
 
 

 

บทท่ี 4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูศึกษาไดออกแบบระบบฐานขอมูลฟารมสุกรดังนี ้
 
 การออกแบบฐานขอมูล 
 ผูศึกษาไดออกแบบระบบฐานขอมูลฟารมสุกรท่ีใชในระบบสารสนเทศของฟารมสุกร 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ โดยจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และ
เลือกใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล 2005 เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ไดกําหนดช่ือ
ฐานขอมูลเปน SwineFram.MDF ซ่ึงแยกเก็บขอมูลไวในตารางตางๆตามความสัมพันธของขอมูล  
ในฐานขอมูล SwineFram.MDF ผูศึกษาไดออกแบบตารางใชในการเก็บขอมูลท้ังหมดมี 19 ตาราง 
ประกอบดวยชนิดของขอมูลและ ช่ือตารางดังนี้ 

 

ตาราง 4.1 ชนิดของขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอล 2005 ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

int 
Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีต้ังแต -2,147,483,648 
ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned จะมีคาไดต้ังแต   0 
ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

12345 

varchar(n) 
เก็บขอมูลตัวอักษรทีมีขนาดความยาวไมคงท่ีข้ึนอยูกับ
จํานวนขอมูลท่ีจัดเก็บมีขนาดสูงสุด 8,000 ไบต (n มีคา
ระหวาง 1 ถึง 8,000 ไบต) 

DR3507 

text 
เก็บขอมูลท่ีมีขนาดความยาวไมคงทีข้ึนอยูกับจํานวนขอมูล
ท่ีจัดเก็บ สามารถจัดเก็บขอมูลไดสูงสุด 2,147,483,647 ไบต 

ฉีดวัคซีน 
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ตาราง  4.2 รายช่ือตารางขอมูลใน ระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
ลําดับ ชื่อตาราง ชนิดตาราง รายละเอียด 

1 USE_LOG Master File เก็บขอมูลผูใชระบบ 

2 Log_position Master File เก็บขอมูลตําแหนงของผูใชระบบ 

3 Log_Privileg Master File เก็บขอมูลสิทธิของผูใชระบบ 

4 DATA_PIG Master File เก็บขอมูลสุกรพื้นฐาน 

5 DATA_WEIGHT Transaction File เก็บขอมูลน้ําหนักสุกร 

6 REF_BREED Transaction File เก็บขอมูลเหตุการณผสมพันธุสุกร 

7 REF_DEAD Transaction File เก็บขอมูลเหตุการณการตายสุกร 

8 REF_DISEASED Transaction File เก็บขอมูลโรคและการรักษาสุกร 

9 REF_DNA Transaction File เก็บขอมูลสายพันธุสุกร 

10 REF_EVENT Transaction File เก็บขอมูลเหตุการณสุกร 

11 REF_FRAM Transaction File เก็บขอมูลแหลงท่ีมาสุกร 

12 REF_SEX Transaction File เก็บขอมูลเพศสุกร 

13 REF_STATUS Transaction File เก็บขอมูลสถานะสุกร 

14 REF_VACCINE_TYPE Transaction File เก็บขอมูลยา-วคัซีนท่ีใชในสุกร 

15 REL_BREED_TO_PIG Transaction File เก็บขอมูลตรวจการผสมพันธุสุกร 

16 REL_DISEASED_TO_PIG Transaction File เก็บขอมูลการเกิดโรค-การรักษาสุกร 

17 REL_EVENT_TO_PIG Transaction File เก็บขอมูลการเกิดเหตุการณสุกร 

18 REL_MEDICINE_TO_PIG Transaction File เก็บขอมูลการรักษาสุกร 

19 REL_VACCINE_TO_PIG Transaction File เก็บขอมูลการทําวัคซีนสุกร 

 
 จากตาราง 4.2 รายช่ือตารางขอมูลระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
สัตว มหาวทิยาลัยแมโจ มี จํานวนท้ังส้ิน 19 ตาราง ซ่ึงแยกออกเปน 2 สวน คือสวนท่ีใชสําหรับเก็บ
ขอมูลของผูใชระบบกับสวนท่ีใชในการเกบ็งานขอมูลสุกรในระบบฐานขอมูล ซ่ึงจะแสดง
ความสัมพันธของตารางแตละสวนดังแสดงในรูป 4.1 และ 4.2 ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.3  -  
4.21 



