาพถายผิวดานนอก Attachment ภาพถายผิวดานนอกของภาชนะ 
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ตารางท่ี 27 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ภาพดานตัด (Cross section)  
 
ชื่อTable ภาพดานตัด (Cross section)  

คียหลัก: เลขทะเบียน  
คียนอก: รหัสผูบันทึกภาพ  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
รหัสผูบันทึกภาพ Text (25)  รหัสผูปฏิบัติงานท่ีทําการบันทึกขอมูลภาพถาย  

ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: ผูปฏิบัติงาน 
ภาพดานตัด Attachment ภาพดานตัดของเศษปากภาชนะ 
 
ตารางท่ี 28 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตร 
 

ชื่อ Table ผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตร 

คียหลัก: รหัสผลการวิเคราะห   
คียนอก: เลขทะเบียน 

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, ผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัสผลการวิเคราะห AutoNumber ตัวเลขหรือตัวอักษรเพ่ือใชระบุผลการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรของเศษภาชนะดินเผาแตละช้ิน 

เลขทะเบียน Text (25)  เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
รหัสผูบันทึกขอมูล Text (25)  รหัสผูปฏิบัติงานท่ีทําการบันทึกขอมูลผลการวิเคราะห

ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: ผูปฏิบัติงาน 
วิธีการวิเคราะห Text (100)  ช่ือวิธีการวิเคราะห 
ผูวิเคราะห Text (100)  ช่ือบุคคลหรือสถาบันท่ีทําการวิเคราะหตัวอยาง 
ผลการวิเคราะห Attachment ผลการวิเคราะหท่ีจัดเก็บในรูปของไฟล 
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ตารางท่ี 29 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: สถานท่ีจัดเก็บ 
 
ชื่อ Table สถานท่ีจัดเก็บ 
คียหลัก: ทะเบียนวัสดุจัดเก็บ   
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด) คําอธิบาย 
ทะเบียนวัสดุจัดเก็บ   Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุสถานท่ีหรือวัสดุจัดเก็บ  
ประเภท Text (100)  ประเภทของวัสดุท่ีจัดเก็บ เชน กลองพลาสติก  ตูไม 
คําอธิบาย Memo (Rich Text)  คําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับวัสดุจัดเก็บ 
จํานวนของท่ีจัดเก็บ Number (Integer)  จํานวนช้ิน 
วันท่ีทําการจัดเก็บ Date/Time วันท่ีทําการบรรจุเศษภาชนะดินเผาในสถานท่ีจัดเก็บ

หรือวัสดุจัดเก็บ 
 
ตารางท่ี 30 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: แหลงโบราณคดี 
 
ชื่อ Table แหลงโบราณคดี 
คียหลัก: รหัสแหลง  
คียนอก: รหัสอายุสมัย 
Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, Contexts/Features, ทะเบียนอายุสมัย  

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด)  คําอธิบาย 
รหัสแหลง Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุแหลงโบราณคดีแตละแหง 
ช่ือแหลง Text (255)  ช่ือเรียกของแหลงโบราณคดี 
จังหวดั Text (50)  จังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งของแหลง 
อําเภอ Text (50)  อําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของแหลง 
ตําบล Text (50)  ตําบลที่เปนท่ีตั้งของแหลง 
หมูบาน Text (50)  หมูบานท่ีเปนท่ีตั้งของแหลง 
N  Number 

 (Long Integer)  
พิกัด UTM  ของแหลงโบราณคดีจากแกนเหนือ-ใต 

E Number 
 (Long Integer)  

พิกัด  UTM ของแหลงโบราณคดีจากแกนตะวันออก-
ตะวันตก 

เอกสารขอมูล
แหลงโบราณคด ี

Attachment เอกสารท่ีเปนขอมูลเกี่ยวของกับแหลงโบราณคดี (ถามี)  
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ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 
 
ชื่อ Table พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 

คียหลัก: รหัสหลุมขุดคน   
คียนอก: รหัสแหลง   

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, แหลงโบราณคดี 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัสหลุมขุดคน   Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุพื้นที่ขุดคนหรือ 
หลุมขุดคนแตละแหง 

รหัสแหลง   Text (25)  รหัสของแหลงโบราณคดีท่ีเปนท่ีตั้งของพื้นท่ี 
หรือหลุมขุดคนใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  
Table: แหลงโบราณคดี 

ช่ือหลุมขุดคน Text (100)  ช่ือของพื้นท่ีขุดคนหรือหลุมขุดคน 
คําอธิบายเพิ่มเติม Memo  

(Rich Text)  
คําอธิบายเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีขุดคนหรือ 
หลุมขุดคน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ Attachment เอกสารท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีขุดคน เชน รายงาน 
การขุดคน  แผนผังบริเวณของแหลงโบราณคดีท่ี  
เปนตน 
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ตารางท่ี 32 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: Contexts/Features 
 
ชื่อ Table Contexts/Features 

คียหลัก: รหัส Contexts/Features  
คียนอก: รหัสแหลง, รหัสหลุมขุดคน, รหัสประเภทContexts/Features, รหัสอายุสมัย 

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: เศษภาชนะดินเผา, แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, ทะเบียนอายุ
สมัย, ทะเบียนประเภท Contexts/Features 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัส Contexts/Features Text (25) ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุ Contexts/Features 
รหัสแหลง   Text (25) รหัสแหลงโบราณคดีแตละแหงท่ีพบ Contexts/Features 

ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: แหลงโบราณคดี 
รหัสหลุมขุดคน   Text (25) รหัสหลุมขุดคนแตละแหงท่ีพบ Contexts/Featuresใชเปน

คียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 
รหัสอายุสมัย Text (25) รหัสอายุสมัยของ Contexts/Features ใชเปนคียอิงอางอิง

ขอมูลจาก Table: ทะเบียนอายุสมัย 
รหัสประเภท Text (25) รหัสประเภท Contexts/Features ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูล

จาก Table: ทะเบียนประเภท Contexts/Features 
ช่ือ Contexts/Features Text (100) ช่ือเรียกของ Contexts/Features ท่ีพบในการขุดคน 
คําอธิบายเพิ่มเติม Memo 

(Rich Text) 
คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Context /Features 

เอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ Attachment เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ Contexts/Features 
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ตารางท่ี 33 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนประเภทของ Contexts/Features 
 
ชื่อ Table ทะเบียนประเภทของ Contexts/Features 

คียหลัก:  รหัส  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: Contexts/Features 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัส Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุประเภทของ Contexts/Features 
ประเภท Text (100)  ช่ือเรียกประเภทของ Contexts/Features 
 
ตารางท่ี 34 แสดงขอมูลในฟลดของ Table:  ผูปฏิบัติงาน 
 

ชื่อ Table ผูปฏิบัติงาน 

คียหลัก:  รหัส  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล:  ภาพถาย, ภาพลวดลาย, ภาพดานตัด (Cross section), เศษภาชนะดินเผา  

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล 

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

รหัส Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุผูปฏิบัติงาน  
ช่ือ Text (100)  ช่ือของผูปฏิบัติงาน  
นามสกุล Text (100)  นามสกุลของผูปฏิบัติงาน 
ขอมูลเกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน Memo 

(Rich Text)  
ขอมูลของผูปฏิบัติงาน 

รูปผูปฏิบัติงาน Attachment ภาพถายผูปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

119 

ตารางท่ี 35 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนรูปทรงขอบปาก 
 
ชื่อ Table ทะเบียนรูปทรงขอบปาก 

คียหลัก:  รหัส  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: สวนปาก 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด)  คําอธิบาย 
รหัส Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุรูปทรงขอบปาก  
รูปทรงขอบปาก Text (100)  ช่ือเรียกรูปทรงขอบปาก  (กรรณิการ เปรมใจ, 2545)  
 
ตารางท่ี 36 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนอายุสมัย 
 
ชื่อ Table ทะเบียนอายุสมัย 

คียหลัก: รหัส  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: Contexts/Features 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด)  คําอธิบาย 
รหัส Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุอายุสมัย 
อายุสมัย Text (100)  ช่ือเรียกอายุสมัย 
 
ตารางท่ี 37 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ทะเบียนสัณฐานของเสนรอบรูปภาชนะ 
 
ชื่อ Table ทะเบียนสัณฐานของเสนรอบรูปภาชนะ 

คียหลัก: รหัส  

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: สวนปาก 

ชื่อฟลด ชนิดขอมูล (ขนาด)  คําอธิบาย 
รหัส Text (25)  ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุสัณฐานของเสนรอบรูป

เศษภาชนะดินเผา  
ประเภทสัณฐาน Text (100)  ช่ือเรียกสัณฐาน เสนรอบรูปของภาชนะ (กรรณิการ เปรมใจ, 

2545) 
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ตารางท่ี 38 แสดงขอมูลในฟลดของ Table: ขอมูลเชิงปริมาณ 
 

ชื่อ Table ขอมูลเชิงปริมาณ 

คียหลัก: เลขทะเบียนขอมูลเชิงปริมาณ   

Table ท่ีเชื่อมโยงขอมูล: แหลงโบราณคดี, พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน, Contexts/Features 

ชื่อฟลด 
ชนิดขอมูล  

(ขนาด)  
คําอธิบาย 

เลขทะเบียน  AutoNumber ตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อใชระบุเรคคอรดของขอมูล
เชิงปริมาณ 

เลขทะเบียนแหลง Text (25)  รหัสแหลงโบราณคดีท่ีพบเศษภาชนะดินเผา ใชใช
เปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: แหลงโบราณคดี 

เลขทะเบียนหลุมขุดคน Text (25)  เลขทะเบียนหลุมขุดคนท่ีพบเศษภาชนะดินเผาใช
เปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก Table: พื้นท่ีขุดคน/หลุม
ขุดคน 

เลขทะเบียน 
Contexts/Features 

Text (25)  เลขทะเบียน Contexts/Features ท่ีพบเศษภาชนะ 
ดินเผา ใชเปนคียอิงอางอิงขอมูลจาก  
Table: Contexts/Features 

รหัสสวนของภาชนะ Text (25)  สวนของภาชนะ 

รหัสประเภทของเน้ือ
ภาชนะ 

Text (25)  ประเภทของเนื้อภาชนะ 

ผิวเรียบ/มีลาย Yes/No Yes = มีลาย, No = ผิวเรียบ (ตั้งคาเร่ิมตนเปน No)  

จํานวนช้ิน Number 
 (Integer)  

จํานวนช้ินท้ังหมด 

น้ําหนัก Number 
 (Single)  

น้ําหนักช้ินท้ังหมดหนวยเปนกรัม (g.)  
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 สรุปประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในฐานขอมูล 
 Text  จะใชในการพิมพรหัสของทะเบียนตาง ๆ เนื่องจากขอมูลสวนนี้จะเปนการผสม
ระหวางตัวเลขและตัวอักษร ดังนั้นจึงไมใชท้ังประเภทของขอมูล Number และ AutoNumber
เนื่องจากไมใชตัวเลขท้ังหมดและไมนําไปใชสําหรับการคํานวน 
 Number เปนประเภทของขอมูลท่ีเปนตัวเลขซ่ึงนําไปใชในการคํานวนคาทาง
คณิตศาสตร ดังนั้นจึงเปนประเภทของขอมูลในกลุมของการวัดขนาดตาง ๆ เชน ความหนา ความกวาง  
ความยาว น้ําหนัก ซ่ึงตองมีการกําหนดขนาดของขอมูลประเภท Number ใหเปน Single ซ่ึงเปนตัว
เลขท่ีมีทศนิยมในสวนของขนาดท่ีสามารถวัดไดในระดับทศนิยม เนื่องจากเคร่ืองมือวัดท่ีใชในวัด
ขนาดในเปน Digital Caliper ซ่ึงมีความละเอียดในระดับมิลลิเมตร (ทศนิยมสองตําแหนง) สําหรับ
คาตัวเลขท่ีเปนจํานวนเต็ม ไดแก จํานวนช้ิน จะกําหนดใหมีขนาดของขอมูลเปน Integer   
 AutoNumber เปนคาตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ นํามาใชกับเลขรหัสหรือทะเบียนท่ี
เปนตัวเลขเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน  ฟลด “เลขทะเบียน” ใน Table: ขอมูลเชิงปริมาณ 
 Memo เปนประเภทของขอมูลท่ีสามารถทําการพิมพขอความจํานวนมากได ในการ
นํามาใชจึงใชกับฟลดท่ีเปนขอความหมายเหตุ เชน ฟลด “คําอธิบายเพิ่มเติม” ท่ีอาจจะตองพิมพ
ขอความหรือตัวเลขจํานวนมากในฟลด   
 Attachment เปนประเภทของขอมูลท่ีเพิ่มเติมจาก Access ในเวอรช่ันกอนหนา ท่ี
สามารถเก็บขอมูลท่ีเปนไฟลเอกสาร ไฟลรูปภาพหรือไฟลประเภทอ่ืน ๆ ในรูปของ OLE Object 
ซ่ึงสามารถเก็บไฟลได 1 ไฟลตอฟลด  แตประเภทของขอมูลแบบ Attachment สามารถเก็บไฟลได
หลายไฟลในลักษณะของการแนบไฟลคลายกับการแนบไฟลในการสงอีเมล  อีกท้ังยังไมแสดงภาพ
ใหปรากฎในฟอรมทันทีจึงเลือกประเภทของขอมูลสําหรับฟลดท่ีใชเก็บไฟลรูปและเอกสารตาง ๆ 
ในรูปของ Attachment 
 Date/Time เปนประเภทของขอมูลท่ีเปนวันเวลา ซ่ึงเปนขอมูลท่ีชวยในการระบุวัน
เวลาท่ีทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูล เพ่ือชวยในการบริหารจัดการเม่ือตองมีการปรับปรุง
แกไขขอมูลตาง ๆ ทําใหทราบลําดับของการบันทึกขอมูลในแตละวัน 
 Yes/No  เปนประเภทของขอมูลท่ีเลือกนํามาใชกับฟลดท่ีแสดงถึงวิธีการตกแตงเศษ
ภาชนะ ซ่ึงสะดวกตอการบันทึก  เนื่องจากอยูในรูปแบบของการเลือกท่ีปุมคําส่ัง ไมตองทําการ
พิมพขอความใหเกิดความผิดพลาดนอกจากน้ียังใชเนื้อท่ีในการเก็บขอมูลนอยกวาการพิมพ
ตัวอักษรเพื่ออธิบายวิธีการตกแตงตาง ๆ  
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การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง Table ตาง ๆ  
 เมื่อทําการสราง Table ตามที่กําหนดไวจนครบ ตามแบบจําลองฐานขอมูลจะตองมี
การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางฟลดใน Table ตาง ๆ เพื่อการอางอิงขอมูล
ระหวางTable ทําใหสามารถนําขอมูลของ Table ที่ทําการเชื่อมโยงความสัมพันธมาใชงาน
รวมกันได การเชื่อมโยงความสัมพันธในโปรแกรม Access 2007 สามารถทําได ดังนี้ 
 1. คลิกแทป Database Tool ท่ีอยูบน Ribbon 
 2. คลิกคําส่ัง Relationship เพ่ือเขาสูหนาเร่ิมตนเช่ือมโยงความสัมพันระหวาง Table 
ตาง ๆ  
 3. คลิกคําส่ัง Show Table บนริบบอน Design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  34 ข้ันตอนการเร่ิมตนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง Table 

 1. 

 2. 

3. 
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 4. เม่ือคลิกท่ีคําส่ัง Show Table จะปรากฎเปนไดอะล็อกบ็อกซ Show Table ท่ีแสดง
ช่ือ Table ตาง ๆ ท่ีมีอยูในฐานขอมูล ใหทําการคลิกท่ีช่ือ Table แลวคลิกท่ี ปุม Add หรือทําการ
ดับเบ้ิลคลิกท่ีช่ือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  35 ข้ันตอนการเลือก Table  เพื่อนํามาเช่ือมโยงความสัมพันธ 
 
 5. จากน้ันจะปรากฎ Table ท่ีแสดงฟลดตาง ๆ ท่ีมีอยูใน Table และแสดงคียหลักของ 
Table โดยมีสัญลักษณ  “ลูกกุญแจ” ปรากฎท่ีดานหนาช่ือฟลดนั้น จากตัวอยางไดทําการเลือก Table: 
Contexts/Features ก็จะปรากฎ Object ท่ีประกอบไปดวยช่ือฟลดตาง ๆ ใน Table: Contexts/Features  
โดยมีฟลด  “รหัส Contexts/Features”  เปนคียหลัก 

Show Table (ขนาดขยาย)  

4.1 คลิกท่ีชื่อ Table หรือ
ดับเบ้ิลคลิก 

4.2 คลิกท่ีปุม Add เพ่ือเพิ่ม
Table ท่ีไดเลือกไว (ในกรณีท่ี
ไมไดดับเบิ้ลคลิกท่ีชื่อ Table)  

4.3 เม่ือแสดง Table ท่ี
ตองการจนครบแลว 
คลิกปุม Close 

4. 
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ภาพท่ี  36 Object ท่ีเปนตัวแทนของ Table: Contexts/Features ในฐานขอมูลท่ีใชสําหรับการ

เช่ือมโยงขอมูล 
 
  จากภาพจะเห็นไดวา  Object นั้น มีขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถมองเห็นช่ือฟลด
ท้ังหมดได ดังนั้นหากตองการใหมองเห็นรายช่ือฟลดท้ังหมด ตองทําการปรับขนาดของ Object  
โดยใหทําการปด Show Table โดยคลิกท่ีปุม Close  หรือปุม ในกลอง Show Table  
จากน้ันเล่ือนเมาสไปท่ีขอบของกลอง Table ใหปรากฎเปน หัวลูกศรสองดาน จากนั้นทําการคลิก
เมาสคางไวแลวทําการลาก เพื่อปรับขนาด  
  เม่ือแสดง Table ท่ีตองการเช่ือมโยงความสัมพันธท้ังหมดแลว ข้ันตอนตอไปคือ
การเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง Table ตาง ๆ โดยยกเปนกรณีตัวอยางการเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวาง Table  เศษภาชนะดินเผา  และ Contexs/Features  ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

ฟลดท่ีเปนคียหลัก 

Object ท่ีเปนตัวแทน 
Table: Contexts/Features 

 5. 
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 6. เขาสูการเร่ิมตนเช่ือมโยงโดยการแสดง Table ท่ีตองการเช่ือมโยงความสัมพันธ  
โดยใชวิธีการในการแสดง Table ท่ีไดกลาวมาแลว ในขอ 1-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  37 หนาตางท้ังหมดในการความสัมพันธระหวาง Table  ตาง ๆ  
 
 7. เล่ือนเมาสไปท่ีช่ือฟลท่ีตองการเช่ือมโยง แลวคลิกเมาสคางไว  จากตัวอยางคือ ฟลด 
“เลขทะเบียน Contexts/Features” ใน Table: เศษภาชนะดินเผา จากนั้นลากเมาสไปยังช่ือฟลดใน  
Table ท่ีตองการ จากตัวอยาง คือ ฟลด “รหัส Contexts/Features” ใน Table: Contexts/Features จาก
ภาพลูกศรของเมาสจะปรากฎเปนรูป         แสดงวาไดมีการนําเอาฟลดจาก Table อ่ืนมาทําการ
เช่ือมโยง จากนั้นจึงปลอยปุมเมาสเพื่อเชือมโยงขอมูลระหวาง Table ท้ังสอง 
 

6.
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ภาพท่ี 38 การเช่ือมโยงขอมูลระหวางTable ดวยฟลดท่ีกําหนดใหเปนคียสําหรับเช่ือมโยงขอมูล 
 
 8. เม่ือทําการเช่ือมโยงแลวจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Edit Relationship ซ่ึงเขาสู
ข้ันตอนในการกําหนดคุณสมบัติของความสัมพันธ ประกอบไปดวย สวนตาง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  39 ไดอะล็อกบ็อกซ Edit Relationship 
 
  8.1 สวนท่ีแสดงฟลดท่ีตองการเช่ือมความสัมพันธระหวาง Table หรือ Query ซ่ึง
แสดงช่ือฟลดและช่ือ Table ซ่ึงสามารถกําหนดความสัมพันธจากฟลดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกัน
ไดมากกวา 1 คู แตในกรณีตัวอยางนี้มีเพียงความสัมพันธเพียงคูเดียว 

7.

