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บทที ่4 

การออกแบบระบบ 

 หลงัจากท าการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้มาแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการ
ออกแบบระบบ โดยการสร้างแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ ด้วยแผนภาพกระแสขอ้มูล                     
(  Data Flow Diagram : DFD ) และแบบจ าลองข้อมูล แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล       
รวมทั้ง อธิบาย Data  หรือขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่น Data Flow และ Data Store ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบั 
ช่ือ ชนิดขอ้มูล ขนาดหรือความกวา้ง และรูปแบบของ Data Elements. 

 4.1 สัญลกัษณ์มาตรฐานทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล  
 สัญลกัษณ์ใช้เป็นมาตรฐานของแผนภาพกระแสขอ้มูล  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ชุดสัญลกัษณ์
มาตรฐานท่ีพฒันาโดย Gane and Sarson ดงัตารางท่ี 4.1 

           ตารางท่ี 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มูล  
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4.2 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบ ( Data Flow Diagram : DFD ) 
 เป็นแผนภาพจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ แสดงให้เห็นการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลระหวา่ง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ ขั้นตอนการท างานและแหล่งจดัเก็บขอ้มูลภายในระบบวางแผนการบิน โดย
แบ่งเป็นระบบไดด้งัน้ี 
 4.2.1 แผนภาพบริบท ( Context Diagram ) 
 4.2.2 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ( DFD  level 0 ) 
 4.2.3 การแบ่งยอ่ยแผนภาพ (Decomposition of DFD ) 

 4.2.1 แผนภาพบริบท ( Context Diagram ) 
 แผนภาพบริบทเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบับนสุดท่ีแสดงภาพรวมการท างานของ
ระบบ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ นักบิน ผูดู้แลระบบ ระบบการวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์และ
การจ าลองขอ้มูลจากเคร่ืองตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงแผนภาพบริบทของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
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           4.2.2   แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ( DFD  level 0 ) 
 เป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ีแสดงขั้นตอนการท างานหลกัทั้งหมดของระบบ
กระแสขอ้มูลแผนการระดบั 0  ของระบบวางแผนการบินเฮลิคอปเตอร์มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 (DFD Level 0) 
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 จากภาพท่ี  4.2   แสดงกระบวนการท างานหลกัของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
ซ่ึงมี  6  กระบวนการหลกั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2 แสดงกระบวนการท่ี 1.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการท่ี 1.0  จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
ค าอธิบาย             :  เป็นกระบวนการท่ีผูดู้แลระบบป้อนขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเขา้สู่ระบบโดยจดัเก็บ 
                                แยกเป็นประเภทแฟ้มขอ้มูล ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลสนามเฮลิคอปเตอร์ แฟ้มขอ้มูลฐาน 
                                ปฏิบติัการ  แฟ้มขอ้มูลพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์  แฟ้มขอ้มูลสถานท่ี  แฟ้มขอ้มูล        
                                เส้นชั้นความสูง แฟ้มขอ้มูลยศ  แฟ้มขอ้มูลต าบล  แฟ้มขอ้มูลอ าเภอ แฟ้มขอ้มูล 
                                จงัหวดัและขอ้มูลแผนท่ี   จึงเป็นกระบวนการท่ีเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับ 
                                น าไปใชป้ระมวลผลในกระบวนการอ่ืนๆ ของระบบวางแผนการบินส าหรับ 
                                 เฮลิคอปเตอร์ 
ขอ้มูลเขา้             :   ขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมด คือ ขอ้มูลสนามเฮลิคอปเตอร์ ขอ้มูลฐานปฏิบติัการ ขอ้มูล  
                                พิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ ขอ้มูลสถานท่ี ขอ้มูลเขตการปกครองต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
                               ขอ้มูลเส้นชั้นความสูง ขอ้มูลยศ ขอ้มูลแผนท่ี 
ขอ้มูลออก            :  ขอ้มูลพื้นฐานท่ีคน้หา เพิ่ม แกไ้ข ลบ เพื่อบนัทึกลงแฟ้มขอ้มูลในแต่ละประเภท 
กระบวนการ        :  1 รับขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมด ขอ้มูลท่ีแกไ้ข ขอ้มูลท่ีตอ้งการลบจากผูดู้แลระบบ 
                                 เขา้สู่กระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐานเพื่อบนัทึกแกไ้ข ลบขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูล  
                                ในแต่ละประเภท 
                                 2 รับขอ้มูลพื้นฐานท่ีตอ้งการคน้หาจากผูดู้แลระบบ และแสดงผลขอ้มูลพื้นฐาน             
                                ท่ีคน้หา ใหก้บัผูดู้แลระบบ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงกระบวนการท่ี 2.0 ประมวลผลการบิน 

 
 
 
 