 
 

 

25 
 

 

 
รูป 4.1 ความสัมพันธของตารางในสวนของผูใชระบบสารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชา

เทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 
รูป 4.2 ความสัมพันธของตารางในสวนของการเก็บงานขอมูลสุกรในระบบฐานขอมูล ระบบ

สารสนเทศของฟารมสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูล ช่ือ USE_LOG เก็บขอมูลผูใชระบบ 
 
 

ช่ือตาราง USE_LOG 
คําอธิบาย เก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก Id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Id Int(4) รหัสอางอิง 1 
Name varchar(50) ช่ือ-นามสกุล ธนกร เคหา 
Username varchar(50) ช่ือเขาใชระบบ Swine01 
Password varchar(50) รหัสเขาใชระบบ T3s+te$t 
PositionId Int(4) รหัสอางอิง ตําแหนง 2 
PrivilegId Int(4) รหัสอางอิง สิทธิ 1 
 

จากตาราง 4.3 ตารางช่ือ USE_LOG ใชเกบ็รายละเอียดของผูใชระบบท้ังหมด 
ประกอบดวย ช่ือ   นามสกุล   ตําแหนง   ช่ือเขาใชในระบบ  รหัสเขาใชระบบ   รหัสอางอิง 
ตําแหนง รหัสอางอิง สิทธิ  โดยมีคียหลัก คือ Id มีคียนอก คือ PositionId, PrivilegId โดยมี
ความสัมพันธ แบบ one to many  กับตาราง Log_position และตาราง Log_Privileg ซ่ึงผูดูแลระบบ
จะเปนผูกําหนดช่ือและรหัสผานใหผูใชระบบรวมถึงสิทธิของการเขาใช แกไขขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล 
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ตาราง 4.4 ตารางช่ือ Log_position เก็บขอมูลตําแหนงของผูใชระบบ 
 
 

ช่ือตาราง Log_position 
คําอธิบาย เก็บขอมูลตําแหนงของผูใชระบบ 
คียหลัก PosId 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
PosId Int(4) รหัสตําแหนงในหนวยงาน 1 
Nposition varchar(50) ช่ือตําแหนงในหนวยงาน หัวหนาหนวย 

comment varchar(50) รายละเอียดเพ่ิมเติม นศ.ฟารม 
 

จากตาราง 4.4  ตารางช่ือ Log_position ใชเก็บขอมูลตําแหนงของผูใชระบบซ่ึงระกอบดวย 
ผูดูแลระบบ  ผูใชงานในสํานักงานฟารม ผูใชงานในเครือขาย และ ผูบริหาร โดยมีคีย-หลักคือ 
PosId และมีความสัมพันธ แบบ  one to many  กับตาราง USE_LOG 

 
ตาราง 4.5 ตารางช่ือ Log_Privileg เก็บขอมูลสิทธิการเขาใชระบบ 

 

ช่ือตาราง Log_Privileg 
คําอธิบาย ขอมูลสิทธิการเขาใชระบบ 
คียหลัก PriId 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
PriId Int(4) รหัสสิทธิ 1 
Nprivileg varchar(50) สิทธิการเขาใชระบบ ธุรการฟารม 
comment varchar(50) รายละเอียดเพ่ิมเติม สัตวบาลฟารม 

 
จากตาราง 4.5  ตารางช่ือ  Log_Privileg ใชเก็บขอมูลสิทธิของการเขาใชระบบเชนสิทธิการ

เขาใชระบบ ของธุรการฟารม รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม เปนตนโดยมี  PriId เปนคียหลัก มี
ความสัมพันธ แบบ  one to many  กับตาราง USE_LOG 
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ตาราง 4.6 ตารางช่ือ DATA_PIG เก็บขอมูลสุกร 
 