 8.1 

 8.2 

 8.3 

8.4
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  8.2 สวนท่ีใชกําหนดการคงสภาพในการอางอิงความสัมพันธ  (Referential 
Integrity) ซ่ึงจะเปนสวนท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูล เชน การลบขอมูล
หรือการเปล่ียนแปลงขอมูล ดังนี้ 
   ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการคงสภาพของขอมูล (โดยนําเมาสไปคลิกท่ีกลอง
ส่ีเหล่ียมหนาคําส่ัง Enforce Referential Intergrity) ระหวางฟลดท้ังสอง ในการบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูลจะตองทําการบันทึกขอมูลในฟลดนั้น ๆ ท้ังสองตาราง กลาวคือจะปลอยใหมีคาวาง 
(Null) ในฟลดนั้นไมได หรือมีคาของฟลดท่ีไมตรงกัน เชน ในกรณีของ Table: Contexts/Features 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน Table หลัก  ในฟลด “รหัส Contexts/Features” มีรหัสเปนตัวเลข คือ 1, 2 และ 3  
ดังนั้นการบันทึกขอมูลใน Table: เศษภาชนะดินเผา ในฟลด “เลขทะเบียน Contexts/Features” 
จะตองเปนตัวเลข 1, 2 และ 3  เทานั้น หากทําการบันทึกเลขอ่ืน ๆ เชน 4 ลงไป ก็จะเกิดการสอบถาม
การคงสภาพใน Table  Contexts/Features และไมอนุญาตใหทําการเพิ่มขอมูลลงไปจนกวาจะทํา
การเพิ่มขอมูลในฟลด “รหัส Contexts/Features” ท่ีมีตัวเลข 4 ลงไป จึงจะสามารถดําเนินการบันทึก
ขอมูลได 
   สวนของคําส่ัง Cascade Update Related Fields และ Cascade Delete Related 
Fields จะทําการเลือกไดตอเม่ือทําการกําหนดใหมีการคงสภาพขอมูลแลวเทานั้น โดยคําส่ัง 
Cascade Update Related Fields สงผลใหเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูลในฟลดท่ีเช่ือมโยงกันใน
Tableหลักขอมูลในฟลดท่ีเช่ือมโยงใน Table รองท่ีเช่ือมโยงขอมูลกัน ก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย เชน 
ในกรณีท่ีทําการเปล่ียนขอมูลในฟลด “รหัส Contexts/Features” ใน Table: Contexts/Features จาก
ตัวเลข 1 เปนตัวเลข 7 ขอมูลในฟลด  “เลขทะเบียน Contexts/Features” ใน Table: เศษภาชนะดิน
เผา ท่ีเปนตัวเลข 1 ก็จะเปล่ียนเปนตัวเลข 4 ท้ังหมด สวนของคําส่ัง Cascade Delete Related Fields 
ก็จะสงผลในการลบขอมูลเม่ือมีการลบขอมูลใน Table ซ่ึงเปนตารางหลักท่ีมีฟลดท่ีใชในการอางอิง  
จะสงผลใหเกิดการลบขอมูลทั้งเรคคอรดที่มีขอมูลเดียวกัน เชน เมื ่อทําการลบเรคคอรดใน 
Table:  Contexts/Features ซ่ึงมีขอมูลในฟลด “รหัส Contexts/Features” เปนตัวเลข 1 ก็จะทําการ
ลบเรคอรดใน Table : เศษภาชนะดินเผา ท่ีมีคาในฟลด  “เลขทะเบียน Contexts/Features” เปน
ตัวเลข 1 ท้ังหมด 
  8.3 สวนแสดงชนิดของความสัมพันธซ่ึงแสดงลักษณของการเช่ือมโยงความสัมพนัธ 
ในกรณีตัวอยางนี้ความสัมพันธระหวาง Table Contexts/Features และ เศษภาชนะดินเผา เปนแบบ 
หนึ่งตอกลุม (One to Many)  
  8.4 การจับคูขอมูล (Join) เม่ือทําการคลิกท่ีปุม Join Tpye จะปรากฎกลองคําส่ัง 
Join Properties ซ่ึงมีวิธีการจับคูขอมูล 3 วิธี ดังน้ี 
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ภาพท่ี  40 ไดอะล็อกบ็อกซ Join Properties 

 

   ตัวเลือกท่ี 1 คือ การดึงขอมูลเฉพาะเรคอรดท่ีสามารถจับคูกันได โดยดึงขอมูล

ในเรคอรดของ Table ท่ีนํามาเช่ือมความสัมพันธกัน โดยท่ีจะนําเอาขอมูลในฟลดท่ีนํามาเช่ือมโยง

ความสัมพันธกันมาจับคูเฉพาะขอมูลท่ีมีคาเทากันเทานั้น ในกรณีนี้คือ ฟลด “รหัส Contexts/ 

Features” ใน Table: Contexts/Features และ “เลขทะเบียน Contexts/Features” ใน Table: เศษภาชนะ

ดินเผา ท่ีมีคาเทากันเทานั้นมารวมเปนขอมูลเรคอรดเดียวกัน 

   ตัวเลือกที่ 2 คือ การดึงขอมูลจากเรคอรดจาก Table หลัก ทั้งหมดมาจับคู

กับเรคอรดใน Table รอง ในกรณีตัวอยางจะเปนการดึงขอมูลท้ังหมดจาก Table: Contexts/Features 

มารวมกับขอมูลในเรคอรดจาก Table: เศษภาชนะดินเผา  

   ตัวเลือกท่ี 3 คือ การดังขอมูลจากเรคอรดใน Table รองท้ังหมดมารวมกับ      

เรคอรดใน Table รอง ในกรณีตัวอยางจะเปนการดึงขอมูลทั้งหมดจาก Table: เศษภาชนะดินเผา 

มารวมกับขอมูลในเรคอรดจาก Table: Contexts/Features 

   การสรางฐานขอมูลในการศึกษาน้ีจะเลือกตัวเลือกท่ี 1 ซ่ึงจับคูเฉพาะฟลดท่ีมี

คาเทากันเทานั้น โดยทําการดึงขอมูลจากเรคคอรดท่ีมีคาขอมูลในฟลดเทากัน 

   ขอสังเกตอีกประการคือการเช่ือมโยงความสัมพันธ สวนใหญจะเปน

ความสัมพันธชนิด หนึ่งตอกลุม โดยเปนการเช่ือมโยงฟลดท่ีเปนคียหลักของ Table หลัก กับฟลดท่ี

เปนคียนอกใน Table รอง  สวนการเช่ือมโยงระหวางคียหลักจากท้ังสอง Table จะไดความสัมพันธ

แบบหนึ่งตอหนึ่ง 
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 การแกไขความสัมพันธ 
 เม่ือทําการเช่ือมโยงขอมูลผิดหรือตองการปรับเปล่ียนคุณสมบัติตาง ๆ ของความสัมพนัธ
ตาง ๆ สามารถทําไดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  41 ข้ันตอนการปรับเปล่ียนคุณสมบัติของความสัมพันธ 

1.

3.

2.
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 1. เล่ือนเมาสไปยังเสนความสัมพันธท่ีตองการแกไข จากนั้นคลิกเมาสขวา 
 2. เม่ือคลิกเมาสจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซใหเลือก  Edit  Relationship 
 3. จากน้ันจะเขาสูไดอะล็อกบ็อกซ Edit Relationship ซ่ึงสามารถทําการแกไข
คุณสมบัติตาง ๆ (ดูในวิธีการเช่ือมโยงความสัมพันธในหนา 122)  
 
 การลบความสัมพันธ 
 ในการเช่ือมโยงหรือสรางความสัมพันธมีขอควรปฏิบัติในเบ้ืองตน โดยปดหนาตางท่ี
เก่ียวกับตารางท่ีจะนํามาเชื่อมโยง แกไข หรือ ลบความสัมพันธ สําหรับข้ันตอนในการลบ
ความสัมพันธในปฏิบัติตามข้ันตอนของการแกไขความสัมพันธจนกระท่ังถึงข้ันตอนท่ี 2 ใหเลือก
คําส่ัง Delete ดังรูป  
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42 วิธีการลบความสัมพันธ 
 
 อีกวิธีการ คือ เม่ือทําการคลิกท่ีเสนความสัมพันธแลวใหกดปุม Delete บนคียบอรด 
จากน้ันจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซเพ่ือสอบถามวาตองการลบความสัมพันธนี้หรือไม ใหคลิกท่ีปุม 
Yes ก็จะลบความสัมพันธสําเร็จ   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  43 ไดอะล็อกบ็อกซท่ีปรากฏเม่ือทําการลบความสัมพันธ 

เลือก Delete 
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การกําหนดคุณสมบัติความสัมพันธตาง ๆ ของ Table ในการศึกษา  
จากวิธีการสรางความสัมพันธท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดมีเงื่อนไขความสัมพันธระหวาง 

Table โดยแสดงเปนตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 39 แสดงเง่ือนไขความสัมพันธระหวาง Table ตางในของฐานขอมูลในงานวิจยั 
 

Tableท่ีนํามาเชื่อมโยงความสัมพันธ ฟลดท่ีนํามาเชือ่มโยง 
ชนิดของ

ความสัมพันธ 
Referential 
Integrity 

- แหลงโบราณคดี   
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสแหลง 
- รหัสแหลง 

1-M I, U, D 

- พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสหลุมขุดคน 
- รหัสหลุมขุดคน 

1-M I, U, D 

- Contexts/Features   
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสContexts/Features 
- รหัสContexts/Features 

1-M I, U, D 

- ทะเบียนสวนของภาชนะ  
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสสวนของภาชนะ 
- รหัสสวนของภาชนะ 

1-M I, U, D 

- ทะเบียนประเภทของเน้ือภาชนะ 
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสประเภทเนื้อภาชนะ 
- รหัสประเภทเนื้อภาชนะ 

1-M I, U, D 

- สถานท่ีจัดเกบ็   
- เศษภาชนะดนิเผา 

- ทะเบียนวัสดจุัดเก็บ 
- รหัสวัสดุจดัเก็บ 

1-M I, U, D 

- ลวดลายการตกแตง   
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัสลวดลาย 
- รหัสลวดลาย 

1-M I, U, D 

- เศษภาชนะดนิเผา  
- สวนปาก 

- เลขทะเบียน 
- เลขทะเบียน 

1-1 I, U, D 

- เศษภาชนะดนิเผา   
- สวนลําตัว 

- เลขทะเบียน 
- เลขทะเบียน 

1-1 I, U, D 

- แหลงโบราณคด ี
- ขอมูลเชิงปริมาณ 

- รหัสแหลง 
- รหัสแหลง 

1-M I, U, D 

- พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน 
- ขอมูลเชิงปริมาณ 

- รหัสหลุมขุดคน 
- รหัสหลุมขุดคน 

1-M I, U, D 
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ตารางท่ี 39 แสดงเง่ือนไขความสัมพันธระหวาง Table ตางในของฐานขอมูลในงานวิจยั (ตอ) 
 

Tableท่ีนํามาเชื่อมโยงความสัมพันธ ฟลดท่ีนํามาเชือ่มโยง 
ชนิดของ

ความสัมพันธ 
Referential 

Integrity 
- Contexts/Features 
- ขอมูลเชิงปริมาณ 

- รหัสContexts/Feature 
- รหัสContexts/Feature 

1-M I, U, D 

- ทะเบียนอายสุมัย 
- Contexts/Features 

- รหัส 
- รหัสอายุสมัย 

1-M I, U, D 

- เศษภาชนะดนิเผา   
- ผลการวิเคราะหดวยวิธีทางวิทยาศาสตร 

- เลขทะเบียน 
- เลขทะเบียน 

1-M - 

- ผูปฏิบัติงาน   
- เศษภาชนะดนิเผา 

- รหัส 
- รหัสผูบันทึกขอมูล 

1-M I, U, D 

- ผูปฏิบัติงาน   
- ภาพดานตัดขวาง 

- รหัสผูปฏิบัติงาน 
- รหัสผูบันทึกภาพ 

1-M I, U, D 

- ผูปฏิบัติงาน 
- ภาพถาย 

- รหัสผูปฏิบัติงาน 
- รหัสผูบันทึกภาพ 

1-M I, U, D 

- ผูปฏิบัติงาน 
- ภาพลวดลาย 

- รหัสผูปฏิบัติงาน 
- รหัสผูบันทึกภาพ 

1-M I, U, D 

- ทะเบียนรูปทรงขอบปาก 
- สวนปาก 

- รหัส 
- รูปทรงขอบปาก 

1-M I, U, D 

- ทะเบียนสัณฐานของเสนรอบรูปภาชนะ 
- สวนปาก 

- รหัส 
- สัณฐานของปาก 

1-M I, U, D 

- Contexts/Features 
- ทะเบียนประเภท Contexts/Features 

- รหัสประเภท 
- รหัส 

1-M I, U, D 

 
 การกําหนดการคงสภาพของขอมูลนั้นใชอักษรยอเปนตัวกําหนด โดยทําการเลือกใน
กลองคําส่ัง Edit Relationship ดังนี้ 
 I = ใหทําการเลือก Enforce Referential Intergrity เพื่ออางอิงขอมูล 
 U = ใหทําการเลือก Cascade Update Related Fields  
 D = ใหทําการเลือก Cascade Delete Related Fields 
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การสรางฟอรม (Form) 
 ในความเปนจริงแลวสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในTableท่ีสรางไวได
ทันที เนื่องจาก Table เปนสวนท่ีใชในการเกบขอมูล อยางไรก็ตามโปรแกรม Access 2007 มี
เคร่ืองมือสําหรับสรางแบบบันทึกหรือฟอรม (Form) โดย เช่ือมโยงกับ Table หรือ Query ท่ีเปน
แหลงขอมูล ทําใหสามารถดําเนินการจัดการกับขอมูลตาง ๆ ไดโดยไมตองทําการเปด Table โดย
สามารถบริหารจัดการขอมูลใน Table หรือ Query ผานตัวควบคุมตาง ๆ (Control) ท่ีอยูในฟอรม  
เชน  การสรางปุมคําส่ังตาง ๆ การสรางกลองรายการสําหรับการเลือกขอมูลท่ีจะบันทึก  เปนตน  
การสราง Form จะทําใหผูสรางฐานขอมูลสามารถกําหนดวิธีการในการบันทึกหรือกําหนดความ
ปลอดภัยใหกับขอมูลได  โดยใชรูปแบบของ Form ในการควบคุม เชน ในกรณีท่ีมีการบันทึกขอมูล
ท่ีเปนช่ือเฉพาะ  หากตองทําการพิมพช่ือทุกคร้ังท่ีทําการบันทึกขอมูลอาจเกิดความผิดพลาดในการ
สะกดคํา เชน ช่ือประเภทเนื้อภาชนะ ท่ีประกอบไปดวย Terracotta Earthenware  Stoneware และ 
Porclain ดังนั้นเราสามารถควบคุมไดโดยการสรางกลองรายการ (List box) ซ่ึงจะมีช่ือใหเลือก
ดังนั้นผูบันทึกจึงไมตองทําการพิมพชื่อใหมทุกคร้ัง อีกท้ังยังลดความผิดพลาดเนื่องจากไมตองทํา
การพิมพใหมแตใชการเลือกขอความท่ีกําหนดไวใหแลว  
 แสดงใหเห็นคุณสมบัติของฟอรมที่สามารถนํามาใชงานรวมกันกับการควบคุม
ความถูกตองในการบันทึกขอมูลรวมไปถึงการจัดระบบของการบันทึกขอมูลใหมีระเบียบแบบแผน
โดยใชฟอรมเปนตัวบังคับข้ันตอนการบันทึกขอมูลตาง ๆ ซ่ึงจะกลาวตอไปในตอนทายของหัวขอนี้ 
 วิธีการสรางฟอรมสําหรับการบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาในการศึกษาคร้ังนี้ มี
ข้ันตอนดังนี้  
 1. คลิกแทป Create บนRibbon 
 2. เลือกคําส่ัง Form Design  เพื่อเขาสูหนาจอเร่ิมตนของการออกแบบฟอรม 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45 ข้ันตอนเบ้ืองตนในการสรางฟอรม 
 

 1.
2.
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ภาพท่ี  46 หนาเร่ิมตนของการออกแบบฟอรมในโปรแกรม Access 2007 
 
 ในลําดับตอไปจะเปนข้ันตอนของการสรางฟอรมสําหรับการบันทึกและจัดการขอมูล 
แตจะกลาวถึงโครงรางของแบบบันทึกท้ังหมดเสียกอนเพื่อทําความเขาใจในเบ้ืองตน โดยฟอรมตาง ๆ 
ท่ีสรางข้ึนประกอบไปดวย  
 1. ฟอรมตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา เปนกลุมของฟอรมสําหรับบันทึกขอมูล  
แหลงโบราณคดี  พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน  และ Contexts/Features ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชระบุตําแหนง
ของเศษภาชนะดินเผาในการศึกษาคร้ังนี้ 
 2. ฟอรมเศษภาชนะดินเผา สําหรับการบันทึกขอมูลท่ีวัดไดของเศษภาชนะดินเผา 
ประกอบไปดวย  แบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา  แบบบันทึกขอมูลปากภาชนะ และแบบ
บันทึกขอมูลลําตัวภาชนะ ท้ังนี้เนื่องจากผูศึกษาเห็นวา ลักษณะของการเก็บขอมูลจะแบงเปน 2 
สวนหลัก คือ ขอมูลท่ีเปนขอมูลสวนกลางซ่ึงรวมขอมูลของเศษภาชนะดินเผาทุกช้ิน และขอมูลท่ี
เปนขอมูลของเศษภาชนะดินเผาแตละสวน จึงไดดําเนินการสราง “แบบบันทึกขอมูลหลักของเศษ
ภาชนะดินเผา”  สําหรับการปอนและบันทึกขอมูลลงใน Table: เศษภาชนะดินเผา  และสราง  “แบบ
บันทึกขอมูลปากภาชนะ” และ “แบบบันทึกขอมูลลําตัวภาชนะ” สําหรับการปอนและบันทึกขอมูล
ลงในTable : สวนปาก และ สวนลําตัว 
 3. ฟอรมภาพประกอบ  สวนสําหรับการเก็บขอมูลภาพประกอบของเศษภาชนะดิน
เผา  ซ่ึงประกอบไปดวย  ภาพถายผิวดานใน-นอก  ภาพลวดลาย  ภาพดานตัดขวาง (Cross section)  
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 4. ฟอรมอางอิง ประกอบไปดวยทะเบียนขอมูลตาง ๆ ท่ีใชอางอิงกับขอมูลใน Table อ่ืน  
ไดแก ทะเบียนอายุสมัย ทะเบียนประเภทของ Contexts/Features ทะเบียนรูปทรงขอบปาก ทะเบียน
สัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ ทะเบียนลวดลายการตกแตง ทะเบียนประเภทของเนื้อภาชนะ ทะเบียน
สวนของภาชนะ  ทะเบียนผูปฏิบัติงานในโครงการ และผลวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
 5. ฟอรมขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลเชิงปริมาณสรุปของเศษภาชนะดินเผา 
 6. ฟอรมเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัย สําหรับการบันทึกขอมูลใน 
Table: เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย 
 ในการอธิบายวิธีการสรางฟอรมในการศึกษานี้ จะใชตัวอยางของการสรางฟอรมขอมูล
เชิงปริมาณและฟอรมเศษภาชนะดินเผา ในการอธิบายวิธีการในการสรางฟอรม โดยเร่ิมจาก
ข้ันตอนท่ี 2 ในข้ันตอนเร่ิมตนของการสรางฟอรม ซ่ึงมีเนื้อหาตามลําดับของการสรางฟอรมดังนี้ 
 
การสรางหัวเร่ืองของฟอรม (Form Header/Footer)  
 เปนสวนบนสุดหรือสวนหัวกระดาษของฟอรม  ซ่ึงสามารถนํามาใชในการแสดงชื่อ
ของแบบบันทึกหรือฟอรมท่ีสรางข้ึน Form Footer จะเปนสวนทายของฟอรมหรือสวนทายกระดาษ 
ซ่ึงเปนท่ีวาง ท่ีจะนํามาประยุกตใชในการสรางฟอรมในสวนอ่ืน ๆ ท่ีจะกลาวถึงในลําดับตอไป   
 สําหรับการสราง Form Header/Footer  มีข้ันตอนดังนี้ 
 คลิกท่ีปุมคําส่ัง    บน  Ribbon (ดูภาพท่ี 47)  
 1. หลังจากทําการเลือกแลวก็จะปรากฎสวนของหัวกระดาษหรือหัวเร่ืองของฟอรม 
สามารถทําการพิมพขอความลงไปในกลองขอความได  
 2. จากน้ันเล่ือนเมาสไปช้ียังกลองขอความ เม่ือเคอเซอรเมาสเปล่ียนเปนรูปตัว I คลิก
ท่ีกลองขอความ 1 คร้ัง  
 3. ทําการพิมพช่ือฟอรม  
 4. ทําการปรับแตงขนาดและตําแหนงของหัวเร่ือง (ดูภาพท่ี 48)  
 นอกจากนี้ยังสามารถทําการใสสีใหแกพื้นหลังของหัวเร่ืองฟอรมไดโดยการเลื่อนเมาส
ไปยังท่ีวางในพ้ืนท่ีของหัวเร่ือง (หามเล่ือนเมาสไปเลือกบริเวณวัตถุหรือ Label เพราะจะเปนการ
เลือกเปล่ียนสีพื้นหลังของวัตถุแทน) จากนั้นคลิกเมาสขวา จะปรากฎกลองคําส่ังดังรูป ใหเลือก 
Fill/Back Color  จากนั้นจะปรากฎแถบสีตาง ๆ ใหเลือก จากนั้นคลิกท่ีสีท่ีตองการ วิธีการนี้สามารถ
ใชกับการเปล่ียนสีพื้นหลังในฟอรมไดเชนกัน 
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ภาพท่ี  47  การสราง Form Header/Footer 

 1.

กลองขอความสําหรับพิมพชื่อหัวเร่ืองฟอรม 

2.