กระบวนการท่ี  2.0  ประมวลผลการบิน 
อธิบาย               :  เป็นกระบวนการท่ีผูใ้ชป้้อนขอ้มูลวางแผนการบินต่างๆ เขา้สู่กระบวนการ  
                             ประมวลการบินในขั้นตอนน้ีจะท าการคน้หาสนามเฮลิคอปเตอร์ ระยะทางจาก  
                             จุดเกิดเหตุค านวณหาเวลา ทิศทาง ระยะทาง ความสูงท่ีใชใ้นการบิน  และสนาม 
                             จอดเฮลิคอปเตอร์ในรัศมีจากจุดเกิดเหตุ  โดยจะดึงขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล 
                             ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประมวลและแสดงผลใหผู้ใ้ชท้ราบ 
ขอ้มูลเขา้            :  1 ต าแหน่งจุดเกิดเหตุและรัศมี 
                              2 ขอ้มูลรหสัสนาม ฮ. ท่ีเลือกในรัศมี และความเร็วท่ีใชใ้นการบิน 
                              3 ขอ้มูลความสามารถในการลงจอด 
                              4 ขอ้มูล ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เส้นชั้นความสูง สนาม ฮ. สถานท่ี แผนท่ี พิกดั  
ขอ้มูลออก           : 1 ขอ้มูลสนาม ฮ. ในรัศมีจากจุดเกิดเหตุ สถานะการลงจอด และระยะห่างจาก 
                                 สนาม ฮ. ไปยงัจุดเกิดเหตุ 
                               2 เวลา ทิศทาง ระยะทาง และความสูง ท่ีใชใ้นการบิน 
                               3 รหสั สนาม ฮ. ในรัศมี 
กระบวนการ        : 1 รับขอ้มูลต าแหน่งจุดเกิดเหตุและรัศมีสนาม ฮ. ท่ีจะลงจอดจากจุดเกิดเหตุ 
                                จากผูใ้ชแ้ลว้แสดง สนาม ฮ. ในรัศมีจากจุดเกิดเหตุ สถานะการลงจอด และ 
                                ระยะห่างจาก สนาม ฮ. ไปยงัจุดเกิดเหตุใหก้บัผูใ้ช ้
                                2 รับขอ้มูลรหสั สนาม ฮ. ท่ีเลือกในรัศมี และความเร็วในการบินจากผูใ้ชแ้ลว้  
                                 แสดงเวลา ทิศทาง ระยะทาง และความสูงท่ีใชใ้นการบินใหก้บัผูใ้ช ้
                                3 ส่งรหสัสนาม ฮ. ในรัศมีใหก้บักระบวนการท่ี 3.0 ประมวลสถานะการลง   
                                จอดและรับขอ้มูลความสามารถในการลงจอดจากกระบวนการท่ี 3.0 ประมวล 
                                สถานะการลงจอด  แลว้แสดงผลใหก้บัผูใ้ช ้
                                4 รับขอ้มูลพื้นฐานคือ ขอ้มูลสนาม ฮ. ขอ้มูลพิกดั ขอ้มูลเส้นชั้นความสูงขอ้มูล                                                                                    
                                สถานท่ี ขอ้มูลเขตการปกครอง ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ขอ้มูลแผนท่ี จากแฟ้ม 
                                ขอ้มูลแต่ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประมวลผล                                                              
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ตารางท่ี 4.4 แสดงกระบวนการท่ี 3.0 ประมวลสถานะการลงจอด 
กระบวนการท่ี 3.0 ประมวลสถานะการลงจอด 

อธิบาย          :  เป็นกระบวนการท่ีรับขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจากแฟ้มขอ้มูลสภาพอากาศเขา้สู่ 
                        กระบวนการประมวลสถานะการลงจอดเพื่อแสดงความสามารถในการลงจอดให ้ 
                        ผูใ้ชท้ราบ ซ่ึงขอ้มูลสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ใชก้ารจ าลองการท างานของเคร่ืองรับ 
                        สัญญาณจากเคร่ืองตรวจวดัสภาพอากาศ โดยจ าลองขอ้มูลความเร็วลม ผวิพื้น ขอ้มูล  
                        ทศันะวสิัยการมองเห็นและสภาพฝนฟ้าคะนอง เขา้สู่กระบวนการท่ี 6.0 จดัเก็บ  
                        ขอ้มูลสภาพอากาศในแฟ้มขอ้มูลสภาพอากาศ 
ขอ้มูลเขา้       :  1 ขอ้มูลสภาพอากาศ 
                         2 รหสัสนาม ฮ. ท่ีลงจอด 
                         3 พิกดัและรัศมี 
                         4 ขอ้มูลพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์  
                         5 ขอ้มูลสนาม ฮ. 
                         6 รหสัสนาม ฮ.ในรัศมี 
ขอ้มูลออก      : 1 ความสามารถในการลงจอด 
                         2 ความเร็วลม ทศันะวสิัยการมองเห็น สภาพฝนฟ้าคะนอง 
กระบวนการ   : 1 รับพิกดัท่ีจะคน้หาสนาม ฮ. ท่ีจะลงจอด ตามรัศมี หรือ รับรหสัสนาม ฮ.  
                          ท่ีจะลงจอดจากผูใ้ช ้แลว้แสดง ความเร็ว ลม ผวิพื้น ทศันะวสิัยการมองเห็น 
                          ฝนฟ้าคะนอง และความสามารถในการลงจอด  แต่ละสนาม ฮ. ตามรัศมีท่ีก าหนด 
                          ใหก้บัผูใ้ช ้
                          2 รับรหสัสนาม ฮ. ในรัศมีจากกระบวนการท่ี 2.0 ประมวลผลการบินแลว้ส่ง  
                          ขอ้มูลความสามารถในการลงจอดใหก้บักระบวนการท่ี 2.0 ประมวลผลการบิน                                                                                                                                          
                          3 รับขอ้มูลสภาพอากาศ ขอ้มูลพิกดั  ขอ้มูลสนาม ฮ.  จากแฟ้มขอ้มูล เพื่อน าไป 
                          ประมวลผล ในกระบวนการท่ี 3.0  ประมวลสถานะการลงจอด 