ช่ือตาราง DATA_PIG 
คําอธิบาย เก็บขอมูลสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก dna_id, fram_id, status_id, sex_id, dead_id, diseased_id 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id  Int(4) รหัสอางอิง 1 
pig_code varchar(50) เบอรสุกร-เบอรหู 1202LW 
birth_day Int(4) วันท่ีสุกรเกดิ 10 
birth_month Int(4) เดือนท่ีสุกรเกดิ 9 
birth_year Int(4) ปท่ีสุกรเกิด 2550 
left_milk Int(4) จํานวนเตานมซาย 8 
rigth_milk Int(4) จํานวนเตานมขวา 7 
dna_id Int(4)  รหัสสายพันธุ 1 
fa_number varchar(50) เบอรหูของพอ 0621 
ma_number varchar(50) เบอรหูของแม 0234 
fram_id Int(4) รหัสท่ีมาสุกร 1 
import_day Int(4) วันท่ียายเขาฟารม 15 
import_month Int(4) เดือนท่ียายเขาฟารม 9 
import_year Int(4) ปท่ียายเขาฟารม 2551 
status_id Int(4) รหัสสถานะสุกร 1 
sex_id Int(4) รหัสเพศสุกร 1 
dead_id Int(4) รหัสเหตุการณตาย 1 
diseased_id Int(4) รหัสการเกิดการรักษา 1 
comment varchar(50 อธิบายเพิ่มเติม ฝากเล้ียง 
itm_sex Int(4) จํานวนครอก-ทองท่ีเกิด 3 
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จากตาราง 4.6  ตารางช่ือ DATA_PIG ใชเก็บขอมูลสุกร เชนเบอรสุกร-เบอรหู น้ําหนักสุกร 
วันเดือนปเกิดสุกร เปนตน โดยมีคียหลัก คือ Id มีคียนอก คือ dna_id, fram_id, status_id, sex_id, 
dead_id, diseased_id โดยมีความสัมพันธ แบบ one to many กับตาราง REF_BREED, 
REF_FRAM, REF_STATUS, REF_SEX, REF_DEAD และ REF_DISEASED ตามลําดับ  
 

ตาราง 4.7 ตารางช่ือ DATA_WEIGHT เกบ็ขอมูลน้ําหนกัสุกร 
 
ช่ือตาราง DATA_WEIGHT 
คําอธิบาย เก็บขอมูลน้ําหนักสุกร 
คียหลัก pig_id, id_status 
คียนอก id_status 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
pig_id Int(4) เบอรสุกร-เบอรหู 1202LW 
id_status Int(4) รหัสสถานะสุกร 1 
weight varchar(50) น้ําหนกัสุกร 46 
change_day Int(4) วันท่ีเปล่ียนสถานะสุกร 10 
change_month Int(4) เดือนท่ีเปล่ียนสถานะสุกร 4 
change_year Int(4) ปท่ีเปล่ียนสถานะสุกร 2551 
    

 
จากตาราง 4.7  ตารางช่ือ  DATA_WEIGHT  ใชเก็บขอมูลน้ําหนักสุกร ซ่ึงจะมีการเก็บ

น้ําหนกัสุกรตามชวงการเปล่ียนสถานะสุกรในแตละชวง โดยมีคียหลัก คือ pig_id และ id_status มี 
id_status เปนคียนอก มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง DATA_PIG และ one to one 
กับตาราง REF_STATUS 
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ตาราง 4.8 ตารางช่ือ REF_BREED เก็บขอมูลเหตุการณผสมพันธุสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_BREED 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเหตุการณผสมพันธุสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสสถานะสุกร 1 
name varchar(50) ช่ือสถานะสุกร สุกรเล็ก 
 

จากตาราง 4.8  ตารางช่ือ  REF_BREED  ใชเก็บขอมูลเหตุการณผสมพันธุสุกร เชนผสมไม
ติด หรือ ต้ังทอง  เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง 
DATA_PIG 
 

ตาราง 4.9 ตารางช่ือ REF_DEAD เก็บขอมูลเหตุการณการตายสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_DEAD 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเหตุการณการตายสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสลักษณะการตาย 1 
name varchar(50) ช่ือลักษณะการตายสุกร ตายแรกเกิด 
 