3.
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ภาพท่ี 48 วิธีการใสสีพืน้หลัง Form Header/Footer 
 
การปรับขนาด จัดตําแหนง และปรับเปล่ียนลักษณะของตัวอักษรของตัวควบคุม (Control)  
 จากหัวขอในการสราง Form Header/Footer นั้น กลาวถึงการปรับขนาด การจัดตําแหนง
และปรับเปล่ียนลักษณะของตัวอักษร ของ Label (ปาย) ของ Form Header ซ่ึงเปน Control คือ 
Object ท่ีสรางข้ึนบนฟอรมสามารถแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1. Bound Control ซ่ึงเช่ือมโยงกับฟลดใน Table หรือ Query ท่ีเปนแหลงขอมูลของ
ฟอรม  
 2. Unbound Control ไมเช่ือมโยงกับฟลดในฐานขอมูลแตสามารถนํามาเช่ือมโยงกับ
ชุดคําส่ังอัตโนมัติ (Macro) ในฟอรม เพื่อใหดําเนินการเม่ือเกิดเหตุการณ (event) เชน เม่ือทําการ
คลิกท่ีตัวควบคุมท่ีเปน Label สามารถยอนกลับไปยังหนาของเรคอรดกอนหนานั้นได เปนตน 
 ตัวควบคุมตาง ๆ เหลานี้สามารถทําการปรับขนาดและตําแหนงตามท่ีผูใชตองการได  
แตตองอยูในมุมมองออกแบบ (Design View) หรือ มุมมองเคาโครง (Layout View) เทานั้น 
สามารถปรับเปล่ียนมุมมองไดโดยคลิกท่ี แทป Home หรือ แทป Design แลวคลิกท่ี View แลวเลือก
ท่ี Design View หรือ Layout View ก็สามารถทําการเปล่ียนมุมมองในการทํางานได 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  49 ปุมคําส่ัง View บน Ribbon 

4.
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 เม่ืออยูใน Design View เรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีแทป Design เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การปรับเปล่ียนตัวควบคุมในฟอรม  โดยเร่ิมจากการปรับขนาดและตําแหนง โดยจะขอยกตัวอยาง
จากตัวควบคุม Label (ปาย) ท่ีมีขอความ “ขอมูลเศษภาชนะดินเผา” โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกเลือกท่ีตัวควบคุมจะปรากฎเปนกรอบสีสมดังรูป ซ่ึงแสดงวาตัวควบคุมนั้นได
ถูกเลือกและพรอมท่ีจะทําการปรับขนาดหรือเคล่ือนยายตัวควบคุม  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  50 ตัวควบคุมท่ีอยูในสภาพพรอมดําเนินการ 
 
 2. การปรับขนาดสามารถทําไดโดยการเล่ือนเมาสไปท่ีจุดส่ีเหล่ียมท่ีอยูบนกรอบสีสม  
จะปรากฎเคอรเซอรของเมาสท่ีเปนลูกศรสองดานดังรูป ใหทําการคลิกเมาสคางไวแลวลากปรับ
ขนาดตามตองการ หากทําการเลือกจุกท่ีอยูตรงกลางของแตละดานจะสามารถปรับขนาดไดเฉพาะ
ดานนั้น แตถาเลือกจุดท่ีอยูท่ีมุมของกรอบจะสามารถทําการปรับขนาดของตัวควบคุมทุก ๆ ดาน   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  51 การปรับขนาดตัวควบคุม 
 
 3. การเคล่ือนยายตําแหนงของตัวควบคุม เม่ือทําการเลือกตัวควบคุมแลวใหเล่ือนเมาส
ยังกรอบในสวนท่ีไมมีจุดส่ีเหล่ียม เคอรเซอรของเมาสก็จะเปล่ียนเปนรูปลูกศรดังรูป จากน้ันทําการ
คลิกเมาสคางไวแลวเล่ือนเมาสไปยังตําแหนงท่ีตองการ จากนั้นวางวัตถุโดยการปลอยปุมเมาส 
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ภาพท่ี  52 การเคล่ือนยายตัวควบคุม 
 
 4. การปรับเปล่ียนรูปแบบของตัวอักษรของตัวควบคุมทําการเลือกวัตถุหรือตัว
ควบคุมท่ีตองการปรับเปล่ียนตัวอักษร ในกรณีนี้จะใชตัวควบคุม Label “ขอมูลเศษภาชนะดินเผา”  
จากนั้นใหเล่ือนเมาสเลือกคําส่ังตาง ๆ ท่ีอยูในแถบคําส่ัง Font (ตองอยูในมุมมอง Design View 
เทานั้น และคลิกเลือกท่ีแทป Design บนริบบอน) ซ่ึงประกอบไปดวยคําส่ังตาง ๆ ดังรูป สามารถ
ดําเนินการปรับเปล่ียนโดยเลือกคําส่ังตาง ๆ ท่ีอยูบน Ribbon ไดทันที 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 53 กลุมคําส่ัง Font บนRibbon ใชสําหรับการปรับเปล่ียนตัวอักษร 
 
การสรางฟลดสําหรับปอนขอมูลดวยการเลือกขอมูลจากคําส่ัง Add Existing Field   
 เปนการดึงเอาฟลดจาก Table ตาง ๆ ท่ีมีอยูในฐานขอมูลมาสรางเปนตัวควบคุมสําหรับ
ปอนขอมูล ซ่ึงฟลดเหลานี้จะเช่ือมโยงกับ Table หรือ Query ท่ีทําการเลือกฟลด ซ่ึงมีวิธีการในการ
สรางดังนี้ 
 1. คลิกท่ีคําส่ัง Add Existing Fields ซ่ึงอยูในกลุมของเคร่ืองมือ Tool  
 2. จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ  Field List Field List ท่ีแสดงฟลดตาง ๆ ท่ีมีอยูในแตละ 
Table ซ่ึงสามารถนํามาใชในการสรางตัวควบคุมซ่ึงเช่ือมโยงกับฟลดท่ีเลือกโดยตรงใหทําการคลิก
เลือกชื่อ Table ท่ีตองการจากนั้นนําฟลดมาใสในฟอรม โดยช้ีท่ีชื่อฟลดจากน้ันคลิกเมาสคางไวแลว
ลากมาวางบนฟอรม หรือดับเบ้ิลคลิกท่ีช่ือฟลด 

รูปแบบตัวอักษร 

ลักษณะของตัวอักษร 

สีตัวอักษร 

ตําแหนง 

สีพ้ืนหลังของขอความ 
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ภาพท่ี 54 ปุมคําส่ัง Add Existing Field 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 55 Field List ท่ีแสดงฟลดตาง ๆ ท่ีมีอยูในแตละTable  
 

1.

ไดอะล็อกบ็อกซ Field List 

2.
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 3. ปรากฎตัวควบคุมท่ีประกอบดวยตัวควบคุมท่ีเปน Label ท่ีแสดงช่ือของฟลดท่ีทํา
การเลือก และสวนท่ีเปน Text Box ซ่ึงเปนตัวควบคุมท่ีใชเปนพื้นท่ีปอนขอมูล สวนท่ีใชสําหรับ
ปอนขอมูลจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับประเภทของขอมูลในฟลดืท่ีเลือก เชน ถาเปน Yes/No ก็จะ
เปนตัวควบคุมแบบ Check Box   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 ตัวควบคุมท่ีสรางจากฟลด “เลขทะเบียน”  
 
การสรางตัวควบคุมโดยกลุมคําส่ัง Control   
 นอกจากการสรางตัวควบคุมโดยการเลือกฟลดจาก Field List โดยตรง แตในการสราง
ฟอรมสําหรับการศึกษานี้ ตองทําการสรางฟอรมท่ีสามารถดําเนินการปอนขอมูลไดสะดวกและเปน
ระบบ จึงตองนําตัวควบคุมท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปอนขอมูลในฐานขอมูล ดังนั้นการสราง
ตัวควบคุมบางตัวจึงตองใชวิธีการอ่ืน ๆ ในการสราง ซ่ึงสรางจากเครื่องมือสรางตัวควบคุมซ่ึง
ปรากฎอยูบน Ribbon ในแทป Design ดังรูป 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 57 เคร่ืองมือสรางตัวควบคุมในแทป Design 
 
 ตัวควบคุมตาง ๆ ซ่ึงนํามาใชในการสรางฟอรมในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

ปายช่ือฟลด (Label)  สวนสําหรับปอนขอมูล 
(Text Box)  

3. 
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 Combo box  หรือกลองควบคุม เปนตัวควบคุมท่ีบรรจุคาของขอมูลหรือเชื่อมโยงคา
ขอมูลกับ Tabel หรือ Query ดังนั้นขอมูลบางสวนท่ีเปนขอมูลท่ีอางอิงจาก Table อ่ืน ๆ และอาจมี
คาของขอมูลใหเลือกหลายคาแตตองทําการเลือกเพียงคาเดียว เชน รหัสแหลงโบราณคดี รหัสหลุม
ขุดคน รหัส Contexts/Features  รหัสสวนของภาชนะ  รหัสประเภทของเน้ือภาชนะ เปนตน ใน
กระบวนการปอนขอมูลอาจเกิดความผิดพลาดท่ีมีสาเหตุมาจากกระบวนการในการทํางานดังนี้ 
 การพิมพคาของขอมูลซํ้า ๆ กัน ซ่ึงเปนการทํางานท่ีทําใหเกิดโอกาสในการพิมพ
ผิดพลาด  ดังนั้นการใช Combo Box เพ่ือกําหนดคาของขอมูลใหแกผูใช จะชวยลดโอกาสในการ
พิมพผิดพลาด  เนื่องจากไมตองทําการพิมพซํ้า ๆ กันบอยคร้ัง แตใชวิธีการเลือกคาของขอมูลท่ี
กําหนดมาใหแลว  ดังนั้นการพิมพขอมูลผิดพลาดจึงมีโอกาสนอยหรือแทบไมมีนอกจากขอมูลท่ี
เปนแหลงขอมูลจะมีความผิดพลาดในการปอนขอมูล 
 การจดจําคาของขอมูลตาง ๆ ท่ีนํามาอางอิง โดยปกติหากมีการใสรหัสจะตองมีการทํา
ทะเบียนท่ีใชสําหรับการเทียบเคียงขอมูลท่ีอธิบายถึงความหมายของรหัสตาง ๆ ในกรณีของการ
กรอกแบบบันทึกท่ัวไปอาจตอง ทําการใสขอมูลเกี่ยวกับรหัสตาง ๆ เพ่ือการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง  
แตในกรณีของการปอนขอมูลโดยใชฟอรม เพื่อปอนและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลนั้น ไม
จําเปนตองทําการสรางทะเบียนรหัสท่ีใชในการอธิบายลงในแบบบันทึกท้ังหมด ซ่ึงจะทําให
ส้ินเปลืองเนื้อท่ีบนแบบบันทึก แตสามารถปอนขอมูลโดยทําการเลือกขอมูลจากราบการทะเบียน
ตาง ๆ โดยตรง ดวยการสราง Combo box ซ่ึงเช่ือมโยงขอมูลกับ Table หรือ Query ท่ีเปนทะเบียนรหัส 
เชน ในกรณีของการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน ซ่ึงในฐานขอมูลท่ีสรางในการศึกษานี้ได
กําหนดใหบันทึกขอมูลของผูปฏิบัติงานในฟอรมตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบของรหัส ซ่ึงอางอิงจาก 
Table: ผูปฏิบัติงาน จึงสราง Combo box โดยเชื่อมโยงแหลงขอมูลไปท่ี Table: ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงคา
ของขอมูลท่ีปรากฎจะเปนคาเดียวกันกับ Table: ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะแสดงออกมาเปนรายการใหเลือก
โดยแสดงรหัสและช่ือ-นามสกุลของผูปฏิบัติงาน ทําใหไมมีความจําเปนท่ีจะตองดูขอมูลของ
ผูปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีทําการปอนขอมูลสวนนี้ 
 Combo Box ซ่ึงเปนตัวควบคุมท่ีจะสามารถรายการของขอมูลจากโดยอางอิงจากฟลด
ในTableอ่ืน ๆ ได และมีรูปแบบของการปอนขอมูลโดยเม่ือทําการคลิก กลองขอมูลจะแสดง
รายการท้ังหมด จากน้ันผูทําการปอนขอมูลสามารถเลือกขอมูลคาใดคาหนึ่งในรายการโดยการคลิก
เลือก จากนั้นกลองรายการจะหายไปและแสดงคาท่ีไดทําการเลือกเอาไว โดยการสราง Combo Box 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชเคร่ืองมือ Use Control Wizard ชวยในการสราง โดยยกตัวอยางการสราง 
Combo Box สําหรับปอนขอมูลในฟลด Context/Features ของ Table: ขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงมีวิธีการ
ในการสรางดังนี้ 
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 1. เลือกที่คําส่ัง Use Control Wizard กอนแลวจึงทําการคลิกเลือกคําส่ัง Combo Box 
 2. จากนั้นคลิกเมาสหนึ่งคร้ังหรือคลิกคางไวแลวลากเมาสเพื่อกําหนดขนาด Combo 
Box บนพื้นท่ีท่ีตองการสราง จากนั้นปลอยปุมเมาส 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  58 ข้ันตอนเร่ิมตนในการสราง Combo Box ดวย Use Control Wizard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 59 การกําหนดขนาดและตําแหนงเร่ิมตนของ Combo Box ในฟอรม 
 
 3. เม่ือปลอยปุมเมาสแลวจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Combo Box Wizard ซ่ึงจะ
สอบถามวาตองการใหคาของขอมูลท่ีปรากฎมาจากแหลงใด ซ่ึงมีคําตอบ 2 ขอ คือ 
  3.1 ตองการสราง Combo Box โดยใชคาท่ีอยูใน Table หรือ Query 
  3.2 ตองการใสคาเอง 

  2.

1. เริ่มท่ีการคลิกท่ี 
Use Control Wizard

2. จากนั้นคลิกท่ี  
Combo Box 

 1.
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  จากคําถามน้ีใหเลือกคําตอบดานบน คือ สรางโดยใชคาจาก Table/Query และกด
ปุม Next เพื่อไปยังข้ันตอนตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  60 การกําหนดวิธีการระบุคาของขอมูล Combo Box  
 
 4. เขาสูข้ันตอนของการเลือกแหลงขอมูลท่ีจะนํามาใชเปนคาขอมูลใน Combo Box 
ซ่ึงคาของขอมูลในฟลด “รหัส Context/Features” จะเปนคาท่ีอยูใน Table Context/Features  
เทานั้น ดังนั้นท่ีคําส่ัง View ใหเลือก Table จากน้ันเลือก Table: Contexts/Features จากนั้นกดปุม 
Next   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  61 การเลือกแหลงขอมูลท่ีจะนํามาเปนคาของขอมูลใน Combo Box  
 

  4. 

3.
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 5. ข้ันตอนตอไปเปนการเลือกฟลดท่ีจะใหแสดงขอมูลใน Combo Box ซ่ึงทําการเลือก
ไดมากกวา 1 ฟลด  วิธีการเลือก  สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ 
  5.1 ดับเบ้ิลคลิกท่ีช่ือฟลดท่ีอยูในกลองขอความฝงซาย จากนั้นช่ือฟลดนั้นจะยาย
ไปปรากฎท่ีกลองขอความทางฝงขวา  แสดงวาไดทําการเลือกฟลดนั้นแลว ในกรณีท่ีไมตองการให
คาของฟลดนั้นปรากฎใน Combo Box ใหดับเบ้ิลคลิกช่ือฟลดท่ีฝงขวา ซ่ึงก็จะทําใหช่ือฟลดกลับไป
ปรากฎท่ีฝงซายดังเดิม  
  5.2 อีกวิธีหนึ่งคือใชปุมคําส่ัง เลือก    และเลือกท้ังหมด    โดยคลิกท่ี
ช่ือฟลดทางฝงซายแลวคลิกท่ีปุมเลือก  หากตองการฟลดท้ังหมด ใหกดท่ีปุมเลือกท้ังหมดไดทันที 
สวนการยกเลิกหรือการนํากลับไปใหใชปุมท่ีมีสัญลัษณตรงขามกัน   
  ในตัวอยางนี้จะทําการเลือกฟลด “รหัสContext/Features”, “ช่ือContext/Features”, 
“รหัสพื้นท่ีขดคน/หลุมขุดคน” และ “รหัสแหลง”  จากนั้นกดปุม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 62 การเลือกฟลดท่ีจะแสดงเปนคาของขอมูลใน Combo Box  
 

6. จากน้ันจะเขาสูการจัดขนาดของแถวและคอลัมภท่ีจะแสดงผลบน Combo Box ซ่ึง
สามารถทําการปรับขนาดไดโดย เล่ือนเมาสไปยังสวนท่ีเปนเสนกั้นระหวางช่ือฟลดตาง ๆ หรือ
สวนท่ีเปนเสนแบงแถว จะปรากฎเคอรเซอร ดังรูป           จากน้ันทําการคลิกเมาสคางไวแลวทําการ
เล่ือนเมาสเพื่อปรับขนาด นอกจากการปรับขนาดแลวยังสามารถเลือกซอนคอลัมภท่ีเปนคีย ไดโดย

5.
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ทําการคลิกท่ี Check Box ท่ีอยูดานหนาขอความ “Hide key column (recommended)” แตในกรณีนี้
ใหมีการแสดงคีย จึงไมตองทําการคลิกท่ี Check Box จากนั้นเลือกที่ปุม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  63 การปรับขนาดคอลัมถของฟลดท่ีแสดงผลใน Combo Box  
 
 7. เขาสูการเลือกขอมูลท่ีจะบันทึกลงใน Table โดยเลือกจากช่ือของฟลด ดังนั้นขอมูล
ท่ีใชในกรณีตัวอยางนี้จะตองเปน “รหัส Contexts/Features” เลือกที่ช่ือฟลดแลวคลิก จากนั้นเลือก
ปุม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  64 การคาท่ีจะทําการบันทึกลงในฟลด ของ Combo Box  
 

    6. 

  7. 
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 8. กําหนดฟลดท่ีจะทําการบันทึกคา โดยเลือกฟลด “รหัส Contexts/Features” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  65 กําหนดฟลดท่ีจะทําการบันทึกคาของขอมูลใน  Combo Box  
 
 9. ทําการพิมพช่ือลงใน Label ซ่ึงเปนปายช่ือสําหรับ Combo Box ในกรณีนี้จะตั้งช่ือ
ตามช่ือฟลด คือ รหัส Contexts/Features  จากน้ันเลือกท่ีปุม Finish เพื่อเสร็จส้ินข้ันตอนการสราง 
Combo Box ดวย Use Control Wizard  หากตองการแกไขในกระบวนการอื่น ๆ ในกรณีท่ียังไมกด
ปุม Finish สามารถกดปุม Back เพื่อยอนกลับไปแกไขขอมูลได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  66 การกําหนดช่ือท่ีจะแสดงบน Label ของ Combo Box  

9. 

8.
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 Combo Box ท่ีสรางในมุมมองออกแบบจะมีลักษณะคลายกับ Text Box แตมี
สัญลักษณลูกศรช้ีลงท่ีทายกลองขอความ ซ่ึงเปนสวนท่ีใชในการปอนขอมูล และเม่ือนําไปใชงาน
เม่ือคลิกท่ีลูกศรดังกลาวก็จะแสดงรายการของขอมูลท่ีไดทําการเช่ือมโยงแหลงขอมูลเอาไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   (ก)        (ข)   
 
ภาพท่ี  67 มุมมองใน Combo Box  
 (ก) Combo Box ในมุมมองออกแบบ  
 (ข) Combo Box ในมุมมองฟอรม 
 
 แตจะเห็นไดวาไมมีการแสดงชื่อของฟลดท่ีนํามาเปนสวนประกอบของขอมูลใน 
Combo Box ซ่ึงอาจทําใหเกิดความสับสนวาขอมูลในแตละคอลัมถเปนขอมูลของฟลดใด ดังนั้นจึง
ตองทําการปรับเปล่ียนคุณสมบัติ โดยเปด  Property Sheet  แลวเลือกท่ีแทป Format จากน้ันเลือกท่ี 
Column Head โดยต้ังคาใหเปน Yes  ก็จะทําใหสวนหัวของคอลัมถ ซ่ึงเปนช่ือฟลดปรากฎข้ึน 
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ภาพท่ี 68 การปรับเปล่ียนคุณสมบัติใหมีการแสดงสวนหวัของคอลัมนซ่ึงเปนช่ือของฟลดตาง ๆ 

ท่ีนํามาเปนขอมูลใน Combo Box 
 
 Option Group เปนตัวควบคุมท่ีชวยในการปอนขอมูลโดยแสดงตัวเลือกท้ังหมด หาก
ตองการเลือกตัวเลือกใดใหทําการเลือกขอมูลผาน Check Box หรือ Option Button (ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ในการใชงานเหมือนกันเพียงแตมีรูปแบบท่ีตางกันเทานั้น) ท่ีสรางในตัวควบคุม Option Group  
โดยกําหนดคาของขอมูลใน Check Box หรือ Option Button แตละอัน  เม่ือทําการคลิกเลือก Check 
Box หรือ Option Button คาของขอมูลจะเปนไปตามคาขอมูลของ Check Box หรือ Option Button 
แตละอัน  ในกรณีนี้จะนํามาประยุกตใชกับฟลด “ผิวเรียบ (No) มีลาย (Yes)” ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
 1. คลิกเลือกคําส่ัง Option Group ซ่ึงมีสัญลักษณ  
 2. คลิกเมาสคางแลวลากเพื่อสรางกรอบของพื้นท่ีของ Option Group 
 3. ตั้งคาคุณสมบัติ โดยใชวิธีการเดียวกันกับการตั้งคาคุณสมบัติ Combo Box โดยการ
เปด Property Sheet 

1.คลิกเลือกท่ี 
Combo Box 

2.คลิกเลือกท่ี 
Property Sheet 

3.ต้ังคา Column Head 
 ใหเปน Yes 
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 4. เลือกแทป Data จากนั้นเลือกที่  Control  Source  กําหนดใหเปน  “การตกแตง” 
 5. จากนั้นคลิกเลือก Option Button   
 6. ทําการสราง Option Button ดวยการคลิกเมาสคางไวแลวลาก โดยการสรางตอง
สรางอยูในพื้นท่ีของ Option Group ซ่ึงเวลาสรางจะปรากฎเปนพื้นหลังสีดําในขอบเขตของ Option 
Group ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  69 การสราง Option Group 
 
 7. จากน้ันทําการกําหนดคุณสมบัติของตัวควบคุม โดยเปด Property Sheet จากนั้น
เลือกแทป Data  และคลิกท่ีชองวางหลัง Option Value  ใหปรับคาเปน 0  และกําหนดช่ือโดยเปล่ียน
ช่ือในปายช่ือ เปน  “ผิวเรียบ”  เนื่องจากคาของขอมูลประเภท Yes/No คือ 0 หรือ -1 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  70 ตั้งคา Option Value ใหเปน 0 (ศูนย)  
 
 8. จากน้ันทําการสราง Option Button อีกอันข้ึนมา แตใหตั้งคา Option Value เปน -1 
และกําหนดช่ือโดยเปล่ียนช่ือในปายช่ือ เปน “มีลาย” เม่ือทําตามข้ันตอนท้ังหมดก็จะได Option 
Group ดังรูป ซ่ึงมีวิธีในการบันทึกขอมูลดวยการคลิกเลือกที่วงกลมที่อยูดานหนาคําอธิบายในแตละ
หัวขอ 
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ภาพท่ี  71 Option Group ท่ีประกอบไปดวย Option Box สําหรับการเลือกขอมูลการตกแตง 
 
การสรางปุม (Button) ดวย Use Control Wizard   
 ในการใชงานฟอรมนอกจากการปอนขอมูลเพื่อการบันทึกแลว การดําเนินการอ่ืน ๆ 
เชน การปดฟอรม การลบเรคอรด การกลับไปสูหนาแรกของฟอรม เปนตน โดยปกติการกระทําส่ิง
เหลานี้ ส่ิงเหลานี้สามารถทําไดโดยการสราง ปุมควบคุมการทํางานของฟอรม ซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 
 1. คลิกท่ีปุม Use Control Wizards  
 2. จากนั้นคลิกท่ีปุม Button เพื่อทําการสรางปุมคําส่ัง จากน้ันคลิกเมาสคางไวในพื้นท่ี
ท่ีตองการสรางปุมคําส่ังแลวลากใหไดขนาดท่ีตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  72 ข้ันตอนเร่ิมตนในการสราง Button ดวย Use Control Wizard 
 
 3. เม่ือทําการสรางขอบเขตของปุมคําส่ังเสร็จแลวก็จะมีไดอะล็อกบ็อกซ Command 
Button Wizard ปรากฎข้ึน ซ่ึงเปนรายการของคําส่ังประเภทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตาง ๆ 
เชน การสรางเรคอรดใหม การบันทึกเรคอรด การลบเรคอรด การเปดฟอรม การเปดฟอรม เปนตน 
จากตัวอยางจะทําการสรางปุมเพิ่มเรคอรด ดังนั้นใหทําการคลิกเลือก คําส่ัง Record Operations ใน
ชอง Catagories จากนั้นใหเลือกคําส่ัง Add new Record ในชอง Actions และคลิกเลือกที่ปุม Next 
 

    2. 1.