 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงกระบวนการท่ี 4.0 คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี 
กระบวนการท่ี 4.0 คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี 

อธิบาย           :   เป็นกระบวนการท่ีผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา  และแสดงผลตามรูปแบบท่ี 
                          ผูใ้ชต้อ้งการ เช่น  ขอ้มูลต าแหน่งสนาม ฮ.  ต าแหน่งฐานปฏิบติัการ  แสดงถนน  
                          หรือ คน้หาขอ้มูล โดยการเปิดใชง้านโปรเจคเดิม และกระบวนการน้ีไดจ้ดัเตรียม 
                          ขอ้มูลเพื่อบนัทึกโปรเจคต่อไป 
ขอ้มูลเขา้        :  1 ขอ้มูลท่ีคน้หา 
                          2 ขอ้มูลสนาม ฮ.    ขอ้มูลพิกดั   ขอ้มูลสถานท่ี   ขอ้มูล ต าบล   อ าเภอ  จงัหวดั   
                             ขอ้มูลแผนท่ี  ขอ้มูลเส้นชั้นความสูง   ขอ้มูลยศ   ขอ้มูลฐานปฏิบติัการ 
                          3 รูปแบบการแสดงผล 
                          4 ขอ้มูลไฟลโ์ปรเจค 
ขอ้มูลออก      :  1 ผลขอ้มูลท่ีคน้หา  
                          2 ขอ้มูลเตรียมบนัทึกโปรเจค 
กระบวนการ  :  1 รับขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากผูใ้ช ้ แลว้แสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาตาม 
                            รูปแบบท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหก้บัผูใ้ช ้
                          2 รับขอ้มูลสนาม ฮ.    ขอ้มูลพิกดั   ขอ้มูลสถานท่ี   ขอ้มูล ต าบล   อ าเภอ จงัหวดั   
                             ขอ้มูลแผนท่ี   ขอ้มูลเส้นชั้นความสูง   ขอ้มูลยศ   ขอ้มูลฐานปฏิบติัการ  น าไป 
                             ประมวลผลในกระบวนการท่ี 4.0  คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี 
                          3 รับขอ้มูลไฟลโ์ปรเจค  จากกระบวนการท่ี 5.0 จดัการโปรเจค  เพื่อถอดรหสั 
                             โปรเจค  และท าการแสดงขอ้มูลโปรเจคท่ีเปิดบนแผนท่ี 
                          4 เขา้รหสัขอ้มูลบนแผนท่ีเพื่อเป็นขอ้มูลเตรียมการบนัทึกโปรเจค แลว้ส่งขอ้มูล 
                             เตรียมการบนัทึกโปรเจคใหก้บักระบวนการท่ี 5.0 จดัการโปรเจค  เพื่อบนัทึก 
                            โปรเจคต่อไป 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงกระบวนการท่ี 5.0  จดัการโปรเจค 
กระบวนการท่ี 5.0  จดัการโปรเจค 

อธิบาย           :  เป็นกระบวนการท่ีผูใ้ช ้เปิดใชง้านโปรเจคเก่า บนัทึกโปรเจค แกไ้ขโปรเจค หรือ 
                         ลบขอ้มูลโปรเจค 
ขอ้มูลเขา้        :  1 ช่ือโปรเจคเก่า รหสันกับิน 
                          2 ช่ือโปรเจคใหม่ รหสันกับิน 
                          3 รหสันกับิน ขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
                          4 รหสันกับิน ช่ือโปรเจคท่ีลบ 
                          5 ขอ้มูลเตรียมการบนัทึกโปรเจค 
ขอ้มูลออก      :  1 ขอ้มูลโปรเจค  รหสันกับิน  
                          2 ขอ้มูลไฟลโ์ปรเจค 
                          3 ขอ้มูลโปรเจค 
กระบวนการ  :  1 รับช่ือโปรเจคใหม่  รหสันกับินจากผูใ้ช ้ รับขอ้มูลเตรียมบนัทึกโปรเจคจาก 
                             กระบวนการท่ี 4.0 คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี  แลว้บนัทึกลงในแฟ้มขอ้มูลโปรเจค  
                          2 รับช่ือโปรเจคเก่า รหสันกับินจากผูใ้ช ้ แลว้ท าการส่งขอ้มูลไฟลโ์ปรเจคไปใหก้บั 
                             กระบวนการท่ี 4.0 คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี เพื่อเปิดงานโปรเจคเก่าข้ึนมาแสดง 
                             บนแผนท่ีใหก้บัผูใ้ช ้
                          3 แสดงขอ้มูลโปรเจคใหก้บัผูใ้ช ้ ตามท่ีผูใ้ชค้น้หา 
                          4 รับรหสันกับิน ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขจากผูใ้ช ้ เพื่อแกไ้ขขอ้มูลโปรเจค 
                          5 รับรหสันกับิน ช่ือโปรเจคท่ีตอ้งการลบจากผูใ้ช ้ เพื่อลบโปรเจค และ 
                            ไฟลโ์ปรเจค 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงกระบวนการท่ี 6.0  จดัเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ 
กระบวนการท่ี 6.0  จดัเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ 