 

จากตาราง 4.9  ตาราง ช่ือ REF_DEAD ใชเก็บขอมูลเหตุการณการตายสุกร เชน ตายแรก
เกิด อัณฑะทองแดง เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id  มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง 
DATA_PIG 
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ตาราง 4.10 ตารางช่ือ REF_DISEASED เก็บขอมูลโรคและการรักษาสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_DISEASED 
คําอธิบาย เก็บขอมูลโรคและการรักษาสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสขอมูลโรค 1 
name varchar(50) ช่ือโรค โพรงจมูกอักเสบ 
 
 

จากตาราง 4.10  ตาราง ช่ือ REF_DISEASED ใชเก็บขอมูลโรคและการรักษาสุกรเชน 
โพรงจมูกอักเสบ ทองเสีย พิษสุนัขบาเทียม แผลติดเช้ือ เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id มีความสัมพันธ 
แบบ one to many กับ ตาราง DATA_PIG 
 

ตาราง 4.11 ตารางช่ือ REF_DNA เก็บขอมูลสายพันธุสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_DNA 
คําอธิบาย เก็บขอมูลสายพันธุสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสสายพันธุ 1 
name varchar(50) ช่ือสายพันธุ DR 
 
 

จากตาราง 4.11  ตาราง ช่ือ  REF_DNA  ใชเก็บขอมูลสายพันธุสุกรเชน ช่ือสายพันธุ  DR  
LW LR เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง DATA_PIG 
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ตาราง 4.12 ตารางช่ือ REF_EVENT เก็บขอมูลเหตุการณสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_EVENT 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเหตุการณสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสเหตุการณ 1 
name varchar(50) ช่ือเหตุการณ ขาย 
 
 

จากตาราง 4.12  ตาราง ช่ือ  REF_EVENT  ใชเก็บขอมูลเหตุการณสุกร เชน ตาย ขาย คัดท้ิง  
เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id ไมมีคียนอก มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง 
DATA_PIG 
 

ตาราง 4.13 ตารางช่ือ REF_FRAMเก็บขอมูลแหลงท่ีมาสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_FRAM 
คําอธิบาย เก็บขอมูลแหลงท่ีมาสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสแหลงท่ีมา 1 
name varchar(50) ช่ือแหลงท่ีมา ฟารมซีพี 
 
 

จากตาราง 4.13 ตารางชื่อ REF_FRAM ใชเก็บขอมูลแหลงท่ีมาสุกร เชนการนําสุกรจาก
แหลงฟารมท่ีอ่ืนเขามาเล้ียงในฟารม เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id มีความสัมพันธ แบบ  one to 
many กับ ตาราง DATA_PIG 
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ตาราง 4.14 ตารางช่ือ REF_SEX เก็บขอมูลเพศสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_SEX 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเพศสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสเพศสุกร 1 
name varchar(50) ช่ือเพศสุกร ตัวเมีย 
 

จากตาราง 4.14  ตาราง ช่ือ REF_SEX  ใชเก็บขอมูลเพศสุกรเชนสุกรเพศผู สุกรเพศเมีย 
เปนตน  โดยมีคียหลัก คือ id  มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง DATA_PIG 

 

ตาราง 4.15 ตารางช่ือ REF_STATUS เก็บขอมูลสถานะสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_STATUS 
คําอธิบาย เก็บขอมูลสถานะสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสสถานะสุกร 1 
name varchar(50) ช่ือสถานะสุกร สุกรนม 
 

จากตาราง 4.15  ตาราง ช่ือ REF_STATUS  ใชเก็บขอมูลสถานะสุกร เชน สุกรแมพันธุ 
สุกรพอพันธุ สุกรเล็ก สุกรนม สุกรรุน สุกรขุน เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id  มีความสัมพันธ แบบ  
one to many กับ ตาราง DATA_PIG 
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ตาราง 4.16 ตารางช่ือ REF_VACCINE_TYPE เก็บขอมูลยา-วัคซีนท่ีใชในสุกร 
 