 

 

153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  73 ไดอะล็อกบ็อกซ Command Button Wizard 
 
 4. ตอมาจะเปนการเลือกส่ิงท่ีจะแสดงบนปุมคําส่ัง ถาตองการใหแสดงรูปภาพให
เลือกท่ีปุม Picture ซ่ึงจะมีรูปซ่ึงมีอยูแลวในโปรแกรม  ถาตองการเลือกท่ีจะแสดงขอความใหเลือก
ท่ีปุม Text จากนั้นทําการพิมพช่ือในกลองขอความ ขอความน้ันจะไปปรากฎบนปุมคําส่ัง ในกรณีนี้
จะทําการเลือกรูปภาพโดยเลือกภาพ Go To New  จากนั้นคลิกท่ี Finish   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  74 การสรางรูปภาพหรือขอความบนปุม (Button)  
 

3.

4.
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 5. ปรากฎปุมคําส่ัง Add New Reccord ในหนาของฟอรมดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  75 ปุม Add New Record 
 
 การสรางปุมคําส่ังดวยการสราง Macro   
 Macro คือ ชุดคําส่ังท่ีทํางานแบบอัตโนมัติ จัดเปนโปรแกรมประเภทหนึ่งสามารถ
นํามาผูกกับตัวควบคุมตาง ๆ โดยมีการทํางานแบบ Event Driven กลาวคือ จะทํางานเม่ือเกิดเหตุการณ
ตาง ๆ เชน เม่ือทําการคลิก เม่ือทําการลบ เม่ือทําการเปล่ียนแปลง ฯลฯ (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 
449-450) ซ่ึงสามารถนํามาใชในการสรางเคร่ืองมือท่ีชวยในการใชงานฐานขอมูลได โดยผูศึกษาได
นํา Macro มาใชรวมกับ ปุมคําส่ัง เพื่อสรางปุมคําส่ังท่ีสามารถทํางานท่ีซับซอนกวาปุมคําส่ังท่ีสราง
ดวยการใช Use Control Wizard  จะยกตัวอยางในการสรางปุมคําส่ังดวยการสราง Macro โดย
ตองการสรางปุมเพื่อเปดฟอรม “แบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา”  ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
 1. เร่ิมตนดวยการสราง ปุมคําส่ัง (Button) โดยไมตองคลิกท่ี Use Control Wizard   
 2. เม่ือสรางปุมคําส่ังแลว ใหทําการเลือกที่ Property Sheet  
 3. จากน้ันเลือกแทป Event และเลือกท่ีชอง On Click ซ่ึงมีปุม Build ใหคลิกท่ีปุมนี้  
จากนั้นจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Choose Builder ใหคลิกเลือกที่ Macro Builder 
 4. คลิก OK 
 
 
 
 
 

   5.
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ภาพท่ี 76 กระบวนการเร่ิมตนในการสราง Macro ใหแกปุมคําส่ัง 

 
 1. เขาสูขั้นตอนการสราง Macro โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 คลิกท่ี Action จากนั้นเลือก Open Form  
  1.2 ในสวนของ Action Arguments ในชอง Form Name คลิกท่ีชองวางจะปรากฎปุม
ใหคลิกท่ีปุมจะปรากฎรายช่ือฟอรมตาง ๆ ในฐานขอมูลใหทําการเลือกช่ือฟอรมท่ีตองการ (ใน
ตัวอยางนี้เลือก แบบบันทึกหลักของขอมูลเศษภาชนะดินเผา) จากน้ันท่ีชอง Data Mode ใหเลือก Edit  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 77 การกําหนด Action ใน Macro 
 
 

1.คลิกท่ีปุมคําสั่งท่ีสรางขึ้น 

2.คลิกท่ี 
Property Sheet  

จากน้ันคลิกท่ี
ปม Build 

3.คลิกท่ีMacro Builder 

4.คลิก OK 

1.1.Action เลือก 
Open Form 

2.2. Action Argument  
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  1.3 คลิกท่ีคําส่ัง Save As ท่ีอยูบนริบบอน   
  1.4 ปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Save As ใหทําการต้ังช่ือ Macro จากนั้นคลิกท่ี OK 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  78 ข้ันตอนท่ี 1.3  การบันทึก Macro เพื่อนําไปใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  79 ข้ันตอนท่ี 1.4 หลังจากคลิกท่ี Save As จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซใหปอนขอมูลช่ือ 

Macro เมื่อต้ังช่ือเสร็จแลวใหคลิก OK 
 
 สําหรับการสรางปุมท่ีทํางานโดย Macro ในฟอรมท่ีสรางข้ึนจะทําการสรางปุมสําหรับ
การเปดหนาฟอรมตาง ๆ โดยใหมีการทํางานของ Macro เม่ือทําการคลิกท่ีปุมคําส่ัง เม่ือทําการคลิก
แลวจะทําการปดฟอรมเดิมและทําการเปดฟอรมใหม เพื่อเปนการบังคับใหมีการเขาถึงฟอรมตาง ๆ 
อยางเปนลําดับขั้น ซึ่งมีวิธีการในการกําหนดคาของ Macro จากตัวอยางของ Macro “ปดขอมูล
เชิงปริมาณเปดเมนูหลัก”  ดังนี้ 
 
 
 
 

คลิกท่ี Save As 
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 1. กําหนด Action ตามลําดับ  ดังนี้  
  1.1 Close และกําหนด Action Argument  ดังภาพ 
 
 
 
 
ภาพท่ี  80 วิธีการกําหนด Acton เพื่อส่ังปดฟอรมขอมูลเชิงปริมาณ 
 
  1.2 Open  และกําหนด Action Argument  ดังภาพ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  81 วิธีการกําหนด  Acton  เพื่อเปดเมนูหลัก 
 
 2. บันทึก Macro และกําหนดช่ือเปน “ปดขอมูลเชิงปริมาณเปดเมนูหลัก” เม่ือทําการ
บันทึกแลว Macro นี้จะกลายเปน Object หนึ่งในฐานขอมูล ซ่ึงจะปรากฎอยูใน Navigation Pane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  82 Macro ปดขอมูลเชิงปริมาณเปดเมนหูลัก ท่ีปรากฏใน Navigation Pane 
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 การสรางฟอรมยอย (Subform/Subreport)  
 ในหนาของการออกแบบฟอรมสามารถทําการแทรกฟอรมอ่ืน ๆ ลงไปในฟอรมปกติ
ได  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการขอมูลท่ีอาจตองอางอิงจาก Table อ่ืน ในกรณี
ตัวอยางนี้ คือ Table: ลวดลายการตกแตง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอาจตองทําการเพิ่มเติมระหวางท่ีทําการ
บันทึกขอมูล  ดังนั้นการเปดฟอรมหรือ Table สลับไปมาจะทําใหเกิดความสับสนและยุงยาก  
ดังนั้นการนํา Table แทรกลงไปในฟอรมท่ีทําการปอนขอมูล จะทําใหสามารถทําการปรับปรุงขอมูล
ในสวนท่ีใชอางอิงไดในทันที  มีวิธีการในการสรางฟอรมยอยดังนี้ 
 1. คลิกท่ีคําส่ัง Use Cotrol Wizard  จากนั้นคลิกท่ีคําส่ัง Subform/Subreport   
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  83 ข้ันตอนเร่ิมตนของการสราง SubForm/Subreport 
 
 2. คลิกบนพื้นท่ีท่ีตองการสราง หรือคลิกเมาสคางแลวลากเพ่ือกําหนดขนาด จากนั้น
ปลอยปุมเมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  84 การสรางและกําหนดขนาดเริ่มตนของ Subform 

1.เริมตนโดยคลิกที Use 
Control Wizard 

2.จากน้ันคลิกที่ Subform/Subreport 

   1. 

   2.
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 3. เม่ือกําหนดกรอบของพ้ืนท่ีฟอรมยอยเสร็จแลวจะปรากฎหนาตาง Subform Wizard 
ซึ่งหนาตางนี้จะใชในการกําหนดแหลงที่มาของฟอรมยอย ซึ่งมี 2 แหลง คือ จาก Table หรือ 
Query (Use existing Tables and Queries) และจากฟอรมท่ีมีอยูในฐานขอมูล (Use existing Form) 
หากตองการเลือก Form ใหคลิกท่ี Option Button ดานหนา ประโยค “Use existing form” และทํา
การเลือกฟอรมในรายการที่อยูในชองดานลาง แตในกรณีตัวอยางจะทําการเลือกใชแหลงขอมูลจาก 
Table หรือ Query  จากนั้นคลิกท่ีปุม Next   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  85 ข้ันตอนการระบุแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีจะนํามาใชใน Subform 
 
 4. ทําการเลือก Table ท่ีตองการ โดยเลือกจากรายการท่ีอยูใน Combo Box ดานลาง  
จากนั้นเลือกฟลดท่ีตองการใหแสดงบนฟอรมยอย โดยคลิกท่ีช่ือฟลดแลวกดปุม เลือกเฉพาะฟลดท่ี
ทําการเลือกหรือเลือกทั้งหมด ในกรณีนี้จะทําการเลือกฟลดท้ังหมด  จากนั้นคลิกท่ี  Next 
 
 

3.1.เลือกแหลงขอมูล 

3.2. คลิกปุม Next 

   3. 
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ภาพท่ี  86 ข้ันตอนการระบุฟลดของ Table ท่ีจะนํามาใชใน Subform 
 
 5. การเลือกฟลดของ Subform ท่ีจะนําไปเช่ือมโยงกับ ฟอรมหลักท่ีมีอยู  ซ่ึงจะเช่ือมโยง
ขอมูลกับฟลดท่ีมีในฟอรมหลักโดยตรง  แตในกรณีตัวอยางนี้จะเปนการนําเอา Table: ลวดลายการ
ตกแตงมาบรรจุเปน Subform ซ่ึงสามารถทําการเพ่ิมขอมูลลงใน Table โดยตรง จึงเลือกท่ี Define 
my own  จากนั้นคลิกท่ี Next 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  87 ข้ันตอนการเช่ือมโยงขอมูลในฟลดของฟอรมหลักและฟอรมยอย Subform 

เลือก Table / Query 

ที่เปนแหลงขอมูล 

ปุมเลือกเฉพาะชื่อที่คลิกเลือกไว 
ปุมเลือกทั้งหมด 

  4. 

  5. 



 

 

161 

 6. เขาสูขั้นตอนการกําหนดชื่อฟอรมยอย  เมื่อทําการตั้งชื่อเสร็จแลว คลิกเลือกท่ี 
ปุม Finish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  88 กําหนดช่ือใหแกฟอรมยอย 
 
 7. เม่ือทําตามข้ันตอนท่ี 6  เสร็จจะได ฟอรมยอย  “ลวดลายการตกแตง Subform 1” 
ดังภาพท่ี 89 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี  89 Subform  หรือฟอรมยอยท่ีปรากฎในมุมมองออกแบบ 
 

สวนสําหรับต้ังชื่อฟอรมยอย 

   7. 

   6.
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การบันทึกฟอรม 
 เม่ือสรางฟอรมเสร็จแลว ตองทําการบันทึกฟอรมทุกคร้ัง เพ่ือเก็บขอมูลฟอรมท่ีสราง
ในฐานขอมูล ซ่ึงรูปแบบของการบันทึกมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 เม่ือทําการปดฟอรมหรือโปรแกรม Access 2007 ในการสรางฟอรมเปนคร้ังแรกและ
ยังไมเคยมีการ บันทึกฟอรม 
 1. เม่ือทําการปดฟอรมหรือโปรแกรม Access 2007 จะปรากฎกลองคําถามข้ึน เพ่ือ
สอบถามวาตองการบันทึกขอมูลฟอรมหรือไม ใหคลิกตอบท่ี  Yes  
 2. จากน้ันจะปรากฎกลองคําส่ังใหทําการ ตั้งช่ือฟอรม เมื่อเสร็จแลวใหคลิกท่ี Yes 
ฟอรมนั้นก็จะถูกบันทึกลงในไฟลฐานขอมูลท่ีสรางข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  90 ข้ันตอนการบนัทึกฟอรมเม่ือทําการบันทึกเปนคร้ังแรก 

   1.

   2.
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 การทําการบันทึกดวยการคลิกท่ีคําส่ัง Save ท่ีปุมคําส่ังใกลกับ Office Button 
 1. คลิกเลือกที่ปุม Save 
 2. หากไมไดตั้งช่ือฟอรมจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซใหทําการกําหนดช่ือฟอรม 
จากนั้นคลิกท่ีปุม Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  91 การบันทึกฟอรมดวยปุม Save 
 
วิธีการปอนขอมูลลงในตัวควบคุมตาง ๆ  
 จะเห็นไดวารูปแบบของการปอนขอมูลในฟอรมนั้นมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ประเภทของตัวควบคุม (Control) ท่ีนํามาสรางเปนส่ือกลางสําหรับการปอนและจัดเก็บขอมูลไปยัง
Tableตาง ๆ ในฐานขอมูล โดยตัวควบคุมหลัก ๆ ท่ีนํามาใชในการสรางสวนสําหรับปอนขอมูลนั้น
ไดแก 
 Text Box  เปนตัวควบคุมท่ีสามารถทําการปอนขอมูล โดยการคลิกท่ีชองวางใน Text 
Box  จากนั้นสามารถทําการปอนขอมูลดวยการพิมพ 
 

 
 
 
ภาพท่ี  92 ตัวอยาง Text Box เลขทะเบียนเศษภาชนะดินเผา 
 
 Combo Box เปนตัวควบคุมท่ีปอนขอมูล ดวยวิธีการเลือกขอมูล โดยการคลิกท่ีปุม
แสดงรายการ ซ่ึงอยูท่ีสวนทายของ Combo Box จากน้ันก็จะมีการแสดงรายการขอมูล วิธีการปอน
ขอมูลทําไดโดยคลิกท่ีช่ือหรือรายการขอมูลท่ีตองการ หรือทําการพิมพขอมูลไดเชนกัน แตขอมูลท่ี
พิมพลงไปน้ันจะตองเปนขอมูลท่ีมีอยูในรายการของ Combo Box 

ปมคําสั่ง 
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ภาพท่ี  93 ตัวอยางการบันทึกขอมูลใน Combo box 
 
 Option Group ท่ีมี Option Button และ Check Box จะทําการปอนขอมูลโดยการคลิกท่ี
กลองหรือปุมท่ีอยูหนาขอความท่ีเปนขอมูลท่ีตองการ หรือทําการคลิกท่ีขอความโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  94 ตัวอยางการปอนขอมูลของตัวควบคุมประเภท Check Box 
 
 Attachment  เปนตัวควบคุมท่ีเปนการปอนขอมูลท่ีเปนไฟลประเภทตาง ๆ ซ่ึงสามารถ
ปอนขอมูลเอกสารลงไปไดมากกวา ตัวควบคุมท่ีเปน OLE Object โดยการศึกษาคร้ังนี้ได
กําหนดใหใชประเภทของฟลดท่ีเก็บขอมูลไฟลประเภทตาง ๆ รวมไปถึงรูปถายใหเก็บในรูปแบบนี้  
โดยมีวิธีการปอนขอมูลลงในฟอรม ดังนี้ 
 1.  คลิกขวาท่ี Attachment ในฟอรม จากน้ันคลิกเลือก Manage Attachments (ภาพท่ี 95)  
 2. จากนั้นจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Attachment ใหคลิกท่ี Add (ภาพท่ี 96)  

ตัวอยาง Combo Box  

ตัวอยาง Combo Box 

เม่ือทําการคลิกปุม
แสดงรายการขอมูล  
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 3. เขาสูข้ันตอนการเลือกไฟล (Choose File) ท่ีตองการแนบไวกับ Attachment เม่ือทํา
การเลือกไฟลเสร็จแลวใหคลิก Open (ภาพที่ 97)  
 4. เม่ือทําการเลือกไฟลเสร็จแลว ช่ือไฟลจะปรากฎในชอง Attechment จากนั้นคลิก 
OK (ภาพท่ี 98)  
 5. ไฟลท่ีเลือกก็จะแสดงผลในชอง Attachment  เปนรูปภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  95 ข้ันตอนท่ี 1 ของการปอนขอมูลผาน Control ประเภท Attachment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  96 ข้ันตอนท่ี 2 ของการปอนขอมูลผาน Control ประเภท Attachment  
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ภาพท่ี  97 ข้ันตอนท่ี 3  ของการปอนขอมูลผาน Control  ประเภท Attachment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  98 ข้ันตอนท่ี 4  ของการปอนขอมูลผาน Control  ประเภท Attachment 
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ขั้นตอนการใชงานฟอรมเพื่อบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาใน “ฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีได
จากการขุดคนแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ” 
 จากวิธีการสรางฟอรมท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ ไดนํามาประยุกตใชเพื่อสรางแบบบันทึก
ขอมูลสําหรับฐานขอมูลในการศึกษาน้ี โดยทําการสรางฟอรมและแมโคร ตาง ๆ เพื่อกําหนด
ข้ันตอนในการปอนขอมูลและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล   
 1. เปดไฟล  “ฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดี
โรงเรียนบานโปงตะขบ”  
 2. เขาสูหนาของ “เมนูหลัก”  ผูศึกษาไดทําการสราง Macro ซ่ึงจะทํางานเม่ือมีการเปด
ฐานขอมูลหรือ Macro แบบ Autoexec (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 467)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 99 เขาสูหนาเมนูหลักเม่ือเปดไฟลฐานขอมูล 
 
 จากหนาเมนูหลักของฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ  
ใหเร่ิมตนการปอนขอมูลตาง ๆ โดยเรียงลําดับจากตัวเลขบนปุมคําส่ัง ดังน้ี 
 1. รายชื่อผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีสวนประกอบตาง ๆ ของหนาฟอรมดังนี้ 
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ภาพท่ี  100 ฟอรมทะเบียนผูปฏิบัติงานในโครงการ   
 
  สวนท่ี 1 Form Header เปนสวนท่ีแสดงช่ือของฟอรม 
  สวนท่ี 2 สวนที่ใชในการปอนขอมูลตาง ๆ ลงในฟอรม ซึ่งประกอบไปดวย    
ตัวควบคุมตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับฟลดในTableท่ีเกี่ยวของ 
  สวนท่ี 3 Form Footer เปนสวนท่ีในการสรางปุมคําส่ัง ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรคอรด ไดแก การเพ่ิม การบันทึกและการลบเรคอรด รวมไปถึงปุมคําส่ังท่ีใชในการเปด
ฟอรมตาง ๆ  
  ฟอรมทะเบียนผูปฏิบัติการ  เปนสวนสําหรับการปอนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ผูปฏิบัติงานในโครงการและผูท่ีทําหนาท่ีในการปอนและบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูล ท้ังนี้
เพื่อระบุช่ือของผูทําการปอนขอมูลซ่ึงขอมูลท่ีทําการบันทึกลงฟอรมทะเบียนผูปฏิบติงานใน
โครงการนั้น จะเก็บบันทึกใน Table: ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงทําการเช่ือมโยงกับขอมูลท่ีเปนการระบุ 
ผูบันทึกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ เชน ในฟอรมภาพถายผิวดานใน-นอก  มีฟลดขอมูล “รหัส 
ผูบันทึกภาพ”  ซ่ึงมีตัวควบคุมท่ีเปน Combo Box คาของขอมูลท่ีปรากฎใน Combo Box จะเปนคา
ของขอมูลใน Table: ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงดําเนินการปอนและบันทึกขอมูลผานฟอรมทะเบียนผูปฏิบัติงาน
ในโครงการ  ซ่ึงมีกระบวนการตามแผนภูมิท่ี 8 ดังนี้ 
 
 

1.

   2. 