อธิบาย           :  เป็นกระบวนการท่ีรับขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศ  จากเคร่ืองรับสัญญาณอตัโนมติั  
                         จ  าลอง เขา้สู่กระบวนการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อบนัทึกลงในแฟ้มขอ้มูลสภาพอากาศ   
                         และน าขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศ  ไปประมวลผลในกระบวนการท่ี 3.0 ประมวล 
                         สถานะการลงจอด 
ขอ้มูลเขา้        :  1 ขอ้มูลสภาพอากาศ   
ขอ้มูลออก      :  - 
กระบวนการ  :  1 รับขอ้มูลสภาพอากาศจากเคร่ืองตรวจวดัสภาพอากาศ  แลว้จดัเก็บขอ้มูลสภาพ                                           
                             อากาศในแฟ้มขอ้มูลสภาพอากาศ 

 
 4.2.3 การแบ่งยอ่ยแผนภาพ (Decomposition of DFD) 
 เป็นการแตกขั้นตอนการท างาน ออกเป็นขั้นตอนยอ่ยจากขั้นการท างานหลกัของ DFD 
level 0 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนของการท างานเพิ่มมากข้ึน โดย DFD level 1 
ของระบบการวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ มีการะบวนการยอ่ยท่ีแตกขั้นตอนการท างานจาก 
DFD level 0 ในการบวนการท่ี  1.0 จัดการข้อมูลพื้ นฐานกระบวนการท่ี  2.0 ประมวลการบิน
กระบวนการท่ี 4.0 คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี และกระบวนการท่ี 5.0 จดัการโปรเจค มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD  level 1) ของกระบวนการท่ี 1.0  จดัการ
ขอ้มูลพื้นฐาน                                                                  
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ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 1.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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 จากภาพท่ี 4.3 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ  1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 1.0 มี
กระบวนการท างาน 4 กระบวนการดงัน้ี 
 1.1) กระบวนการท่ี 1.1 เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการท่ี ผูดู้แลระบบ
กรอกขอ้มูลพื้นฐานเขา้สู่กระบวนการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อจดัเก็บเขา้แฟ้มขอ้มูลประเภทต่างๆ คือ 
แฟ้มข้อมูลสนาม ฮ. แฟ้มข้อมูลฐานปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลเส้นชั้ นความสูง แฟ้มข้อมูลแผนท่ี 
แฟ้มขอ้มูลยศ แฟ้มขอ้มูลสถานท่ี และ เขตการปกครอง 
 1.2) กระบวนการท่ี 1.2 คน้หาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการท่ี ผูดู้แลระบบ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลพื้นฐาน แต่ละประเภทได ้
 1.3) กระบวนการท่ี 1.3 แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการ ผูดู้แลระบบ
แกไ้ข ขอ้มูลพื้นฐาน ในแฟ้มขอ้มูลพื้นฐาน แต่ละประเภทได ้
 1.4) กระบวนการท่ี 1.4 ลบขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการท่ีผูดู้แลระบบ
สามารถลบขอ้มูลพื้นฐาน ในแฟ้มขอ้มูลพื้นฐาน แต่ละประเภทได ้
 2) แผนภาพระดบั 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 2.0 ประมวลผลการบิน 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 2.0 ประมวลผลการบิน 
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 จากภาพท่ี 4.4 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 2.0 
ประมวลผลการบินในแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 โดยมีกระบวนการท างาน 2 กระบวนการดงัน้ี 
 2.1) กระบวนการท่ี 2.1 แสดงสนาม ฮ.ตามรัศมีจากจุดเกิดเหตุเป็นกระบวนการ
ท่ีผูใ้ช้ป้อนต าแหน่งจุดเกิดเหตุและก าหนดรัศมีเข้าสู้กระบวนการท่ี 2.1 เพื่อค้นหาสนาม ฮ.และ
ระยะทางในรัศมีจากจุดท่ีเกิดเหตุแล้วจะส่งรหัสสนาม ฮ.ตามท่ีค้นหาเจอในรัศมีท่ีก าหนดไปยงั
กระบวนการท่ี 3.0 เพื่อหาสถานะการลงจอดของสนาม ฮ.ในรัศมีท่ีก าหนดและแสดงผลใหผู้ใ้ชท้ราบ 
 2.2) กระบวนการท่ี 2.2 แสดงข้อมูลการบินผู ้ใช้ป้อนเส้นทางการบินและ
ความเร็วท่ีใชใ้นการบินเขา้สู่กระบวนการท่ี 2.2 เพื่อค านวณหาเวลา ทิศทาง ระยะทางและความสูงท่ี
ใชใ้นการบินจากจุดข้ึนบินไปยงัจุดลงจอด 
 3) แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 3.0 ประมวล
สถานะการลงจอด 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 3.0 ประมวลผลสถานะการลงจอด 