ช่ือตาราง REF_VACCINE_TYPE 

คําอธิบาย เก็บขอมูลยา-วคัซีนท่ีใชในสุกร 
คียหลัก id 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id Int(4) รหัสยา-วัคซีนท่ีใชในสุกร 1 
name varchar(50) ช่ือยา-วัคซีนท่ีใชในสุกร อหิวาต 
 

จากตาราง 4.16  ตารางช่ือ REF_VACCINE_TYPE  ใชเก็บขอมูลยา-วัคซีนท่ีใชในสุกรเชน
อหิวาต ปากและเทาเปล่ือย 3 ไทป พิษสุนัขบาเทียม โพรงจมูกอักเสบ  เปนตน โดยมีคียหลัก คือ id  
มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง REL_VACCINE_TO_PIG 
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ตาราง 4.17 ตารางช่ือ REL_BREED_TO_PIG เก็บขอมูลตรวจการผสมพันธุสุกร 
 

ช่ือตาราง REL_BREED_TO_PIG 
คําอธิบาย เก็บขอมูลตรวจการผสมพันธุสุกร 
คียหลัก ma_number 
คียนอก status_breed 

ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
breed_id Int(4) รหัสการผสมพันธุ 1 
ma_number varchar(50) เบอรแมพันธุ 0237 
fa_number varchar(50) เบอรพอพันธุ 0262 
day_21 varchar(50) ขอมูลตรวจสัด21 วัน กลับสัด 
day_42 varchar(50) ขอมูลตรวจสัด42 วัน ทอง 
day_63 varchar(50) ขอมูลตรวจสัด63 วัน ผสมไมติด 
breed_day Int(4) วันท่ีผสม 12 
breed_month Int(4) เดือนท่ีผสม 5 
breed_year Int(4) ปท่ีผสม 2550 
birth_day Int(4) วันกําหนดคลอด 21 
birth_month Int(4) เดือนกําหนดคลอด 6 
birth_year Int(4) ปกําหนดคลอด 2550 
status_breed Int(4) สถานะของการผสม 2 
itm_day Int(4) วันท่ีตรวจพบวาทอง 6 
itm_month Int(4) เดือนท่ีตรวจพบวาทอง 6 
itm_year Int(4) ปท่ีตรวจพบวาทอง 2550 
 

จากตาราง 4.17  ตารางช่ือ REL_BREED_TO_PIG  ใชเก็บขอมูลตรวจการผสมพันธุสุกร
เชน วันเดือนปท่ีผสมพันธุ กําหนดวันคลอด ผลการผสมพันธุ เบอรพอพันธุท่ีผสม เบอรแมพันธุ 
เปนตน โดยมีคียหลัก คือ ma_number  มีคียนอกคือ status_breed  มีความสัมพันธ แบบ  one to 
many กับ ตาราง DATA_PIG  และมีความสัมพันธ แบบ  one to one กับ ตาราง REF_BREED 
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ตาราง 4.18 ตารางช่ือ REL_DISEASED_TO_PIG เก็บขอมูลการเกิดโรค-การรักษาสุกร 
 

ช่ือตาราง REL_DISEASED_TO_PIG 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการเกิดโรค-การรักษาสุกร 
คียหลัก pig_id 

คียนอก diseased_id 
ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

pig_id Int(4) รหัสอางอิงสุกร 1 
diseased_id Int(4) รหัสโรค 2 
diseased_day Int(4) วันท่ีรักษา 1 
diseased_month Int(4) เดือนท่ีรักษา 7 
diseased_year Int(4) ปท่ีรักษา 2551 
comment varchar(50) หมายเหตุ ฉีดวัคซีน 
 

จากตาราง 4.18 ตารางช่ือ REL_DISEASED_TO_PIG ใชเก็บขอมูลการเกิดโรค-การรักษา
สุกรเชน รหัสโรค วันเดือนปท่ีรักษา รายละเอียดการรักษาเปนตน โดยมีคียหลัก คือ pig_id มีคีย
นอกคือ diseased_id มีความสัมพันธ แบบ one to many กับ ตาราง DATA_PIG และมีความสัมพันธ 
แบบ one to one กับ ตาราง REF_DISEASED 