    3.
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แผนภูมิท่ี 8 แผนภูมิแสดงกระบวนการบันทึกขอมูลโดยการปอนขอมูลผาน Control ใน Form: 

ผูปฏิบัติงาน 
 
  จากภาพ Combo 10 คือ ตัวควบคุมท่ีเปน Combo Box ท่ีสรางในฟอรมภาพถายผิว
ดานใน-นอก ซ่ึงบรรจุขอมูลรหัสผูปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงขอมูลจาก Table: ผูปฏิบัติงาน การปอน
ขอมูลในฟอรมทะเบียนผูปฏิบัติงานในโครงการ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ปอนขอมูล “รหัส” เปนอันดับแรก (เปนขอมูลท่ีเปนคียหลัก ซ่ึงปลอยใหเปน
คาวาง (Null) ไมได  หากไมไดทําการปอนขอมูลจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซเตือนใหทําการปอน
ขอมูลซ่ึงเปนคียหลัก)  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 101 ไดอะล็อกบ็อกซเตือนใหทําการปอนขอมูลในคียหลัก 
 

แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางฟอรม Table และ ตัวควบคุม 
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  1.2 ปอนขอมูลอ่ืน ๆ ในฟอรมใหครบ 
  1.3 ทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกท่ีปุมคําส่ัง “บันทึก” ซ่ึงอยูบริเวณพ้ืนท่ี Form 
Footer 
  1.4 ในการปอนขอมูลในแตละเรคอรดเสร็จแลวใหทําการบันทึกทุกคร้ัง เม่ือไม
ตองการปอนขอมูลหรือปอนขอมูลเสร็จแลว ใหกลับสูเมนูหลักเพื่อทําการปอนขอมูลในฟอรมอ่ืนๆ 
ตอไป 
 จากข้ันตอนในการปอนและบันทึกขอมูลผาน “ฟอรมทะเบียนผูปฏิบัติงานใน
โครงการ”  เปนข้ันตอนพื้นฐานสําหรับการปอนและบันทึกขอมูลผานฟอรมอ่ืน ๆ สามารถอธิบาย
เปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 9 กระบวนการปอนและบันทึกขอมูลในฟอรมตาง ๆ  
 
  หากตองการลบเรคอรด ใหคลิกท่ีปุม “ลบ” ซ่ึงอยูท่ี Form Footer ก็จะทําการลบ 
เรคอรดในหนานั้น และเรคอรดท่ีเกี่ยวของใน Table ท่ีมีการกําหนดเช่ือมโยงความสัมพันธ 
 2. ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา เปนฟอรมท่ีตองทําการปอนและบันทึก
ขอมูลเปนลําดับตอมา โดยมีข้ันตอนในการเขาสูฟอรมดังนี้ 
  2.1 เขาสูฟอรมสามารถทําไดโดย คลิกท่ีปุมคําส่ัง “ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษ
ภาชนะดินเผา”  ในหนาเมนูหลัก   
  2.2 เขาสูฟอรม “เมนูขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา”  ซ่ึงเปนฟอรมท่ีเปน
หนาหลักของขอมูลในสวนนี้ โดยใหเร่ิมทําการปอนขอมูลลงในฟอรมตาง ๆ ตามลําดับตัวเลข   
  2.3 เร่ิมจากการปอนขอมูลในฟอรม “แหลงโบราณคดี” เขาสูฟอรมโดยการคลิกท่ี
ปุมคําส่ัง “1. แหลงโบราณคดี” 
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  2.4 ทําการปอนและบันทึกขอมูลเสร็จส้ินแลว ใหคลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสูหนาเมนู
ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา”  เพื่อเขาสูฟอรม “พื้นที่ขุดคน/หลุมขุดคน” 
  2.5 เขาสูฟอรม “พื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน” โดยคลิกปุมคําส่ัง  “2. พื้นท่ีขุดคน/
หลุมขุดคน”  
  2.6 ทําการปอนและบันทึกขอมูลเสร็จส้ินแลว ใหคลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสูหนาเมนู
ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา” เพื่อเขาสูฟอรม “ช้ันทับถมทางโบราณคดีและรองรอยตาง ๆ” 
  2.7 เขาสูฟอรม “ช้ันทับถมทางโบราณคดีและรองรอยตาง ๆ” โดยคลิกปุมคําส่ัง  
“3.ช้ันทับถมทางโบราณคดีและรองรอยตาง ๆ” 
  2.8 ทําการปอนและบันทึกขอมูลเสร็จส้ินแลว ใหคลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสูหนาเมนู
ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา” จากนั้นคลิกท่ีปุม “กลับสูเมนูหลัก” เพื่อดําเนินการปอน
ขอมูลในฟอรม “ทะเบียนขอมูลอ่ืน ๆ” ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 10  กระบวนการปอนและบันทึกขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา   
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 ตัวอยางฟอรมในกลุม  “ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 102 ตัวอยางเมนูขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 103 ตัวอยางฟอรมแหลงโบราณคดี 
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ภาพท่ี 104 ตัวอยางฟอรมพื้นท่ีขุดคน/หลุมขุดคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 105 ตัวอยางฟอรมช้ันทับถมทางโบราณคดี (Context) /รองรอยตาง ๆ (Features)  
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 จากฟอรมช้ันทับถมทางโบราณคดี (Context) /รองรอยตาง ๆ (Features) จะเห็นไดวามี
การแทรกขอมูลทะเบียนอายุสมัย และทะเบียนประเภท Contexts/Features โดยการสราง Subform 
ซ่ึงอางอิงขอมูลจาก Table: ทะเบียนอายุสมัย และทะเบียนประเภท Contexts/Features ซ่ึงสามารถ
เพิ่มหรือแกไขขอมูลใน Table ไดทันที ดังนั้นอาจกลาวไดวาเปนการปอนและบันทึกขอมูลลงใน
Table โดยตรง โดยท่ีขอมูลใน Table จะสงผลตอ Combo Box ท่ีเช่ือมโยงกับ Table ท้ังสอง ดังนั้น
การปอนขอมูลในฟอรมช้ันทับถมทางโบราณคดี (Context) /รองรอยตาง ๆ (โeatures) จึงมีลักษณะ
พิเศษ กลาวคือเม่ือทําการปอนขอมูลลงในฟอรมยอย ขอมูลควรไปปรากฎใน Combo Box ดวย
เชนกัน ซ่ึงวิธีการในการอัพเดทขอมูลใน Combo Box  ท่ีเช่ือมโยงกับ  Table ท้ังสองในฟอรมยอย   
มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. คลิกท่ีฟอรมยอยเพื่อปอนขอมูล ในตัวอยางทําการเพ่ิมรหัส “Da สมัยทวารวดี”    
ในทะเบียนอายุสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 106 การปอนขอมูลในฟอรมยอย  “ทะเบียนอายุสมัย”  
 
 2. เม่ือทําการปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุมบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 107 ปุม “บันทึก” ในฟอรม ช้ันทับถมทางโบราณคด ี(Context) /รองรอยตาง ๆ (Features)  
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 3. จากนั้นคลิกท่ีแทป Home  คลิกปุมคําส่ัง Refresh ซ่ึงอยูบน Ribbon   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 108 ปุมคําส่ัง Refresh ในแทป Home  
 
 4. เม่ือทําการปอนขอมูลจะปรากฎขอมูล  “Da สมัยทวารวดี” ใน Combo Box  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 109 ขอมูลสมัยทวารวดีท่ีเพิ่มเติมใน “ทะเบียนอายุสมัย” ปรากฎใน Combo Box  
 
 1. ทะเบียนขอมูลอ่ืน ๆ เปนกลุมของฟอรมท่ีใชในการในการบันทึกทะเบียนขอมูล
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับฟลดท่ีเปนขอมูลในแบบบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผา ไดแก ทะเบียน
สัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ  ทะเบียนรูปทรงปาก  ทะเบียนสวนของภาชนะ  ทะเบียนประเภทของ
เนื้อภาชนะ  สถานท่ีจัดเก็บ  โดยฟอรมในกลุมนี้ไมตองทําการเรียงลําดับในการปอนและบันทึก
ขอมูล  สามารถทําการบันทึกขอมูลใดกอน  โดยมีข้ันตอนในการปอนและบันทึกขอมูลดังนี้ 
  1.1 คลิกท่ีปุมคําส่ัง  “ทะเบียนขอมูลอ่ืน ๆ” 
  1.2 เขาสูฟอรม “เมนูทะเบียนขอมูลอ่ืน ๆ”  
  1.3 ในข้ันตอนการเขาสูฟอรมตาง ๆ ในเมนูขอมูล  สามารถทําการคลิกท่ีปุมคําส่ัง
ท่ีปรากฎช่ือของฟอรมตาง ๆ ไดทันที   
  1.4 สําหรับขอมูลท่ีปอนและทําการบันทึกลงในฟอรมทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูป
ภาชนะ  ทะเบียนรูปทรงขอบปาก  ทะเบียนสวนของภาชนะ และทะเบียนประเภทองเน้ือภาชนะ  
เปนขอมูลท่ีกําหนดคาของขอมูลตาง ๆ ตามตารางท่ี 39-42 
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  1.5 เม่ือทําการบันทึกขอมูลท้ังหมดแลวใหกลับสูหนา “เมนูหลัก” โดยคลิกท่ีปุม  
“กลับสูเมนูหลัก” 
 
ตารางท่ี 40 แสดงคาขอมูลในฟลดตาง ๆ ของฟอรม “ทะเบียนสวนของภาชนะ 
 

รหัส สวนของภาชนะ 
1 ปาก 
2 ลําตัว 
3 ฐาน/กน 

 
ตารางท่ี 41 แสดงคาของขอมูลในฟลดตาง ๆ ของฟอรม “ทะเบียนรูปทรงขอบปาก” 
 

รหัส รูปทรงขอบปาก 
0 ไมสามารถระบุได 
1 ขอบปากตัดตรง 
2 ขอบปากกลมมน 
3 ขอบปากเรียวแหลม 
4 ขอบปากหยกั 

 
ตารางท่ี 42 แสดงคาของขอมูลในฟลดตาง ๆ ของฟอรม ”ทะเบียนประเภทของเนือ้ภาชนะ” 
 

รหัสประเภทเน้ือภาชนะ เนื้อภาชนะ 
1 Terracotta 
2 Earthenware 
3 Stoneware 
4 Porclain 
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ตารางท่ี 43 แสดงคาของขอมูลในฟลดตาง ๆ ของฟอรม “สัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ” 
 

รหัส ลักษณะสัณฐาน 
0 ไมสามารถระบุได 
1 สัณฐานเสนรอบรูปแบบตรงดิ่ง 
2 สัณฐานเสนรอบรูปแบบโคงดิ่ง 
3 สัณฐานเสนรอบรูปแบบเวาดิ่ง 
4 สัณฐานเสนรอบรูปแบบตรงผาย 
5 สัณฐานเสนรอบรูปแบบโคงผาย 
6 สัณฐานเสนรอบรูปแบบเวาผาย 
7 สัณฐานเสนรอบรูปแบบตรงสอบ 
8 สัณฐานเสนรอบรูปแบบโคงสอบ 
9 สัณฐานเสนรอบรูปแบบเวาสอบ 

 
 ตัวอยางฟอรมในกลุม “ทะเบียนขอมูลอ่ืน ๆ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 109 ตัวอยางฟอรมเมนูทะเบยีนขอมูลอ่ืน ๆ  
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ภาพท่ี 110 ตัวอยางฟอรมทะเบียนสัณฐานเสนรอบรูปภาชนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 111 ตัวอยางฟอรมทะเบียนรูปทรงขอบปาก  
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ภาพท่ี 112 ตัวอยางฟอรมทะเบียนประเภทของเน้ือภาชนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 113 ตัวอยางฟอรมทะเบียนสวนของภาชนะ  
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ภาพท่ี 114 ตัวอยางฟอรมลวดลายการตกแตง  
 
 4. ขอมูลเศษภาชนะดินเผา  เปนฟอรมสวนท่ีทําการปอนขอมูลท่ีเปนรายละเอียดของ
เศษภาชนะดินเผาแตละช้ินโดยตรง  มีข้ันตอนการเขาสูฟอรมดังนี้ 
  4.1 คลิกท่ีปุมคําส่ัง “ขอมูลเศษภาชนะดินเผา” ในเมนหูลัก 
  4.2 เขาสูฟอรม “แบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา” 
  4.3 ทําการใสเลขทะเบียน และทําการปอนขอมูลตาง ๆ ใหครบและทําการบันทึก
ขอมูล  จะสังเกตไดวามีการแทรก Subform ท่ีเปนขอมูลลวดลายการตกแตง ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาเปน
ขอมูลท่ีตองมีการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมในขณะท่ีทําการบันทึกขอมูล เนื่องจากในการบันทึกขอมูล
อาจพบลวดลายการตกแตงท่ียังไมมีการกําหนดช่ือเรียก  ดังนั้นในการบันทึกขอมูลจึงสามารถเพ่ิม
เต็มขอมูลในสวนท่ีเปนช่ือเรียกของลวดลายตาง ๆ ท่ีพบได โดยการเพิ่มขอมูลและการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน  สามารถทําไดโดยใชวิธีการเดียวกันกับ ฟอรม “ช้ันทับถมทางโบราณคดี 
(Context) และรองรอยตาง ๆ (Features)” ท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอท่ี 2 (ขอมูลตําแหนงท่ีพบเศษ
ภาชนะดินเผา)  
  4.4 จากน้ันตรวจสอบวาขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีกําลังทําการบันทึกขอมูลเปน 
สวนของภาชนะสวนใด ถาเปนสวนปาก (เลขทะเบียนจะข้ึนตนดวย R และในชองรหัสสวนของภาชนะ 
มีคาเปน “ปาก” ในชองสวนของภาชนะ) ใหคลิกที่ปุม “แบบบันทึกขอมูลปาก (Rim sherd)”  
เพ่ือเขาสูฟอรม “แบบบันทึกขอมูลปากภาชนะ”  ในกรณีท่ีเปนสวนลําตัว (เลขทะเบียนจะข้ึนตนดวย 
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Bo และในชองรหัสสวนของภาชนะ มีคาเปน “ลําตัว” ในชองสวนของภาชนะ) ใหคลิกท่ี “แบบ
บันทึกขอมูลลําตัว (Body sherd)”  เพื่อเขาสูฟอรม “แบบบันทึกขอมูลลําตัวภาชนะ” 
  4.5 ทําการปอนและบันทึกขอมูลเฉพาะของเศษภาชนะดินเผาแตละสวนเสร็จแลว 
ใหทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกท่ีปุมบันทึก   
  4.6 จากนั้นหากตองการปอนขอมูลเศษภาชนะดินเผาช้ินใหมใหคลิกท่ีปุมคําส่ัง  
“กลับสูแบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา”  เพื่อปอนขอมูลในฟอรม “แบบบันทึกขอมูลหลัก
เศษภาชนะดินเผา” 
  4.7 ในกรณีท่ีไมตองการบันทึกขอมูลใด ๆ เพิ่มเติมแลว คลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสู
เมนูหลัก”  เพื่อทําการปอนขอมูลในฟอรมอ่ืน ๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 11   แผนภูมิกระบวนการปอนและบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผา  
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  ตัวอยางฟอรมในกลุม “ขอมูลเศษภาชนะดินเผา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 115 ตัวอยางฟอรม “แบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 116 ตัวอยางฟอรม “แบบบันทึกขอมูลเศษปากภาชนะ”  
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ภาพท่ี 117 ตัวอยางฟอรม “แบบบันทึกขอมูลเศษลําตัวภาชนะ”  
 
 5. “ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ”  เปนขอมูลสวนสุดทายเปนขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามา
เชื่อมโยงกับขอมูลของเศษภาชนะดินเผาได ไดแก  ภาพประกอบของเศษภาชนะดินเผา ขอมูล 
ผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ทะเบียนสถานท่ีจัดเก็บ หรือขอมูลสวนอ่ืน ๆ ท่ีอาจไมไดนํามา
เชื่อมโยงกับ  Table ของเศษภาชนะดินเผา  ไดแก ขอมูลเชิงปริมาณและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัย  
  ฟอรมในสวนนี้จะทําการปอนและบันทึกขอมูลโดยไมตองเรียงลําดับในการบันทึก
ขอมูลแตอยางใด มีวิธีการในการเขาสูฟอรมตาง ๆ ดังนี้ 
  5.1 สามารถทําโดยการคลิกท่ีปุมคําส่ังท่ีมีช่ือของฟอรมปรากฎอยู  
  5.2 เม่ือเขาสูฟอรมใหทําการปอนขอมูลใหครบถวน  จากนัน้จึงทําการบันทึกโดย
คลิกท่ีปุมบันทึก 
  5.3 เม่ือไมตองการปอนขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลเพิ่มเติม คลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสู
เมนูหลัก” 
  ในกรณีของภาพประกอบของเศษภาชนะดินเผา เมื่อเขาสูฟอรมจะพบกับฟอรม 
“เมนูภาพประกอบ” ซ่ึงประกอบไปดวยปุมคําส่ังเพื่อเขาสูฟอรมตาง ไดแก  ภาพถายผิวดานใน-นอก  
ภาพลวดลายการตกแตง  ภาพดานตัด (Cross section) ซ่ึงมีวิธีการเขาสูฟอรมดวยวิธีการคลิกท่ีปุม
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คําส่ัง เชนเดียวกันกับฟอรมอ่ืน ๆ และสามารถออกจากฟอรม โดยคลิกท่ีปุมคําส่ัง “กลับสูเมนู
ภาพประกอบของเศษภาชนะดินเผา”  จากนั้นหากไมตองการปอนขอมูล  “ภาพประกอบเศษภาชนะ
ดินเผา”  ใหคลิกปุมคําส่ัง  “กลับสูเมนูหลัก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 12     แผนภูมิกระบวนการปอนและบันทึกขอมูลภาพประกอบของเศษภาชนะดินเผา 
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  ตัวอยางฟอรมในกลุม “ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพท่ี  118  ตวัอยางฟอรม “เมนูภาพประกอบเศษภาชนะดินเผา”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  119  ตวัอยางฟอรม “ภาพถายผิวดานใน-นอก” 
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ภาพท่ี 120 ตัวอยางฟอรม “ภาพลวดลายการตกแตง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 121 ตัวอยางฟอรม “ภาพดานตัด (Cross section)”  
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ภาพท่ี 122 ตัวอยางฟอรม “ขอมูลเชิงปริมาณ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 123 ตัวอยางฟอรม “ทะเบียนสถานท่ีจัดเก็บ”  
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ภาพท่ี 124 ตัวอยางฟอรม  “ผลการวิเคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 125 ตัวอยางฟอรม  “เอกสารท่ีเกีย่วของกับการวิจัย”  
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เคร่ืองมือคัดกรองและลําดับขอมูลในโปรแกรม Access 2007 
 เม่ือทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในฐานขอมูลโดยใชฟอรมท่ีกําหนดเปนเคร่ืองมือใน
การบันทึกขอมูลตาง ๆ แลว  ฐานก็มูลก็จะมีขอมูลท่ีพรอมสําหรับการนํามาใชประโยชน โดยการ
จัดการขอมูลตามท่ีผูใชตองการ  กลาวคือ สามารถนําขอมูลท่ีบันทึกลงในฐานขอมูลนํามาบริหาร
จัดการ เชน  การแกไข  ลบ  หรือเพ่ิมขอมูล  โดยกระทําผานฟอรม ในเบ้ืองตนสามารถทําการเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ ในฟอรมไดโดยการใชเคร่ืองมือในกลุม Sort & Filter ซ่ึงสามารถจัดลําดับและคัดกรอง
ขอมูลใน Table  สําหรับการศึกษานี้จะยกตัวอยาง การกรองขอมูลในฟอรม “แบบบันทึกขอมูลหลัก
เศษภาชนะดินเผา” โดยคัดกรองเฉพาะขอมูลในฟอรมท่ีเปนขอมูลของเศษภานะดินเผาสวน “ปาก” 
เทานั้น  ซ่ึงมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. เขาสูฟอรมแบบบันทึกขอมูลหลักเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงจะเห็นไดวามีจํานวนเรคอรด 
1225 เรคอรด ซ่ึงเปนจํานวนของเรคอรดท้ังหมดท่ีมีอยูใน Table: เศษภาชนะดินเผา ซ่ึงเช่ือมโยง
ขอมูลกับฟอรมนี้อยู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 126 สวนท่ีแสดงจาํนวนเรคอรดซ่ึงไมไดทําการคัดกรองขอมูล เฉพาะสวน “ปาก”  
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 2. คลิกท่ีตัวควบคุมท่ีใชสําหรับปอนขอมูลในฟอรม ซ่ึงเช่ือมโยงกับฟลดขอมูลท่ี
ตองการคนหาหรือคัดกรองจากตัวอยางจะทําการคัดกรองเรคอรดท่ีมีขอมูลสวนของภาชนะเปน 
“ปาก” เทานั้น ดังนั้นใหคลิกท่ีชองวางใน Combo Box ที่อยูหลังคําวา “สวนของภาชนะ” หามคลิก
ท่ีเคร่ืองหมายลูกศร เปนอันขาดเพราะจะเปนการเลือกขอมูล (ซ่ึงในตัวอยางท่ีกําลังทําการคัดกรอง  
ยังอยูในเรคอรดของเศษภาชนะดินเผาหมายเลขทะเบียน Bo0001 ซ่ึงมีขอมูลสวนของภาชนะเปน 
“ลําตัว”)  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 127 สวนท่ีตองทําการคลิกเพื่อเลือกสวนของขอมูลท่ีจะนําไปคัดกรอง (ในกรอบสีแดง)  
 
 3. จากนั้นทําการคลิกท่ีปุมคําส่ัง Filter ท่ีอยูบน Ribbon (อยูในแทป Home ดังนั้นหาก
ยังไมคลิกเลือกที่แทป Home ก็จะไมพบปุมคําส่ัง Filter)  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 128 คําส่ังในกลุม Sort&Filter 
 
 4. เม่ือคลิกแลวจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ โดยในชองดานลางของคําวา Text Filter 
ซ่ึงปรากฎ Check Box  ซ่ึงเปนการคัดกรองดวยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา AutoFilter (นันทนี แขวงโสภา, 
2551: 240)  ทําการคลิกเพื่อเอาเคร่ืองหมายถูกหนา Select All ออก เพื่อนําเคร่ืองหมายถูกท้ังหมด
ออก  จากนั้นคลิกท่ี Check Box  “ปาก”  เพื่อทําเคร่ืองหมายถูก  จากนั้นคลิก OK 
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ภาพท่ี 129 การคัดกรองขอมูลโดยใช AutoFilter 
 