 จากภาพท่ี 4.5 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 3.0
ประมวลสถานะการลงจอด  มี 2 กระบวนการ  ดงัน้ี 
 3.1) กระบวนการท่ี 3.1 คน้หาสนาม ฮ. ตามรัศมี  เป็นกระบวนการท่ีรับรัศมี 
โดยมีพิกดัท่ีผูใ้ชป้้อนใหก้บัระบบเป็นศูนยก์ลาง เพื่อท าการคน้หาสนาม ฮ. ตามรัศมีท่ีก าหนด  และส่ง
รหสัสนาม ฮ. ใหก้บักระบวนการท่ี 3.2 ค านวณสถานะการลงจอด  เพื่อค านวณหาสถานะการลงจอด 
 3.2) กระบวนการท่ี 3.2 ค านวณสถานะการลงจอด เป็นกระบวนการท่ีรับรหัส
สนาม ฮ. ตามรัศมี จากกระบวนการท่ี 3.1 คน้หาสนาม ฮ. ตามรัศมี หรือรับรหสัสนาม ฮ. ท่ีจะลงจอด
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มาจากผูใ้ช ้เพื่อค านวณหาความสามารถในการลงจอด และแสดงความเร็วลม ทศันะวสิัย สภาพอากาศ  
ความสามารถในการลงจอด ใหก้บัผูใ้ช ้  
 4) แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1  ( DFD  Level 1 ) ของกระบวนการท่ี 4.0  คน้หา
ขอ้มูลในแผนท่ี 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 4.0  คน้หาขอ้มูลในแผนท่ี 

 จากภาพท่ี 4.6 เป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 4.0 คน้หา
ขอ้มูลในแผนท่ี ในแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 โดยมีกระบวนการท างาน 4 กระบวนการ ดงัน้ี 
 4.1) กระบวนการท่ี 4.1 คน้หาขอ้มูล เป็นการท่ี ผูใ้ช ้คน้หาขอ้มูลจากแฟ้ม 
ประเภทต่างๆ ในระบบ และคน้หาขอ้มูลจากการเปิดใชง้านโปรเจคไดบ้นัทึกไวแ้ลว้  
 4.2) กระบวนการท่ี 4.2 ถอดรหสัโปรเจค เป็นกระบวนการท่ี ถอดรหสัจากไฟล์
โปรเจคท่ีบนัทึกไว ้เพื่อส่งขอ้มูลไปยงั กระบวนการท่ี 4.1 คน้หาขอ้มูล 
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 4.3) กระบวนการท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลตามรูปแบบ เป็นกระบวนการท่ี รับขอ้มูล
จากกระบวนการ ท่ี 4.1 คน้หาขอ้มูล โดย แสดงผล ตามรูปแบบท่ีผูใ้ช้เลือก และส่งขอ้มูลท่ีแสดงผล
ในปัจจุบนัไปยงักระบวนการท่ี 4.4 เขา้รหสัโปรเจค   
 4.4) กระบวนการท่ี 4.4 เข้ารหัสโปรเจค เป็นกระบวนการท่ี  รับข้อมูลท่ี
แสดงผลปัจจุบนัเพื่อเขา้รหสัเตรียมการบนัทึกโปรเจค 
 

 5) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 5.0 จดัการ   
โปรเจค 
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ภาพท่ี 4.7 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 5.0 จดัการโปรเจค 
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 จากภาพท่ี  4.7  เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 5.0 
จดัการโปรเจคในแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 โดยมีกระบวนการท างาน 4 กระบวนการ ดงัน้ี 
 5.1) กระบวนการท่ี 5.1 คน้หาและโปรเจค เป็นกระบวนการท่ี ผูใ้ช้กรอกรหัส
นกับิน เขา้สู่กระบวนการคน้หาและเปิดโปรเจค โดยกระบวนการน้ี จะแสดงโปรเจค ของรหสันกับิน 
ท่ีผูใ้ช้กรอกเขา้มา เพื่อให้ผูใ้ช้เลือกโปรเจคท่ีตอ้งการจะเปิดใช้งาน และ กระบวนการท่ีจะส่ง ขอ้มูล
โปรเจคไปยงักระบวนการท่ี 4.2 ถอดรหสัโปรเจค 
 5.2) กระบวนการท่ี 5.2 บนัทึกโปรจคและไฟล ์เป็นกระบวนการท่ีผูใ้ชก้รอกช่ือ
โปรเจค และรหสันกับิน เขา้สู่กระบวนบนัทึกโปรเจคและไฟล์และรับขอ้มูลเตรียมบนัทึกโปรเจค จาก
กระบวนการ 4.4 เขา้รหสัโปรเจค เพื่อบนัทีกและไฟลโ์ปรเจค 
 5.3) กระบวนการท่ี 5.3 แกไ้ขโปรเจคและไฟล์ เป็นกระบวนการท่ี ผูใ้ชส้ามารถ
แกไ้ขขอ้มูลของรหสันกับินและช่ือโปรเจคท่ีอยูใ่นแฟ้มโปรเจค   
 5.4) กระบวนการท่ี 5.4 ลบโปรเจคและลบไฟล์ เป็นกระบวนการท่ี ผู ้ใช้
สามารถลบโปรเจคท่ีตอ้งการ แลว้กระบวนการน้ีจะลบไฟลโ์ปรเจคโดยอตัโนมติั 