 
ตาราง 4.19 ตารางช่ือ REL_EVENT_TO_PIG เก็บขอมูลการเกิดเหตุการณสุกร 

 
ช่ือตาราง REL_EVENT_TO_PIG 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการเกิดเหตุการณสุกร 
คียหลัก pig_id 

คียนอก event_id 
ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

pig_id Int(4) รหัสอางอิงสุกร 1 
event_id Int(4) รหัสเหตุการณ 1 
event_day Int(4) วันท่ีเกิดเหตุการณ 2 
event_month Int(4) เดือนท่ีเกดิเหตุการณ 3 
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ตาราง 4.19 ตารางช่ือ REL_EVENT_TO_PIG เก็บขอมูลการเกิดเหตุการณสุกร (ตอ) 

 

comment varchar(50) หมายเหตุเพิ่มเติม มอบใหเกษตรกร 
comment varchar(50) หมายเหตุเพิ่มเติม มอบใหเกษตรกร 

 
จากตาราง 4.19 ตารางช่ือ REL_EVENT_TO_PIG ใชเกบ็ขอมูล เก็บขอมูลการเกิด

เหตุการณสุกรเชน สุกรตาย สุกรถูกคัดท้ิง หรือสุกรท่ีถูกขายไป เปนตน โดยมีคียหลัก คือ pig_id มี
คียนอกคือ event_id มีความสัมพันธ แบบ one to many กับ ตาราง DATA_PIG และ มี
ความสัมพันธ แบบ one to one กับ ตาราง REF_EVENT 
 

ตาราง 4.20 ตารางช่ือ REL_MEDICINE_TO_PIG เก็บขอมูลการรักษาสุกร 
 

ช่ือตาราง REL_MEDICINE_TO_PIG 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการรักษาสุกร 
คียหลัก medicine_id 

คียนอก pig_id 
ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

medicine_id Int(4) รหัสการรักษาสุกร 1 
pig_id Int(4) รหัสอางอิงสุกร 1 
medicine_day Int(4) วันท่ีรักษา 3 
medicine_month Int(4) เดือนท่ีรักษา 12 
medicine_year Int(4) ปท่ีรักษา 2550 
comment varchar(50) หมายเหตุเพิ่มเติม ฉีดแคลเซ่ียม 
 
 

จากตาราง 4.20  ตารางช่ือ REL_MEDICINE_TO_PIG ใชเก็บขอมูลการรักษาสุกรเชน 
เปนตน โดยมีคียหลัก คือ pig_id มีคียนอก medicine_id คือมีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ 
ตาราง DATA_PIG และมีความสัมพันธ แบบ  one to one กับ ตาราง REF_MEDICINE 
 

 



 
 

 

38 
 

 

ตาราง 4.21 ตารางช่ือ REL_VACCINE_TO_PIG เก็บขอมูลการทําวัคซีนสุกร 
 

ช่ือตาราง REL_VACCINE_TO_PIG 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการทําวัคซีนสุกร 
คียหลัก pig_id 

คียนอก vaccine_id 
ชื่อฟลด ชนิด(ขนาด) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

pig_id Int(4) รหัสอางอิงสุกร 1 
vaccine_id Int(4) รหัสวัคซีน 1 
vaccine_day Int(4) วันท่ีทําวัคซีน 31 
vaccine_month Int(4) เดือนท่ีทําวัคซีน 5 
vaccine_year Int(4) ปท่ีทําวัคซีน 2551 
comment varchar(50) ขอความเพิ่มเติม กอนผสม 
 

จากตาราง 4.21  ตารางช่ือ  REL_VACCINE_TO_PIG ใชเก็บขอมูลการทําวัคซีนสุกรเชน 
วันเดือนปท่ีทําวัคซีน รายละเอียดการทําวัคซีน เปนตน โดยมีคียหลัก คือ pig_id  มีคียนอกคือ 
vaccine_id  มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง DATA_PIG และ มีความสัมพันธ แบบ  
one to one กับ ตาราง REF_VACCINE_TYPE 
 
 
 
 