 5. เม่ือกรองขอมูลแลวจํานวนของเรคอรดท่ีแสดงอยูเหลือเพียง 838 เรคอรด ซ่ึงเปน
จํานวนของเรคอรดท่ีขอมูลสวนของภาชนะเปน “ปาก” ท้ังหมด จากรูปจะเห็นไดวาท่ี Record 
Navigator ปรากฎปุม Filtered ซ่ึงเปนการแสดงถึงสถานะของเรคคอรดในขณะน้ันวาเปนเรคอรดท่ี
ไดคัดครองแลว  ดังนั้นหากตองการใหแสดงขอมูลท้ังหมดดังเดิมให คลิกท่ีปุม Toggle Filter บน
Ribbon หรือ คลิกท่ี ปุม Filtered 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 130 จํานวนของเรคอรดท่ีมีคุณสมบัติของสวนภาชนะเปน “ปาก” เมื่อคัดกรองแลว 
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 การคัดกรองขอมูลดวยวิธีการนี้สามารถทําการคัดกรองขอมูล ไดเฉพาะขอมูลภายใน
Table เดียวเทานั้น ดังนั้นในการคัดกรองขอมูลจาก Table มากกวาหนึ่ง Table จะตองใช Query ใน
การคัดกรองขอมูล 
 
การสราง Query ในการศึกษา 
 Query ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการนําขอมูลท่ีตองการจากฐานขอมูลมาใช การศึกษา
นี้จะใช Query ในการจัดกลุมขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบ นอกจากนี้ยังสามารถทําการคํานวนคาทาง
คณิตศาสตรได จึงสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหแปลความได เพื่อ
อธิบายวิธีการสรางและประยุกตใชจะทําการสราง Query สําหรับการใชงานในฐานขอมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. หาจํานวนและนํ้าหนักรวมของเศษภาชนะดินเผา ในแตละช้ันทับถมทางโบราณคดี 
 2. การคํานวนความหนาเฉลี่ยของเศษลําตัวภาชนะ 
 3. การเตรียมขอมูลเพื่อการศึกษารูปแบบของปากภาชนะ 
 เร่ิมตนจากการสราง Query ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. คลิกแทป Create จากนั้นเลือก Query Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 131 ข้ันตอนเร่ิมตนการสราง Query 
 
 2. เขาสูหนาจอการสราง Query หรือ Query ในมุมมองออกแบบ (Design View)  

1.
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ภาพท่ี 132 หนาเร่ิมตนการสราง Query 
 
 การหาผลรวมของน้ําหนักและจํานวนของเศษปากภาชนะท่ีพบในแตละระดับชั้นทับถม 
 สามารถดําเนินการตอจากข้ันตอนท่ี 2 ในการสราง Query 
 1. ในไดอะล็อกบ็อกซ Show Table ซ่ึงมีรายการช่ือของ Table/Query ตาง ๆ ใหทําการ
คลิกท่ีแทป Table จากนั้นคลิกท่ี  “เศษภาชนะดินเผา” ซ่ึงเปนช่ือของ Table ท่ีมีขอมูลน้ําหนักของ
เศษปากภาชนะดินเผาแตละช้ิน เม่ือเลือกชื่อแลวใหคลิกท่ี Add หรือดับเบ้ิลคลิกท่ีช่ือเพียงอยางเดียว
ก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 133 ข้ันตอนการเลือก Table จากไดอะล็อกบ็อกซ Show Table 

2.

1. คลิกแทป Table 2. เลือก  Table ที่เปน 
แหลงขอมูลในการ 

สราง Query 

3. คลิกปุม Add 
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 2. เม่ือทําการเลือก Table: เศษภาชนะดินเผาแลว จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซท่ีมีช่ือ
ของฟลดตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําฟลดตาง ๆ เหลานี้มากําหนดคุณสมบัติเพ่ือคัดกรองขอมูลท่ีตองการ  
ใหทําการคลิกปุม Close ท่ี ไดอะล็อกบ็อกซ Show Table เพื่อดําเนินการสราง Query จากน้ันจะเขา
สูข้ันตอนในการกําหนดคาขอมูลท่ีตองการในฟลดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีทํางานกับ Query ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 134 หนาจอในมุมมองออกแบบที่พรอมสําหรับการกําหนดคาในฟลดตาง ๆ เพื่อสราง Query 

 
 3. ใหคลิกท่ีชอง Field เพื่อใสช่ือฟลดท่ีตองการนํามาสราง Query แลวเลือกฟลด 1 
ชองตอ 1 ฟลด  ดังตอไปนี ้
  3.1 รหัสContexts/Features 
  3.2 รหัสสวนของภาชนะ 
  3.3 น้ําหนกั 
  จะสังเกตเห็นวาในชอง Table นั้นปรากฎช่ือของ Table: เศษภาชนะดินเผา  
เนื่องจากขอมูลในฟลดท่ีทําการเลือกนั้นอยูใน Table: เศษภาชนะดินเผา  หากมีการใชฟลดในตาราง
อ่ืน ๆ ก็สามารถเลือก Table จากนั้นทําการเลือกฟลดในTable นั้น ๆ ได (แตในข้ันตอนเลือก 
Table/Query ท่ีจะนํามาสราง Query นั้นจะตองทําการเลือก Table/Query นั้นเสียกอนจึงจะสามารถ
เลือกฟลดท่ีอยูใน Table/Query)  

Table : เศษภาชนะดินเผา 

สวนที่ใชกําหนดคาของขอมูลในการสรางQuery 
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  จากน้ันในชอง Criteria ซ่ึงเปนชองท่ีใชกําหนดเงื่อนไขของขอมูลใน Query โดย
การพิมพคาท่ีตองการใหคัดกรองจากฟลดใน Table/Query โดยทําการกําหนดคาของขอมูลใน 
Criteria ตัวอยาง เชน หากตองการใหคัดกรองขอมูลน้ําหนักของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบในระดับ   
ผิวดิน  ตองทําการกําหนดคา Criteria ในฟลด รหัส Contexts/Features ใหเปน S ซ่ึงเปนคาขอมูลท่ี
เปนตัวแทนของระดับผิวดิน  เปนตน ในกรณีตัวอยางนี้จะทําการสราง Query เพื่อแสดงขอมูลของ
เศษปากภาชนะท่ีพบในระดับผิวดิน ดังนั้นตองทําการกําหนด Criteria ดังนี้ 
  1. รหัส Contexts/Features กําหนดคาเปน  S   
  2. รหัสสวนของภาชนะ กําหนดคาเปน 1 (เนือ่งจากรหัสสวนของภาชนะสวนปาก=1)  
  (ตองมีเคร่ืองหมายถูกใน Check Box ในแถว Show ของฟลดท่ีตองการใหแสดงผล
ไมเชนนัน้จะไมปรากฎฟลดเม่ือทําการ Run)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 135 การตั้งคาเพื่อสราง Query  ขอมูลน้ําหนักเศษปากภาชนะท่ีพบในระดบัผิวดิน 
 

 4. จากนั้นคลิก Run ท่ีอยูบน Ribbon หรือคลิกท่ี View แลวเลือก  Datasheet View 
เพื่อแสดงผลการคัดกรองขอมูลโดย Query 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 136 คําส่ัง Run และ Datasheet View   
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 5. เม่ือทําการ Run แลว Query จะทําการแสดงผลของขอมูลท่ีคัดกรองตาม Criteria ท่ี
กําหนดในฟลดตาง ๆ จากรูปจะพบวาปรากฎขอมูลจํานวน 5 เรคอรด ซ่ึงเปนขอมูลที่ตรงกับเง่ือนไขท่ี
กําหนด แตขอมูลท่ีทําการคัดกรองมานั้นเปนขอมูลน้ําหนักของเศษภาชนะดินเผาแตละช้ิน ซ่ึงยังไม
มีผลรวมของน้ําหนักท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 137 ขอมูลท่ีทําการคัดกรองตามเง่ือนของ Query   
 
 6. ข้ันตอนตอไปนี้จะเปนการแสดงคาผลรวมของน้ําหนักเศษปากภาชนะดินเผาท่ีพบ
ในระดับผิวดิน โดยทําการคลิกคําส่ัง Totals จะปรากฏคําวา Total ท่ีชองดานลางของเรคอรดสุดทาย 
เม่ือคลิกจะปรากฎ ปุม Click to Add Total   

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 138 คลิกท่ีคําส่ัง Totals (ขีดเสนสีแดง)  
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ภาพท่ี 139 คลิกท่ีฟลดท่ีมีคําวา Total จะปรากฎปุมใหคลิกเพื่อเลือกการแสดงผลรวม  
 

 7. เลือกการแสดงผลรวม  จํานวนของตัวเลือกการแสดงผลรวมจะข้ึนอยูกับประเภท
ของขอมูล ในกรณีของรหัส Contexts/Features นั้นเปนขอมูลประเภท Text จึงแสดงผลรวมได
เฉพาะการนับจํานวน (Count) สําหรับขอมูลท่ีเปน Number นั้นจะสามารถแสดงผลรวมแบบตาง ๆ 
ในเชิงสถิติ ไดแก ผลรวมท้ังหมด (Sum) คาเฉล่ีย (Average) คาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด 
(Minimum) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความแปรปรวน (Variance) และจํานวน
ท้ังหมด (Count)  
 ในกรณีตัวอยางนี้จะทําการรวมจํานวนเพื่อแสดงขอมูลของจํานวนปากภาชนะท่ีพบ
ท้ังหมดในฟลด ในและรหัส Contexts/Features และเลือกคําส่ัง Sum ในฟลด น้ําหนัก เพื่อหา
ผลรวมของน้ําหนักปากภาชนะท่ีพบในระดับผิวดินท้ังหมด   
 จากคุณสมบัติในการรวมผลขอมูล  แสดงใหเห็นวานอกจากการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได
สะดวกรวดเร็วแลว การเก็บขอมูลในฐาขอมูลยังสามารถนําขอมูลตาง ๆ มาคํานวนเพ่ือนําไปสูการ
วิเคราะหไดอยางสะดวกรวดเร็วเชนกัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 140 ผลรวมจํานวนช้ินและน้ําหนกั ท่ีปรากฎในเรคอรดดานลางสุด  

ในชองนี้เลือก Count 
เพื่อนับจํานวน ขอมูล  

ในชองนี้เลือก Sum เพื่อรวมผล   
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 เม่ือสราง Query เสร็จแลวตองทํา การบันทึก Query เพื่อนํากลับมาใชงานในภายหลัง 
โดยการบันทึกในคร้ังแรกสามารถทําไดโดยเม่ือทําการปด Query ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทําการปด Query โดยคลิกท่ีปุม Close (ภาพท่ี 141)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 141 ปด Query โดยคลิกท่ีปุม Close  
 
 2. เม่ือคลิกแลวจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ สอบถามการบันทึก Query ใหคลิก Yes 
(ภาพท่ี 142)  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 142 ไดอะล็อกบ็อกซ สอบถามการบันทึก Query 
 
 3. ปรากฎ ไดอะล็อกบ็อกซ  Save As ใหดําเนินการต้ังช่ือ Query  เม่ือตั้งช่ือเสร็จแลว 
คลิก  OK (ภาพท่ี 143)  
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ภาพท่ี 143 ไดอะล็อกบ็อกซ  Save As 
 

 การคํานวนความหนาเฉล่ียของเศษลําตัวภาชนะ 
 ขอมูลความหนาของเศษลําตัวภาชนะใน Table: สวนลําตัว สามารถนํามาหาคาเฉล่ีย  
เพื่อหาความหนาเฉล่ียและสามารถคํานวนหาปริมาตรของเศษภาชนะดินเผาแตละช้ินได ซ่ึงมี
ข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ (ดําเนินการตอจากข้ันตอนท่ี 2 ของการสราง Query)  
 1. ทําการเลือก Table: สวนลําตัว จากนั้นคลิก Close 
 2. เลือกฟลดดังตอไปนี ้
  2.1 เลขทะเบียน 
  2.2 ความหนาสูงสุด 
  2.3 ความหนาต่าํสุด 
 3. ในข้ันตอนนี้จะทําการสรางคอลัมภใหมเพื่อแสดงขอมูล “ความหนาเฉล่ีย” ใน 
Query  โดยการใสนิพจน ซ่ึงเปนการพิมพคําส่ังดําเนินการตาง ๆ (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 274-285) 
ดังนี้ ความหนาเฉล่ีย: = ([ความหนาสูงสุด]+[ความหนาตํ่าสุด])/2 เมื่อพิมพนิพจนในชอง Field แลว
ใหคลิก Run เพื่อแสดงขอมูลใน Query 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 144 แถวของ Field ชองสุดทายท่ีทําการใสคานิพจน  (ในกรอบสีแดง) 
 ความหนาเฉล่ีย: = ([ความหนาสูงสุด]+[ความหนาต่ําสุด]) /2 
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 4. จากภาพจะพบวามีคอลัมถ  “ความหนาเฉล่ีย” เพิ่มข้ึนมา และมีคาท่ีเกิดจากการ
สรางนิพจน โดยการส่ังใหดําเนินการ นําขอมูลในฟลด “ความหนาตํ่าสุด” และ “ความหนาสูงสุด” 
มาบวก และนํามาหารดวย 2 จะไดคาความหนาเฉล่ีย จากขอมูลในสวนนี้สามารถนํามาหาปริมาตร
ของเศษภาชนะดินเผา 
   
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 145 คอลัมถความหนาเฉล่ีย ท่ีปรากฎใน Query (ในกรอบสีแดง) 
 
 การเตรียมขอมูลเพื่อการศึกษารูปแบบของปากภาชนะ 
 เปนการรวมขอมูลระหวางสอง Table คือ สวนปาก และภาพดานตัด (Cross section) 
เพื่อนําขอมูลท่ีเปนภาพดานตัดมาประกอบกับขอมูลในการจําแนกเศษปากภาชนะ ตามสัณฐานและ
รูปทรงขอบปากที่กําหนดไว  ในแตละระดับช้ันทับถม เพื่อสราง Query ของปากกลุมตาง ๆ ซ่ึง
สามารถนําขอมูลมาศึกษาวิเคราะหซํ้าเพื่อการจัดกลุมใหมหรือตรวจสอบความถูกตองในการเรียกช่ือ
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รูปทรงขอบปากและสัณฐานของปากแตละช้ินได โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ (ดําเนินการตอจาก
ข้ันตอนท่ี 2 ของการสราง Query)  
 1. เลือก Table เศษภาชนะดินเผา สวนปาก และภาพดานตัด (Cross section) ใน
ไดอะล็อกบ็อกซ Show Table จากนั้นคลิกปุม Close 
 2. ทําการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง Table โดยคลิกเมาสคางไวท่ีช่ือฟลด “เลขทะเบียน” 
ของ Table : สวนปาก  จากนั้นทําการลากมาวางไวท่ีช่ือฟลด “เลขทะเบียน”  ใน Table: ภาพดานตัด 
(Cross section) แตในกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงความสัมพันธกันแลวต้ังแตการสราง Table เชน Table : 
เศษภาชนะดินเผา และ สวนปาก จะปรากฎเสนเช่ือมโยงความสัมพันธโดยไมตองทําการเช่ือมโยง
ในการสราง Query ดังภาพท่ี 146  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 146 การเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง Table ตาง ๆ เพื่อนําขอมูลในฟลดมาใชรวมกนัใน

การสราง Query 
 
 3. ทําการกําหนดคาในฟลดตาง ๆ โดยมีเง่ือนไขในการสราง Query คือ การคัดกรอง
ขอมูลเศษปากภาชนะดินเผาสัณฐานผายตรง ท่ีมีรูปทรงขอบปากตัดตรง ท่ีพบในระดับท่ี 1-3 ดังนี้ 
  3.1 เลขทะเบียน (Table: สวนปาก)  
  3.2 รหัส Contexts/features (Table: เศษภาชนะดินเผา) กําหนดคาเปน  1 
  3.3 รูปทรงขอบปาก (Table: สวนปาก) กําหนดคาเปน 1 
  3.4 สัณฐานของปาก (Table: สวนปาก) กําหนดคาเปน 4 
  3.5 เสนผานศูนยกลาง (Table: สวนปาก)  
  3.6 ความสมบูรณของเสนรอบวง (Table: สวนปาก)  
  3.7 ความหนาของขอบปาก (Table: สวนปาก)  
  3.8 ความสูงของปาก (Table: สวนปาก)  
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  3.9 การตกแตงบริเวณขอบปาก (Table: สวนปาก)  
  3.10 ภาพดานตัด (Table: ภาพดานตัด (Cross section))  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 147 การกําหนดฟลดและ Criteria  ของ  Query 
 4. จากน้ันคลิกท่ี Run ก็จะได ขอมูลของเศษปากภาชนะท่ีมีสัณฐานแบบผายตรง
รูปทรงขอบปากตัดตรง ท่ีพบในระดับท่ี 1-3 และไฟลภาพดานตัด ซ่ึงการนําเสนอหรือแสดงผลนั้น
จะกลาวใน การสราง Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 148 ขอมูลจาก  Query ปากภาชนะท่ีมีสัณฐานแบบผายตรง รูปทรงขอบปากตัดตรง ท่ีพบ

ในระดับท่ี 1-3 
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 จากตัวอยางท่ีนําเสนอมาท้ังหมดแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติในการรวมขอมูลตาง ๆ ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตเพื่อสรางขอมูลเชิงปริมาณได อยางไรก็ตามจะตองมีขอมูลที่เพียงพอ ในกรณี
ตัวอยางนี้มีการเก็บบันทึกขอมูลเศษปากภาชนะดินเผาทุกช้ินจึงทําใหทีขอมูลที่เพียงพอตอการนํามา
รวบรวมและคํานวนปริมาณทั้งหมดได  แตในกรณีของขอมูลเศษลําตัวภาชนะไมสามารถทําได
เนื่องจากไมไดทําการบันทึกรายละเอียดทุกช้ิน ขอมูลท่ีนํามาคํานวนจึงเปนแคขอมูลท่ีเปนจํานวน
และผลรวมของตัวอยางเศษภาชนะดินเผาเทานั้น   
 ดังนั้นการเก็บบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลในจึงสนับสนุนการเก็บบันทึกขอมูล
อยางละเอียด  ในการทํางานทางโบราณคดี ควรดําเนินการเก็บบันทึกขอมูลอยางละเอียดโดยนําระบบ
ฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพและสามารถนํามาใชประโยชน
สําหรับการศึกษาในอนาคต   
 
การสราง Report 
 Report เปนObject ท่ีใชในการแสดงผลของขอมูลท้ังในรูปแบบของการแสดงผลผาน
ทางหนาจอและจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ (นันทนี แขวงโสภา, 2551: 412) แตไมสามารถดําเนินการ
แกไข  ลบ  เพิ่มขอมูลในหนาของ Reportได เพราะเปน Object ท่ีใชสําหรับการนําเสนอขอมูล
เทานั้น โดยเช่ือมโยงขอมูลกับ Table หรือ Query ท่ีมีอยูในฐานขอมูล ขอดีของการนําเสนอใน
รูปแบบของ Report คือ สามารถทําการจัดหนาของการนําเสนอไดดีกวาการนําเสนอในรูปแบบของ 
Form 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้จะนําเสนอวิธีการสราง Report สําหรับการนําเสนอขอมูลใน
ฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผา โดยยกตัวอยางการสราง Report จาก Query: ปากภาชนะสัณฐานผาย
ตรงขอบปากตัดตรงท่ีพบในระดับท่ี 1-3 ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกแทป Create  จากนั้นคลิกท่ีคําส่ัง Report Design 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 149 คลิกคําส่ัง Report Design เพื่อทําการสราง Report 
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 2. จากน้ันคลิกท่ี  Property Sheet คลิกแทป Data ท่ีชองวางหลังคําวา Record Source 
ใหคลิกท่ีปุมลูกศรช้ีลง จะปรากฎรายการของ Table/Query ในฐานขอมูลท้ังหมด ใหเลือก “ปาก
ภาชนะสัณฐานผายตรงขอบปากตัดตรงท่ีพบในระดับท่ี1-3” 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 150 หนาเร่ิมตนการสราง Report 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 151 ข้ันตอนการตัง้คาแหลงขอมูล 
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 3. จากน้ันคลิกท่ี Add Existing Fields แลวทําการเลือก ฟลดท้ังหมดโดยการกดปุม 
Ctrl บนคียบอรดคางไว แลวคลิกท่ีช่ือของฟลดท่ีตองการจนครบ โดยในการศึกษาน้ีจะเลือกฟลดท่ี
จะนําเสนอใน Report ดังนี้  
  3.1 เลขทะเบียน 
  3.2 เสนผานศูนยกลาง 
  3.3 ความสมบูรณของเสนรอบวง 
  3.4 ความหนาของขอบปาก 
  3.5 ความสูงของขอบปาก 
  3.6 การตกแตงบริเวณขอบปาก 
  จากน้ันคลิกเมาสคางไวแลวลากฟลดท้ังหมดมาวางบนพื้นท่ีสําหรับสราง Report 
ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 152 ข้ันตอนการเลือกฟลดและวางฟลดใน Report 
 

3.1  การคลิกเลือกฟลดและ 

       ลากฟลดมาวางในพื้นที่ 
        ออกแบบReport 

3.2   ฟลดที่นํามาวางในพื้นที่

ออกแบบReport  
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 4. ทําการจัดตําแหนงของฟลดตาง ๆ ใน Report  
 5. สราง Report Header โดยคลิกท่ีคําส่ัง Title (ใชวิธีเดียวกับการสราง Form Header) 
จากนั้นทําการพิมพช่ือ  “ปากภาชนะสัณฐานตรงผาย ขอบปากตรง ท่ีพบในระดับท่ี 1-3” 
 6. ใสสีพื้นหลังบน Report Header (ใชวิธีเดียวกันกับการใสสีพื้นหลังในการสราง
ฟอรม)  
 7. ใสหมายเลขหนาโดยคลิกท่ีปุมคําส่ัง Page Number (อยูในแทป Design) และ
กําหนดตําแหนงของเลขหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี  153  Report ท่ีสรางในมุมมองออกแบบ (Design View)  
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ภาพท่ี 154 Report ท่ีสรางในมุมมองออก Report  (Report View)  
 