4.3 สัญลกัษณ์ มาตาฐานทีใ่ช้ในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
 สัญลกัษณ์ใชเ้ป็นมาตรฐานของแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี
จะใชชุ้ดสัญลกัษณ์มาตรฐานท่ีพฒันาโดย Chen's Model 

       ตารางท่ี 4.8 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
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4.4 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)  
 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล เป็นแผนภาพแสดงการจ าลองขอ้มูลซ่ึงประกอบไป
ด้วยเอนทิตี (Entity) แทนกลุ่มของข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกันและความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดในระบบ จากการออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล  ของระบบวางการบิน
ส าหรับเฮลิคอปเตอร์ในคร้ังน้ีมีแฟ้มขอ้มูลหรือเอนทิตี (Entity) ของระบบ คือ แฟ้มข้อมูลสถานท่ี 
แฟ้มขอ้มูลพิกดัอา้งอิงทางภูมิศาสตร์  แฟ้มขอ้มูลฐานปฏิบติัการ แฟ้มขอ้มูลยศ   แฟ้มขอ้มูลสนาม ฮ.  
แฟ้มขอ้มูลต าบล   แฟ้มขอ้มูลอ าเภอ  แฟ้มขอ้มูลจงัหวดั  แฟ้มขอ้มูลเวคเตอร์  แฟ้มขอ้มูลเส้นชั้นความ
สูง  แฟ้มขอ้มูลสภาพอากาศ  และแฟ้มขอ้มูลโปรเจค แต่ละแฟ้มขอ้มูลจะมีขอ้มูลคุณลกัษณะของ
เอนทิตี (Entity) นั้นๆ ดงัภาพท่ี  4.8 

       1   M             
          

             

      .      
      

  

               

  

               

        

  

     

      

  

       

    
1

M

M 1

1   1

1

  

1

M

1

1

1

M

1

1

M

      

  

1

M

                           

            

                
 

     x

 
     y

          

           

                 

          

             

 
       

              

                    

           

            

 
           

            

               

           

                

      y                  

                     

 
          

 
         

 
          

               

          

            

                    
 

       

           

                  

               

                   

                       

 
       

 
          .

 
          .

 
      

 
       

 
      .   

      x

                
     x

 
      

 
  

 
     y

                
  .   

 
          .

        

 
       

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 

 จากภาพท่ี 4.8 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลของระบบวางแผนการบิน
ส าหรับเฮลิคอปเตอร์มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานท่ีกบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

 4.4.1 สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์แบบหน่ึงต่อกลุ่มโดยหน่ึงสถาน ท่ีมีได้
หลายพิกดัอา้งอิงทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากสถานท่ีเป็นขอ้มูลประเภท Line และ Polygon 
 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานปฏิบติัการกบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

 4.4.2 ฐานปฏิบติัการมีความสัมพนัธ์กบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง โดยหน่ึงฐาน
ปฏิบติัการมีไดห้น่ึงพิกดัอา้งอิงทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากฐานปฏิบติัการเป็นขอ้มูลประเภทจุด ( Point ) 
   

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสนาม ฮ.กบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

 4.4.3 สนาม ฮ.และฐานออกบินมีความสัมพนัธ์กบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ แบบหน่ึงต่อหน่ึงโดย 
หน่ึง สนาม ฮ. มีได ้หน่ึงพิกดัอา้งอิงทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากสนาม ฮ. เป็นขอ้มูลประเภท จุด (Point) 
 

 
ภาพท่ี 4.12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นชั้นความสูงกบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

 4.4.4 เส้นชั้นความสูงมีความสัมพนัธ์กบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม โดยหน่ึงเส้น
ชั้นความสูงมีได้หลายพิกัดอา้งอิงทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากเส้นชั้นความสูงเป็นข้อมูลประเภทเส้น 
(Line) 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสนาม ฮ.และฐานออกบินกบัสภาพอากาศ 

 4.4.5 สนาม ฮ. และฐานออกบินมีความสัมพนัธ์กบัสภาพอากาศ แบบหน่ึงต่อหน่ึง โดยหน่ึง
สนาม ฮ.มีได ้หน่ึงสภาพอากาศ  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

                 
            1 M

 
ภาพท่ี 4.14 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งต าบลกบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

 4.4.6 ต าบล มีความสัมพนัธ์กับสถานท่ีแบบ หน่ึงต่อกลุ่ม โดยหน่ึงต าบล มีได้หลายพิกัด
อา้งอิงภูมิศาสตร์  
 

 
ภาพท่ี 4.15  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจงัหวดักบัอ าเภอ  

 4.4.7 จงัหวดัมีความสัมพนัธ์กบัอ าเภอ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม โดย หน่ึงจงัหวดัมีได้หลายอ าเภอ 
และในหน่ึงอ าเภอมีไดจ้งัหวดัเดียว 

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอ าเภอกบัต ายบล  

 4.4.8  อ  าเภอมีความสัมพนัธ์กบัต าบลแบบหน่ึงต่อกลุ่ม โดยหน่ึงอ าเภอมีไดห้ลายต าบล และ
ในหน่ึงต าบลมีไดอ้ าเภอเดียว 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งยศกบัฐานปฏิบติัการ 
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 4.4.9  ยศมีความสัมพนัธ์กบัฐานปฏิบติัการแบบหน่ึงต่อกลุ่มโดยฐานปฏิบติัการมีผูบ้งัคบัฐาน
ได้เพียงคนเดียวแต่มียศทางทหารได้หลายยศเช่นฐานปฏิบติัการแปกแซมผูบ้งัคบัฐานมียศร้อยเอก 
ฐานปฏิบติัการบา้นร้องธารผูบ้งัคบัฐานมียศพนัโท เป็นตน้ 
 

                  
            1 M

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนท่ีกบัพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

  4.4.10  พิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแผนท่ีแบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

 จากแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล  สามารถเขียนให้อยูใ่นรูป Logical Model เพื่อ

แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีมี คียห์ลัก (PK)และ คียน์อก (FK) ของระบบวางแผนการบิน

ส าหรับเฮลิคอปเตอร์ ดงัภาพท่ี 4.19 

place

PK pl_id

 pl_name
 shape

map

PK map_name

 ratio
 map_path
 map_point

coordinates

PK coord_x
PK coord_y

FK1 pl_id
FK2 dis_id
FK3 map_name
FK4 con_id

contour

PK con_id

 high
 shape

district

PK dis_id

 dis_name
 shape
FK1 amp_id

ampur

PK amp_id

 amp_name
 shape
FK1 pro_id

province

PK pro_id

 pro_name
 shape base

PK base_id

 base_name
 leader_name
 leader_phone
 staff_amount
 shape
FK1 rank_id
FK2 coord_x
FK2 coord_y

rank

PK rank_id

 rank_name

h_landing

PK hl_id

 hl_name
 hl_type
 shape
FK1 coord_x
FK1 coord_y
FK2 wea_id

weather

PK wea_id

 rain
 visible
 wind

porject

PK proj_name
PK pilot_id

 proj_path
 shape

 
ภาพท่ี 4.19 แสดง Logical Model ของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
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4.5 รายละเอยีดของฐานข้อมูล 
 จากแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสามารถจ าแนกเป็นรีเลชนัไดท้ั้งหมด 
12 ตารางมีรายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือตาราง ช่ือเขตขอ้มูล ประเภทขอ้มูล ขนาดขอ้มูล คุณสมบติัของ
ขอ้มูล   และตวัอย่างขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่ระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ในพื้นท่ีของกอง
ก าลงัผาเมืองดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ 

ช่ือตาราง พิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ (coordinates) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลพิกดัอา้งอิงภูมิศาสตร์ (ความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี) 

คียห์ลกั coord_x, coord_y 

คียน์อก ตารางสถานท่ี (pl_id)  ตารางต าบล (dis_id)  ตารางแผนท่ี (map_name)  และตาราง
เส้นชั้นความสูง (con_id) 

ช่ือ ชนิด 
ขอ้มูล 

ขนาด 
(ไบต)์ 

ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

coord_x num 10 พิกดัแกน X 367800 

coord_y num 10 พิกดัแกน Y 4125760 

pl_id char 10 รหสัสถานท่ี 1000000001 

dis_id char 6 รหสัต าบล 579128 

map_name char 10 ช่ือระวางแผนท่ี L071 

con_id char 10 รหสัเส้นชั้นความสูง 0000353147 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลสนามเฮลิคอปเตอร์และฐานออกบิน 
ช่ือตาราง สนามเฮลิคอปเตอร์ (h_landing) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสนามเฮลิคอปเตอร์และฐานออกบิน 

คียห์ลกั hl_id 

คียน์อก ตารางพิกดั (coord_x, coord_y) และตารางสภาพอากาศ (wea_id) 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

hl_id char 3 รหสัสนาม ฮ. 124 

hl_name char 50 ช่ือสนาม ฮ. สนาม ฮ. กกล.ผาเมือง 

hl_type char 20 ประเภทสนาม ฮ. ลานจอดดิน 

coord_x num 10 พิกดัแกน x 463748 

coord_y num 10 พิกดัแกน y 3694201 

wea_id char 3 รหสัสภาพอากาศ 102 

shape text 255 ต าแหน่งไฟลรู์ปร่างสนาม ฮ. C:\[ช่ือไฟล]์.shp 

ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลฐานปฏิบติัการ 
ช่ือตาราง ฐานปฏิบติัการ (base) 

ค าอธิบาย ตารางฐานเก็บขอ้มูลปฏิบติัการ 

คียห์ลกั base_id 

คียน์อก ตารางพิกดั(coord_x, coord_y)  และตารางขอ้มูลยศ(rank_id) 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

base_id char 3 รหสัฐานปฏิบติัการ 101 

base_name char 50 ช่ือฐานปฏิบติัการ บก.กกล.ผาเมือง 

rank_id char 2 รหสัยศ 12 

leader_name char 5 ช่ือผบ.ฐาน จกัรกฤษ แกว้พิลูน 

leader_phone char 3 หมายเลขโทรศพัท ์ผบ.ฐาน 0898887766 

staff_amount integer 2 จ านวนก าลงัพลในฐาน 124 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลฐานปฏิบติัการ ( ต่อ ) 
ช่ือตาราง ฐานปฏิบติัการ (base) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลฐานปฏิบติัการ 

คียห์ลกั base_id 

คียน์อก ตารางพิกดั(coord_x, coord_y)  และตารางขอ้มูลยศ(rank_id) 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

shape text 255 ต าแหน่งไฟลรู์ปร่างฐานปฏิบติัการ C:\[ช่ือไฟล]์.shp 

coord_x num 10 พิกดัแกน x 345543 

coord_y num 10 พิกดัแกน y 1349471 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลสถานท่ี  
ช่ือตาราง สถานท่ี (place) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสถานท่ี ทั้งมนุษยส์ร้างข้ึน หรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

คียห์ลกั pl_id 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

pl_id char 10 รหสัสถานท่ี 1000000001 

pl_name char 100 ช่ือสถานท่ี โรงพยาบาลเชียงใหม่ 

shape text 255 รูปร่างสถานท่ี C:\[ช่ือไฟล]์.shp 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลเส้นชั้นความสูง 
ช่ือตาราง เส้นชั้นความสูง (contour) 

ค าอธิบาย ตารางเส้นชั้นความสูง 

คียห์ลกั con_id 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

con_id char 10 รหสัเส้นชั้นความสูง 0000000001 

high double 8 ค่าความสูงหน่วยเป็นเมตร 360.789 

shape text 255 รูปร่างเส้นชั้นความสูง C:\[ช่ือไฟล]์.shp 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลต าบล 
ช่ือตาราง ต าบล (district) 

ค าอธิบาย ตารางต าบล 

คียห์ลกั dis_id 

คียน์อก ตารางอ าเภอ (amp_id) 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

dis_id char 6 รหสัต าบล 570903 

dis_name char 20 ช่ือต าบล ศรีภูมิ 

amp_id char 4 รหสัอ าเภอ 5001 

shape text 255 รูปร่างต าบล C:\[ช่ือไฟล]์.shp 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลอ าเภอ 
ช่ือตาราง อ าเภอ (amphoe) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลอ าเภอ  

คียห์ลกั amp_id 

คียน์อก ตารางจงัหวดั (pro_id) 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

amp_id char 4 รหสัอ าเภอ 5009 

amp_name char 20 ช่ืออ าเภอ เชียงดาว 

pro_id char 2 รหสัจงัหวดั 52 

shape text 255 รูปร่างอ าเภอ C:\[ช่ือไฟล]์.shp 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลจงัหวดั 
ช่ือตาราง จงัหวดั (province) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลจงัหวดั  

คียห์ลกั pro_id 

คียน์อก  - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

pro_id char 2 รหสัจงัหวดั 51 

pro_name char 20 ช่ือจงัหวดั เชียงใหม่ 

shape text 255 รูปร่างจงัหวดั C:\[ช่ือไฟล]์.shp 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลยศ 
ช่ือตาราง ยศ (rank) 

ค าอธิบาย ตารางขอ้มูลยศ 

คียห์ลกั rank_id 

คียน์อก  - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

rank_id char 2 รหสัยศ 10 

rank_name char 10 ช่ือเรียกยศ ร้อยเอก 

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลแผนท่ี 
ช่ือตาราง แผนท่ี (map) 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลแผนท่ี 

คียห์ลกั map_name 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

map_name char 10 ช่ือระวางแผนท่ี L071 

ratio char 10 มาตราส่วนของแผนท่ี 1:50000 

map_path text 255 ท่ีอยูไ่ฟลภ์าพแผนท่ี C:\[ช่ือไฟล]์.tif 

map_point char 20 ต าแหน่งวางแผนท่ี X784264,Y6522431 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ 
ช่ือตาราง สภาพอากาศ (weather) 

ค าอธิบาย ตารางสภาพอากาศ ของแต่ละสนาม ฮ. 

คียห์ลกั wea_id 

คียน์อก  - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

wea_id char 3 รหสัสภาพอากาศ 102 

rain char 10 ระดบัฝน 1 

visible char 5 ระดบัทศันะวสิัยการมองเห็น(เมตร) 1500 

wind char 2 ระดบัความเร็วลมผวิพื้น(น็อต) 11 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงรายละเอียดตารางเก็บขอ้มูลโปรเจค  
ช่ือตาราง โปรเจค (project) 

ค าอธิบาย ตารางโปรเจค เก็บขอ้มูลท่ีบนัทึกการวางแผนการบิน 

คียห์ลกั proj_name, pilot_id 

คียน์อก  - 

ช่ือ ชนิด ขนาด ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูล 

ขอ้มูล (ไบต)์ 

proj_name char 50 ช่ือโปรเจค เพชรบูรณ์ไปยงัเชียงใหม่ 

pilot_id char 10 รหสันกับิน 4650012876 

proj_path text 255 ต าแหน่งไฟลโ์ปรเจค c:\project\[ช่ือไฟล]์.sav 

shape text 255 ไฟลเ์ส้นทางการบิน c:\project\[ช่ือไฟล]์.shp 

 
 

 
 