 นอกจากมุมมองที่นําเสนอผานหนาจอ ยังสามารถจัดการสรางเปนเอกสารสําเนา 
โดยการคลิกท่ี View แลวเลือก Print Preview ดังภาพท่ี 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 155 การเปล่ียนมุมมองเปนมุมมองแบบ Print Preview 
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ภาพท่ี 156 มุมมองแบบ Print Preview 
 
 ในมุมมอง Print Preview สามารถทําการส่ังพิมพเอกสารจาก Report ได โดยการคลิกท่ี
คําส่ัง Print (ภาพท่ี 157) จากนั้นจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Print เพื่อทําการต้ังคาในการพิมพ
เอกสาร 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 157 ปุมคําส่ัง Print   
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ภาพท่ี 158 ไดอะล็อกบ็อกซ  Print  สําหรับการต้ังคาในการพิมพเอกสาร 
 
 หากตองการออกจากหนา Print Preview ใหคลิกท่ีปุมคําส่ัง Close Print Preview  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 159 ปุมคําส่ัง Close Print Preview 
 
 จากคุณสมบัติในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ของ Report การนํามาใชในการเผยแพร
ขอมูลนั้นสามารถทําไดในลักษณะของขอมูลท่ีมีการจัดการระบบอยางเรียบรอยแลว โดยไม
สามารถทําการแกไขขอมูลได เปนการปองกันการแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต โดยจํากัดการ
เขาดูขอมูลไดเฉพาะใน  Report  เทานั้น  อาจทําไดโดยสรางฟอรมสําหรับเขาถึง Report ตาง ๆ และ
ออกกฎเกณฑในการใชงาน  สามารถรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากมี
โอกาสท่ีผูใชงานจะละเมิดกฏเกณฑในการเขาถึงขอมูล  ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการในการรักษาความปลอดภัยแกขอมูลในฐานขอมูล 
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การรักษาความปลอดภยัใหกับฐานขอมูล 
 การรักษาความปลอดภัยภัยใหกับฐานขอมูลเปนกระบวนการหนึ่งในระยะของการ
บํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (Maintenance and Supporting) ถึงแมวาการสรางฐานขอมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้จะเปนการสรางฐานขอมูลท่ีไมไดมีการใชงานโดยผูใชหลายคนพรอม ๆ กัน แตก็มี
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายกับฐานขอมูลอันเนื่องมาจากการแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต ใน
กรณีท่ีมีผูบันทึกขอมูลหรือมีผูท่ีสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดหลายคน จะทําใหเกิดโอกาสท่ีจะมีผูทํา
การแกไขขอมูลในฐานขอมูลได ซ่ึงจะทําใหขอมูลในฐานขอมูลเกิดความผิดพลาดไปไปจากเดิม 
สงผลใหขอมูลไมมีความนาเช่ือถือและนํามาใชงานไมได ดังนั้นในการรักษาความปลอดภัยใน
เบ้ืองตนดวยการกําหนดกฎระเบียบในการเขาถึงและใชงานฐานขอมูลจึงเปนวิธีการที่สามารถทําได
โดยการจํากัดจํานวนของผูใชงานฐานขอมูลในเบื้องตนดวยการใสรหัสผานใหแกฐานขอมูล  
 
การสรางรหัสผาน (Password) 
 การสรางรหัสผาน (Password) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. คลิกท่ีปุม  Office จากนั้นคลิกท่ี Open 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 160 ข้ันตอนการเปดไฟลฐานขอมูลเพื่อทําการสรางรหัสผาน 
 
 
 
 

1.1 คลิกปุม
Office 

1.2 คลิกปุม
Open 
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ภาพท่ี 161 ข้ันตอนการเปดไฟลฐานขอมูลแบบ Open Exclusive เพื่อใสรหัสผานใหฐานขอมูล 
 
 2. ใหทําการเลือกไฟลฐานขอมูลท่ีจะทําการใสรหัสผาน จากน้ันคลิกท่ีลูกศรท่ีปุม
Open แลวเลือก Open Exclusive (ภาพท่ี 161)  
 3. เม่ือเขาสูฐานขอมูลแลวใหคลิกท่ีแทป Database Tool  จากนั้นคลิกปุม Encrypt  
Database (ภาพที่ 162)  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 162 ข้ันตอนสรางรหัสผาน โดยคลิกท่ีปุมคําส่ัง Encrypt with Password (ขีดเสนใตสีแดง
ไว) ในแทป Database Tools 

 
 4. จากน้ันจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซใหทําการตั้งรหัสผาน เม่ือต้ังรหัสผานเสร็จแลว
คลิก OK (ภาพที่ 163)  
 
 
 

2. คลิกปุมOpen 
Exclusive 
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ภาพท่ี 163 ข้ันตอนการใสรหัสผาน ไดอะล็อกบ็อกซ Set Database Password 
 
 ในการยกเลิกรหัสผานนั้นสามารถทําไดดังนี้ 
 1. เปดฐานขอมูลท่ีทําการต้ังรหัสผาน โดยใชวิธีการเดียวกันกับข้ันตอนการสราง
รหัสผาน  ในกรณีนี้หากจํารหัสผานไมไดจะไมสามารถทําการเปดฐานขอมูลไดอีกเลย 
 2. คลิกท่ีแทป Database Tool จากนั้นคลิกปุม Decrypt Database (หากฐานขอมูลเดิมมี
การตั้งรหัสผานแลวจึงจะปรากฎปุมคําส่ังนี้)  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 164 ข้ันตอนสรางรหัสผาน โดยคลิกท่ีปุมคําส่ัง Decrypt Databaseในแทป Database Tools 
 
 3. จากน้ันจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ (ภาพที่ 165) ใหทําการใสรหัสท่ีตองการยกเลิก 
(รหัสผานเดิม)  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 165 ข้ันตอนการใสรหัสผานเดิมในไดอะล็อกบ็อกซ Unset Database Password เพื่อยกเลิก

รหัสผาน 
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การสรางไฟล ACCDE 
 ในกรณีของการนําฐานขอมูลเผยแพร โดยการแจกไฟลฐานขอมูลใหแกผูท่ีสนใจได
นําไปใชงาน ถึงแมวาจะไมใชฐานขอมูลท่ีเปนตนฉบับก็ตาม แตการแกไขขอมูลใด ๆ ภายใน
ฐานขอมูลท่ีเกิดข้ึนนั้นจะทําใหเกิดขอมูลท่ีผิดพลาด การปองกันการแกไข โดยการสรางไฟล 
ACCDE ซ่ึงเปนไฟลฐานขอมูลท่ีไมสามารถทําการแกไขหรือทําการสง Object เชน Form Report 
ไปยังฐานขอมูลอ่ืน ๆ เปนการคงสภาพของขอมูลเอาไว ซ่ึงในกรณีนี้ ฐานขอมูลท่ีนําไปเผยแพรจะ
เปนฐานขอมูลท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ซ่ึงมีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 
 1. คลิกท่ีปุม Office จากนั้นคลิกท่ี Open (ดูภาพประกอบจากข้ันตอน 1. ของการใส
รหัสผาน)  
 2. เลือกไฟลฐานขอมูล .accdb ซ่ึงเปนรูปแบบไฟลดั้งเดิมของฐานขอมูลท่ีสรางดวย
โปรแกรม Access  จากนั้นคลิก Open 
 3. คลิกแทป Database Tools จากน้ันคลิกปุม Make ACCDE (ดูในภาพ 164 ดานขวา
ของแถบคําส่ัง)  
 4. จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Save As ใหกําหนดช่ือไฟล.accde และสถานท่ีจัดเก็บ
ไฟล แลวคลิก Save ไฟลดท่ีไดไอคอนจะมีรูปกุญแจ แสดงวาเปนไฟล .accde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 166 ข้ันตอนการบนัทึกไฟล ACCDE 
 

ต้ังชื่อไฟล 

คลิกปุม Save  เพ่ือทําการบันทึก 
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การ Back Up ฐานขอมูล 
 เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับฐานขอมูลควรทําการ Bcakup ฐานขอมูลอยาง
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้เมื่อการขอผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย เชน ขอมูลเกิดการสูญหายหรือมีการ
เพิ่มเติมขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตก็สามารถทําใหฐานขอมูลกลับสูสภาพดั้งเดิมโดยการนํา
ฐานขอมูลท่ีทําการ Backup มาใชงานในระบบแทน ซ่ึงข้ันตอนในการ Backup ฐานขอมูลดวย
โปรแกรม Access 2007 มีดังนี้ (ภาพท่ี 167) โดยคลิกท่ีปุม Office จากน้ันเลือก Manage คลิกท่ี 
Backup Database  จากน้ันจะปรากฎไดอะล็อกบ็อก Save As  เชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 ของการ
สรางไฟล ACCDE ใหกําหนดช่ือไฟลและสถานท่ีจัดเก็บไฟล แลวคลิก Save  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 167 ข้ันตอนการ  Back Up  ฐานขอมูล 

2.คลิกปุม
Manage 

3.คลิกปุม   
Back Up  
Database 

1.คลิกปุม
Office 
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บทท่ี 6 
ผลการศึกษา 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการออกแบบและสรางฐานขอมูลในการวิจัย 
 ระบบฐานขอมูล เปนวิธีการจัดเก็บขอมูลที่มีระบบระเบียบและสามารถนํามาประยุกตใช
กับการบันทึกขอมูลทางดานโบราณคดี ซ่ึงผลจากการออกแบบ สราง และนําไปใชงาน พบวา 
มีองคประกอบที่สงผลกระทบตอการออกแบบ สราง และนําฐานขอมูลไปใชเพื่อบันทึกขอมูล   
เศษภาชนะดินเผา ดังนี้ 
 1. วิธีการขุดคนและการเก็บหลักฐาน  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการกําหนด 
Attributes (คุณลักษณะ) ของขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับตําแหนงท่ีพบเศษภาชนะดินเผา โดย
ฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาในการศึกษานี้ ไดทําการบันทึกขอมูลจากเศษภาชนะดินเผาท่ีมีวิธีการ
ในการเก็บรวมกันเปนช้ันวัฒนธรรม  ดังนั้นขอมูลท่ีเปนตําแหนงท่ีพบจึงเปนขอมูลท่ีไมมี
รายละเอียดของตําแหนงท่ีช้ีเฉพาะเปนพิกัด 
 2. เปาหมายของการศึกษาวิจัย  เปนส่ิงท่ีกําหนด Attributes หรือคุณลักษณะของ
ฐานขอมูล  ไมมีขอกําหนดตายตัวเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะในฐานขอมูล เนื่องจากมีวิธีการ
ในการศึกษาเศษภาชนะดินเผาอยูมากมาย ข้ึนอยูกับการกําหนดตัวแปรในการศึกษา เชน สวนผสม
ในเนื้อภาชนะ  รูปทรง  ขนาดของสวนตางๆ เปนตน ฐานขอมูลจึงไมสามารถตอบสนองความ
ตองการขอมูลของทุกวิธีการศึกษาวิจัยได  แตขอมูลท่ีมีในเบื้องตนควรเปนขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง  
ท่ีสามารถนํามาตอยอดเพื่อการศึกษาดวยวิธีการตางๆ  ดังนั้นในการสรางฐานขอมูลเศษภาชนะดิน
เผาหรือโบราณวัตถุประเภทอ่ืนๆ ควรออกแบบใหสามารถทําการเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การศึกษาในอนาคต 
 3. คุณภาพของขอมูล  คือ วิธีการในการไดมาซ่ึงขอมูลตางๆ ตองเปนวิธีท่ีมีมาตรฐาน
หรือมีความนาเช่ือถือ  โดยปกติแลวในการศึกษาวิจัยจะมีการกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ เพื่อ
เปนกรอบในการศึกษาวิจัยรวมถึงการเก็บบันทึกขอมูล  ดังนั้นในจากการศึกษาครั้งนี้พบวาควรมี
การเก็บบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผาในเบ้ืองตน  ดังนี้  
  3.1 ตําแหนงท่ีพบ  เปนขอมูลท่ีนําไปใชในการลําดับช้ันทับถมทางโบราณคดี  
เพื่อนําไปวิเคราะหความสัมพันธของโบราณวัตถุท่ีอยูในตําแหนงเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงนําไปสู
การลําดับวัฒนธรรมของผูคนในอดีตได ดังนั้นในการบันทึกขอมูลตําแหนงท่ีพบควรทําการบันทึก
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อยางละเอียด  โดยใชการระบุตําแหนงดวยวิธีการวัดแบบสามมิติ คือ ทําการวัดในแนวระนาบโดย
อางอิงระยะหางจากขอบหลุมขุดคนโดยกําหนดใหเปนแกน X และ Y การวัดระดับความลึกในแกน
แนวดิ่งหรือแกน Z ซ่ึงจะทําใหไดตําแหนงของเศษภาชนะดินเผาท่ีถูกตอง และสามารถนําพิกัด
ตําแหนงเหลานี้มาใชในการศึกษาเกี่ยวกับการทับถมและการกระจายของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ  
ดวยวิธีการนี้อาจทําใหการดําเนินการขุดคนตองใชระยะเวลาที่มากข้ึนแตทําใหไดขอมูลตําแหนง
ของเศษภาชนะดินเผาท่ีเปนจริง   
  3.2 ขนาดท่ีเปนวิธีการวัดโดยพื้นฐาน  ไดแก  ความกวาง  ความยาว  ความหนา  
ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสามารถบอกขนาดพ้ืนท่ีหรือปริมาตรของเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงสามารถนํามาคํานวณ
เพื่อหาความหนาแนนของเศษภาชนะดินเผาได   
   การหาความหนาแนนโดยใชการวัดปริมาตรของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ จะทํา
ใหไดความหนาแนนของปริมาณภาชนะท่ีชัดเจน  มากกวาเนื่องจากปริมาตร คือ โดยปริมาตรของ
เศษภาชนะดินเผาท่ีพบท้ังหมดจะสะทอนใหเห็นถึงปริมาตรของดินท้ังหมดท่ีนํามาปนเพื่อทํา
ภาชนะ  ซ่ึงไมเกี่ยวของกับจํานวนช้ินและน้ําหนักแตสะทอนใหเห็นถึงความหนาแนนของของ
ปริมาณภาชนะไดโดยการเปรียบเทียบปริมาตรของเศษภาชนะ ถามีมากแสดงวามีความหนาแนน
ของปริมาณภาชนะมาก อยางไรก็ตามปริมาตรท่ีไดนี้อาจไมใชปริมาตรท่ีถูกตองของเศษภาชนะดนิเผา  
เนื่องจากเศษภาชนะดินเผาแตละช้ินไมไดมีรูปทรงเปนส่ีเหล่ียมโดยสมบูรณ แตคาของปริมาตรท่ี
กลาวถึงนี้มาจากการวัดขนาดโดยประมาณ  จึงอาจมีคาความคลาดเคล่ือนอยู 
  3.3 ขอมูลปากภาชนะ  ปากภาชนะเปนสวนท่ีมีลักษณะเดนท่ีชัดเจนและสามารถ
จําแนกไดงาย  และสามารถเปนตัวแทนของภาชนะใบหนึ่งๆไดซ่ึงคุณสมบัตินี้ทําใหสามารถหา
จํานวนของภาชนะดินเผาโดยประมาณได ตามหลักการ Vessel-equivalent (Bloice, 1971; Egloff, 
1977, quoted in Orton, 1993: 21) ดังนั้นการเก็บบันทึกขอมูลของเศษปากภาชนะดินเผาจึงควรทํา
การบันทึกอยางละเอียด เพื่อนําขอมูลมาใชในการจําแนกกลุมของปากภาชนะใหมีความชัดเจนท่ีสุด  
จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา 
   ความสูงของปากภาชนะ  เปนขอมูลท่ีทําใหทราบถึงลักษณะและขนาดของ
ปากภาชนะ แตเปนคุณลักษณะท่ีทําการวัดไดคอนขางยาก  เนื่องจากวัตถุท่ีนํามาวัดขนาดเปนเศษ
ภาชนะดินเผา  จึงไมสามารถท่ีจะทราบถึงความสูงของปากท่ีแทจริงได  นอกจากจะพบเศษภาชนะ
ท่ีมีสภาพของสวนปากกับสวนลําตัวท่ีแบงแยกอยางชัดเจน จึงจะสามารถทําการวัดความสูงของ
ปากได  นอกจากนี้ในภาชนะบางรูปแบบท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ เปนภาชนะทรงบาตร  
ดังนั้นจึงไมมีสวนที่แยกระหวางปากกับลําตัวอยางชัดเจน จึงทําใหคุณลักษณะของความสูงของปาก
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นั้นเปนขอมูลท่ีมีโอกาสวิเคราะหไดผิดพลาดสูง จึงเปนคุณลักษณะท่ีไมเหมาะสมในการบันทึกลง
ในฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผา 
   การกําหนดรูปทรงของขอบปากท่ีไดกําหนดไว จากการบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูลพบวา เศษภาชนะดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบท่ีไดจากการขุดคนนั้น  
มี-ลักษณะของขอบปากท่ีไมชัดเจน แมวาจะทําการแบงลักษณะของจากภาพดานตัดก็ตาม  
เนื่องจากเศษปากภาชนะท่ีพบการตกแตงดวยการกดหรือขีดเปนรองท่ีขอบปาก สามารถทําใหเกิด
รูปทรงของขอบปากไดหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับความลึกของการกดหรือขีดและสภาพของขอบปาก  
เม่ือทําการกดเปนรองลึกก็จะทําใหมีรูปทรงขอบปากแบบหยัก แตถาเปนการกดเปนรองต้ืนก็จะดู
คลายกับรูปทรงปากกลมมน  ในกรณีท่ีขอบปากมีการสึกของผิวและมีการกดเปนรองไมลึกมากนัก
ก็จะทําใหมีรูปทรงขอบปากท่ีคลายกับรูปทรงขอบปากเรียบหรือตัดตรง การกําหนดรูปทรงขอบ
ปากจึงเปนขอมูลท่ีตองอาศัยการนิยามรูปทรงท่ีชัดเจนกวานี้ ซ่ึงอาจเปนการศึกษาวิจัยตอไป ดังนั้น
ขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการอธิบายรูปทรงขอบปากและสัณฐานของเสนรอบรูปได คือ  
ขอมูลภาพดานตัด (Cross section) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงสามารถเปนวัตถุดิบท่ีนําไปใชใน
การศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงของปากได 
   จากการบันทึกขอมูลปากภาชนะยังพบวามีการตกแตงท่ีบริเวณขอบปากซ่ึง
สงผลตอรูปทรงของขอบปากดังท่ีไดกลาวมาแลว  ดังนั้นจึงควรทําการอธิบายวิธีการตกแตงบริเวณ
ขอบปากไวดวยท้ังนี้  เพื่อเปนขอมูลประกอบสําหรับการพิจารณาถึงรูปทรงขอบปากท่ีปรากฏวา
เกิดจากการตกแตงดวยวิธีการใด 
   ขอบปากเปนสวนของปากท่ีมีลักษณะเดนชัด การวัดความหนาของขอบปาก
อาจเปนขอมูลท่ีทําใหทราบถึงขนาดของขอบปากท่ีแตกตางกัน  แตท้ังนี้ในกรณีของการนําขอมูล
ความหนาของขอบปากไปใชสําหรับการจําแนกกลุมของขอบปากอาจไมมีความจําเปน  เพราะ
รูปทรงหรือลักษณะของขอบปากสามารถใชขอมูลภาพดานตัดสําหรับการศึกษาไดเชนกัน   
   ดังนั้นสามารถสรุปคุณลักษณะพื้นฐานขอมูลเศษปากภาชนะดินเผาท่ีควรมีใน
ฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผา ดังนี้  ความหนา (โดยเฉล่ียเม่ือรวมกับความหนาขอบปาก) ความกวาง
และความยาว (โดยเฉล่ีย) ความสูงของปาก  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  ความสมบูรณของเสนรอบวง  
ลักษณะขอบปาก  สัณฐานของปาก  การตกแตงบริเวณขอบปาก  ภาพดานตัด 
  3.4 การตกแตงบนเศษภาชนะดินเผา โดยเฉพาะการตกแตงท่ีเห็นไดอยางชัดเจน  
โดยเฉพาะการตกแตงผิวภาชนะ (Plastic decoration) ซ่ึงท้ิงรองรอยไวบนภาชนะอยางชัดเจน ไดแก  
การขูดขีด  การขุด  การกดประทับ  การเติมแตงดิน  ซ่ึงเปนวิธีพื้นฐานในการตกแตงผิวภาชนะ   
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   การตกแตงบนผิว (Surface decoration) เปนการตกแตงพ้ืนผิวของภาชนะ 
ไดแก  การขัดผิว การลูบผิว การรมควัน การทาน้ําดิน การเขียนสี ฯลฯ ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะวิเคราะห
ผิดพลาดไดสูงกวาการตกแตงผิว  เนื่องจากเปนรองรอยท่ีปรากฏบนพื้นผิวอาจเกิดการหลุดลอก
หรือเส่ือมสภาพ  จากการสังเกตเศษภาชนะดินเผาท่ีไดทําการบันทึกขอมูลพบวา หลายชิ้นมีรองรอย
ของดินสีแดงปรากฏ เนื่องจากมีความเปนไปไดวาอาจเปนท้ังการทาน้ําดินหรือการเขียนสีบน
ภาชนะ รองรอยของการรมควัน ทําใหเกิดเขมาบนพื้นผิวภาชนะ ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีอาจเกิดจาก
การนําภาชนะไปใชในการหุงตม หรือเกิดจากเหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเปนความตั้งใจท่ีจะทําการ
รมควัน  เปนตน 
   จากการศึกษาคร้ังนี้  ไดจัดทําคุณลักษณะของขอมูลการตกแตงโดยแบงเปน  
การตกแตงผิวดานในภาชนะ  และการตกแตงผิวดานนอกภาชนะ พบวาการแบงพื้นท่ีของการ
ตกแตงเชนนี้สามารถทําได  แตจากขอมูลท่ีไดทําการบันทึกพบวา ไมพบการตกแตงผิวท่ีผิวดานใน
ของภาชนะ  นอกจากการตกแตงบนผิว  แมการออกแบบจะใชประเภทของขอมูล Yes/No  แตก็
แสดงใหเห็นวาส้ินเปลืองเนื้อท่ีของฐานขอมูลโดยไมจําเปน   
   ดังนั้นอาจทําการปรับปรุง โดยต้ังช่ือฟลดเปนวิธีการตกแตงและใสคาท่ีเปน
รหัสแสดงถึงบริเวณท่ีทําการตกแตง โดยทําการสรางTable บริเวณท่ีทําการตกแตง และกําหนด
พื้นท่ีสวนตางๆของเศษภาชนะดินเผาเปนรหัส  จะชวยลดการสรางฟลดจํานวนมากและประหยัด
เนื้อท่ีบนแบบบันทึกอีกดวย 
  3.5 ลวดลายการตกแตงท่ีปรากฏ เปนขอมูลท่ีใชอธิบาย ลักษณะของลวดลายท่ี
ปรากฏบนเศษภาชนะดินเผา  และลวดลายบางประเภทสามารถบอกถึงวิธีการหรือวัสดุท่ีใชทํา
ลวดลายได เชน ลายเชือก  ลายเคร่ืองจักสาน  ลายเปลือกหอย  เปนตน   
   จากการศึกษาพบวาขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลท่ีตองทําการกําหนดนิยามการ
เรียกลวดลายท่ีปรากฏบนเศษภาชนะดินเผา โดยเรียกวิธีการตกแตงจากนั้นจึงเรียกลักษณะของ
ลวดลาย  เชน กดประทับลายเชือก  ขูดขีดเปนรูปสามเหล่ียม  ขุดเปนเสนตรง เปนตน ซ่ึงจะใชใน
การอธิบายลวดลายไดดีกวาการอธิบายลวดลายท่ีปรากฏเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การระบุลวดลาย
การตกแตงของเศษภาชนะดินเผาดวยการระบุการจัดวางลวดลาย เชน แนวต้ัง  แนวนอน เฉียง ฯลฯ  
ทําไดคอนขางยากในกรณีของการระบุลวดลายของเศษลําตัวภาชนะ เนื่องจากไมสามารถระบุ
ตําแหนงการจัดวางท่ีถูกตองของเศษภาชนะได  ยกเวนในกรณีของเศษภาชนะดินเผาสวนปาก ซ่ึง
ทราบการจัดวางตําแหนง  ทําใหระบุการจัดวางลวดลายได  ดังนั้นการระบุลวดลายในเบ้ืองตนอาจ
ไมระบุตําแหนงของการจัดวางลวดลาย  และอาจนําขอมูลในเบ้ืองตนไปใชในการศึกษาเพื่อจําแนก
ลวดลายตอไป 
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    ถึงแมวาจะเกิดความซํ้าซอนในการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลกลาวคือ จาก
วิธีการเรียกลวดลายตางๆที่มีการเรียกวิธีการตกแตงประกอบ และการบันทึกขอมูลวิธีการตกแตง
ดานใน-นอกของเศษภาชนะก็ตาม แตการบันทึกขอมูลการตกแตงท่ีแยกออกไปเปนขอมูลการ
ตกแตงที่มีรายละเอียดมากกวา  และลักษณะของการนําขอมูลไปใชมีความแตกตางกัน โดยขอมูล
การตกแตงนั้นจะใชเพื่อจําแนกกลุมของเศษภาชนะดินเผาตามวิธีการตกแตงโดยระบุวิธีการตกแตง
ท้ังดานในและดานนอกของภาชนะ สวนลวดลายการตกแตงเนนไปท่ีการทําการศึกษารูปแบบของ
ลวดลายท่ีปรากฏ 
  3.6 ขอมูลเชิงปริมาณของเศษภาชนะดินเผา  ซ่ึงจะเปนสวนท่ีระบุถึงปริมาณของ
เศษภาชนะดินเผาท่ีพบท้ังหมด  โดยดําเนินการเก็บขอมูลน้ําหนักและจํานวนท่ีพบ ควรทําการ
จําแนกกลุมเบื้องตนตาม  คุณลักษณะตางๆดังนี้ 
   3.6.1 ตําแหนงท่ีพบ  เพื่อใชในการวิเคราะหลําดับอายุสมัย 
   3.6.2 สวนของภาชนะ  เนื่องจากเปนคุณลักษณะท่ีใชการจําแนกเศษภาชนะ
ดินเผาในเบ้ืองตน 
   3.6.3 ประเภทของเน้ือภาชนะ เปนสวนของขอมูลท่ีมีความสําคัญเนื่องจาก
เปนคุณลักษณะท่ีใชแยกภาชนะดินเผาแตละใบ  เนื่องจากเศษภาชนะดินเผาท่ีแตกจากภาชนะใบ
หนึ่งอาจพบวามีการตกแตงท่ีแตกตางกัน เพราะเปนเศษภาชนะท่ีแตกหักมาจากตําแหนงของ
ภาชนะท่ีแตกตางกัน  บางสวนของภาชนะอาจไมมีการตกแตงแตก็มีสวนท่ีมีการตกแตงลวดลาย  
ดังนั้นคุณสมบัติท่ีจะนํามาใชในการระบุภาชนะไดคือเนื้อของภาชนะ เนื่องจากเนื้อของภาชนะจะมี
สวนผสมเดียวกัน  
   3.6.4 การตกแตง  เปนคุณลักษณะรองท่ีชวยในการจําแนกกลุมของเศษ
ภาชนะดินเผา 
  3.7 ขอมูลผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร  เปนสวนของขอมูลเพิ่มเติม นอกจาก
การเก็บบันทึกขอมูลในเบ้ืองตน ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะชวยยืนยันความถูกตองของขอมูลตางๆท่ีทําการ
บันทึกลงในฐานขอมูล โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหสวนผสมของเนื้อภาชนะ ซ่ึงไม
สามารถจําแนกไดดวยตาเปลา ดังนั้นฐานขอมูลควรมีขอมูลของการศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อ
นํามาใชประกอบกับขอมูลในฐานขอมูลเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหได   
  อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้น มี
คุณลักษณะของขอมูลท่ีแตกตางกันไปตามวิธีการในการศึกษา ดังนั้นการเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล
ในเบื้องตน  ควรระบุคุณลักษณะตางๆ ของขอมูลผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ในเบื้องตน 
ไดแก ตัวอยางท่ีนําไปทําการวิเคราะห  วิธีการศึกษาวิเคราะห  ผลการวิเคราะห 
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 4. ทรัพยากรในการดําเนินงาน  เปนสวนสําคัญในการดําเนินการเร่ิมตนออกแบบ
ฐานขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย 
  4.1 ทรัพยากรบุคคล ท้ังผูท่ีทําการออกแบบหรือผูใชงานฐานขอมูลในระดับลางท่ี
อาจไมมีความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบฐานขอมูล โดยผูท่ีทําการออกแบบและสรางตองศึกษา
ความตองการของผูใชงาน และผูใชงานตองเรียนรูวิธีการในการใชงานฐานขอมูล เพื่อใหการทํางาน
รวมกับฐานขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
  4.2 ทรัพยากรดานเทคโนโลยี ฮารดแวรและซอฟทแวร ท่ีใชในการสรางและใช
งานระบบฐานขอมูล  ตองมีความสอดคลองกัน ดูขอกําหนดคุณสมบัติของซอฟทแวรจัดการ
ฐานขอมูล วาสามารถทํางานบนฮารดแวรไดหรือไม นอกจากนี้การออกแบบฐานขอมูลตองทราบ
ถึงแบบจําลองฐานขอมูลวามีความสอดคลองกับซอฟทแวรระบบจัดการฐานขอมูลหรือไม 
 
ประโยชนของการใชงานระบบฐานขอมูลสําหรับการบันทึกขอมูลเศษภาชนะดินเผา 
 1. เปนการสรางระบบในการบันทึกขอมูลใหมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น   
  ดวยการกําหนดวิธีการในการปอนขอมูลลงในฟอรม ทําใหผูใชงานทราบวาเม่ือเกิด
ปญหาหรือขอผิดพลาดตองกลับไปตรวจสอบหรือแกไขในสวนใดบาง 
 2. ประหยัดเวลาในการบันทึกขอมูล   
  เนื่องจากในการบันทึกขอมูลในแบบบันทึกท่ีเปนกระดาษ ตองทําการเขียนขอมูล
ซํ้า ๆ กัน เชน ขอมูลตําแหนงท่ีพบ  ขอมูลวิธีการตกแตง  เม่ือดําเนินการบันทึกดวยระบบฐานขอมูล
แลว สามารถประยุกตวิธีการในการบันทึกขอมูลตามหลักการในการหลีกเล่ียงขอมูลท่ีทําให
ส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บขอมูล โดยนําไปสรางเปน Table ใหมและกําหนดคาเหลานั้นใหแทน
ดวยตัวเลข ซ่ึงมีขนาดของเนื้อท่ีการจัดเก็บท่ีนอยกวาการพิมพดวยตัวอักษร หรือจัดทําเปนขอมูล
ชนิด Yes/No  ซ่ึงมีคาเพียง 2 คา คือ  0 หรือ -1 ซ่ึงใชเนื้อท่ีการจัดเก็บนอย และชวยลดเวลาในการ
พิมพขอความ 
 3. สามารถกําหนดความถูกตองของขอมูลท่ีทําการบันทึก  ดังนี้ 
  3.1 การสรางขอกําหนดในการปอนขอมูล (Validation Rule) ในตัวควบคุมฟอรม
หรือฟลดในTable เพื่อปองกันการปอนขอมูลผิดพลาด   
  3.2 กําหนดประเภทของขอมูลในฟลดตางๆ ใหถูกตอง เชน ความหนา ตอง
กําหนดใหเปนฟลดประเภท Number ดังนั้นเม่ือทําการปอนขอมูลท่ีเปนตัวอักษรลงไปก็จะไม
สามารถทําการปอนขอมูลไดเนื่องจากเปนการปอนขอมูลผิดประเภท 
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  3.3 การสรางตัวควบคุมในฟอรมซ่ึงอางอิงจาก Table อ่ืนๆ เชน การสราง Combo 
Box โดยใชขอมูลในฟลด  “รหัสสวนของภาชนะ” ขอมูลท่ีปรากฏก็จะมีเพียงรหัสท่ีไดทําการ
บันทึกลงในฟลด “รหัสสวนของภาชนะ” ในTable สวนของภาชนะเทานั้น จึงเปนการจํากัดคําตอบ
ของขอมูล ซ่ึงชวยลดความผิดพลาดในการปอนขอมูลได 

 4. มีความสามารถในการนําขอมูลมาบริหารจัดการไดสะดวกและรวดเร็ว   
  โดยการใชเคร่ืองมือตางๆในฐานขอมูลดังนี้ 
  4.1 การใช Query ชวยในการดึงขอมูลที่ตองการออกมาจาก Table ตางๆ หรือ
คัดกรองเฉพาะขอมูลท่ีตองการ เพื่อนําเสนอโดยสราง Report จาก Query นั้น  
  4.2 สามารถทําการคํานวณขอมูลทางคณิตศาสตรจากขอมูลประเภทตัวเลข เชน 
การหาผลรวม  คาเฉล่ีย  คาสูงสุด  ฯลฯ   
  4.3 การแกไขขอมูลสามารถทําการสืบคนเรคอรดแลวทําการแกไขขอมูลไดโดย
ไมตองทําการคนหาแบบบันทึกท่ีเปนเอกสารทีละแผน 
  4.4 เปนการรวบรวมขอมูลเอาไวในท่ีเดียว ทําใหลดการกระจัดกระจายหรือสูญหาย
ของขอมูล เนื่องจากขอมูลถูกบันทึกเอาไวในฐานขอมูลท้ังหมด และสามารถทําสําเนาเก็บไวได 

 5. มีความยืดหยุนในการปรับเปล่ียนแบบบันทึกหรือโครงสรางในการจัดเก็บขอมูล   
  เนื่องจากสามารถเพ่ิมเติมขอมูลดวยการสรางฟลดหรือ Table เพิ่มเติมโดยไมตอง
ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลอื่นๆ  เชน ในกรณีของการเพิ่มเติมขอมูล “ผลจากหองปฏิบัติการ” ซึ่ง
เปนขอมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  สามารถเพิ่มเติมโดยการสราง 

Table ผลจากหองปฏิบัติการ และทําการกําหนดชนิดขอมูลในฟลด ซ่ึงในกรณีท่ีไดรับผลเปน
เอกสารหรือไฟลประเภทอ่ืนๆ  ก็สามารถนํามาบรรจุในฐานขอมูลโดยกําหนดใหเปนขอมูลประเภท 
Attachment ท่ีสามารถแนบไฟลตางๆได หรือทําการอางอิงโดยกําหนดใหเปนขอมูลประเภท 
Hyperlink ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังไฟลท่ีอยูในฐานขอมูล  ในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือแมกระท่ัง
ในเวปไซต 

 6. สามารถกําหนดความปลอดภัยใหกับขอมูลได  
  ดวยการต้ังรหัสผานในฐานขอมูลหรือทําการสรางไฟล ACCDE ซ่ึงไมสามารถทํา
การสรางหรือแกไขวัตถุในฐานขอมูลบางตัว เชน Form, Report และ Module  นอกจากนี้ยังไม
สามารถนําเขาหรือสงวัตถุเหลานี้ใหทํางานรวมกับฐานขอมูลอ่ืนๆได  
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ขอจํากัดในการใชงานระบบฐานขอมูล 
 1. ความรูของผูใชงานฐานขอมูล   
  ในกรณีท่ีผูใชเปนผูท่ีมีความเขาใจระบบฐานขอมูลเปนอยางดี ก็สามารถใชงาน
ฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกันขามหากผูใชไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ฐานขอมูล  ก็จะทําใหการใชงานฐานขอมูลเปนส่ิงท่ีซับซอนและยุงยาก  หรือในกรณีท่ีมีความเขาใจ
ในการปอนขอมูล  แตไมทราบวิธีการในการปรับปรุงฐานขอมูล  เม่ือเกิดปญหาติดขัดและไมมีผูท่ีมี
ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูลนั้นก็จะทําใหการทํางานลาชาลงได 
 2. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี   
  ในการทํางานรวมกับฐานขอมูลนอกจากจะมีผูท่ีสามารถใชงานฐานขอมูลไดแลว  
ส่ิงท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญ คือ  ฮารดแวรและซอฟทแวร  ซ่ึงเปนสวนท่ีใชในการติดตอระหวาง
ผูใชกับฐานขอมูล  ในการปฏิบัติงานภาคสนามหากไมมีไฟฟาก็ไมสามารถใชงานคอมพิวเตอรได  
ถาไมมีฮารดแวรหรือซอฟทแวรอยางใดอยางหน่ึงก็ไมสามารถใชงานฐานขอมูลไดเชนกัน  
นอกจากนี้การเลือกใชซอฟทแวรและฮารดแวรท่ีไมสอดคลองหรือไมมีประสิทธิภาพก็จะทําใหการ
ทํางานชาลงไปดวย 
 3. คาใชจายในการดําเนินการซ้ืออุปกรณเพื่อจัดทําฐานขอมูลและทําการบันทึกขอมูล   
  เนื่องจากตองทําการสรางและใชงานผานเคร่ืองคอมพิวเตอร ทําใหตองมีคาใชจาย
สําหรับซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือในกรณีท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอรแตไมมีโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลก็ตองดําเนินการซ้ือโปรแกรมจัดการฐานขอมูลซ่ึงมีราคาสูง แตอาจหลีกเล่ียงโดยการใช
โปรแกรมซ่ึงเปนฟรีแวร (โปรแกรมท่ีสามารถดาวนโหลดไปใชงานไดโดยไมตองจายคาลิขสิทธ์ิ  
ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงงบประมาณหรือทรัพยากรในการทํางานท่ีมี โดยมีทรัพยากรพื้นฐานในการ
สรางฐานขอมูลซ่ึงประกอบไปดวย  ฮารดแวร ซอฟทแวร และผูใชงานท่ีสามารถสรางฐานขอมูล
และใชงานได  ก็สามารถดําเนินการสรางฐานขอมูลเพื่อใชงานได 
 4. ส่ือท่ีฐานขอมูลสามารถจัดเก็บไดเปนส่ือดิจิตอล   
  ดังนั้นการนําขอมูลท่ีเปนส่ือประเภทอ่ืนๆตองทําการแปลงใหเปนส่ือดิจิตอล  
ดังนั้นในกระบวนการท่ีตองทําการบันทึกในส่ือรูปแบบอ่ืนๆ เชน การวาดภาพลายเสน  อาจตองทํา
การบันทึก 2 คร้ัง คือ  การวาดภาพ  จากนั้นนําภาพท่ีวาดไปแสกนเพื่อแปลงภาพใหอยูในรูปแบบ
ของส่ือดิจิตอลจากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล  อยางไรก็ตามปญหานี้อาจแกไขได
โดยการจัดวิธีการบันทึกใหอยูในรูปแบบของส่ือดิจิตอล  เชน  ภาพลวดลายอาจใชภาพถายมาทํา
การปรับแตงภาพโดยใชซอฟทแวรท่ีใชจัดการรูป เชน  Adobe Photoshop  มาใชเพื่อปรับแตงให
มองเห็นลวดลายการตกแตงชัดเจนยิ่งข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

223 

องคประกอบของฐานขอมูลสําหรับการวิจัยในดานโบราณคด ี
 ในการนําระบบฐานขอมูลมาใชในการปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงประโยชนและ
ขอจํากัดท่ีไดกลาวมาแลว  อยางไรก็ตามประโยชนท่ีแทจริงของฐานขอมูล คือ  การนํามาใชงานเพ่ือ
สรางความรู  โดยฐานขอมูลท่ีเหมาะท่ีจะเปนส่ือท่ีทําหนาท่ีในการจัดเก็บและจัดการขอมูล  เพื่อการ
สรางความรู เกิดจากองคประกอบสําคัญท่ีเหมาะสมตางๆ ดังนี้ 

 1. ขอมูล ซ่ึงเปนขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของโบราณวัตถุท่ีใชเพื่อการจัดทํา
ฐานขอมูล 

 2. สารสนเทศ  ซ่ึงเกิดจากการนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวล เพ่ือคนหารูปแบบ
หรือลักษณะท่ีสําคัญ   

 3. ความรู  ซ่ึงเกิดจากกระบวนการสรางฐานขอมูลจากการศึกษาวิจัยทําใหเกิดวิธีการ
หรือแนวทางในการจัดการขอมูลเพื่อนําไปสูการสรางความรู 

 4. เทคโนโลยีในการจัดการขอมูล  ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการขอมูลซ่ึงใช
ในการสรางฐานขอมูล และเปนส่ิงท่ีชวยเหลือในการเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการสรางฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดี
บานโปงตะขบ  สามารถสรุปกระบวนการในการสรางฐานขอมูลเพื่อการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ทําการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงท่ีตองการเก็บบันทึกขอมูล  เพื่อกําหนดคุณลักษณะของ
ขอมูลในฐานขอมูลในเบื้องตน   
 2. ทําการบันทึกขอมูล  ซ่ึงใชความรูจากการศึกษาในเบ้ืองตนเปนตัวกําหนดแนวทาง
ในการจัดเก็บขอมูลและประเมินคุณสมบัติตางๆของขอมูลวามีความเหมาะสมหรือสามารถทําการ
วัดและจัดเก็บไดหรือไม  
 3. เกิดฐานขอมูลท่ีมีขอมูลที่พรอมสําหรับการวิจัยทางโบราณคดี 
 4. นําฐานขอมูลมาใชงานเพื่อสรางความรูทางโบราณคดี 
 5. ประเมินฐานขอมูลเพื่อปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมขอมูลและวิธีการในการบันทึกสําหรับ
การวิจัยในอนาคต 
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แผนภูมิท่ี 13  แผนภูมิแสดงกระบวนการจดัการความรูท่ีเกิดข้ึนจากการสรางฐานขอมูลในงานวจิัย 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิธีการในการออกแบบและสรางฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาในคร้ังนี้  
เปนการใชงานฐานขอมูลในระดับท่ีมีผูใชงานเพียงคนเดียว เนื่องจากผูศึกษาไดทําการศึกษาเพื่อ
ทดลองนําระบบฐานขอมูลมาประยุกตใชในการบันทึกและใชจัดการขอมูลเศษภาชนะดินเผา จึง
ไมไดกลาวถึงการสรางระบบฐานขอมูลสําหรับเผยแพรหรือใชงานโดยผูใชหลายคน หรือจัดทํา
โปรแกรมประยุกตท่ีสามารถใชงานรวมกับฐานขอมูลได นอกจากนี้ผูศึกษายังมีขอจํากัดดานความรู
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยคําส่ังตาง ๆ  ดังนั้นฐานขอมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคน
แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบ ยังมีขอบกพรองอยูดังนั้นจึงสามารถนําไปพัฒนาโดยผูท่ีมี
ความรูดานระบบฐานขอมูลและนักโบราณคดี  ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในรูปแบบออนไลน
เพื่อเผยแพรขอมูลทางโบราณคดีใหแกนักโบราณคดีและประชาชนที่สนใจตอไปในอนาคต 
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