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เมทาดาทาตนแบบสําหรับเอกสารโบราณ โครงการ Digitisation Initiative for Traditional 

Manuscripts of Northern Thailand 

Prototype of Metadata for Heritage Manuscripts Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts 
of Northern Thailand 

 

นางสาวอมรลักษณ  ตระการพันธุ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

บทคัดยอ  
 เมทาดาทาตนแบบสําหรับเอกสารโบราณ โครงการ Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of 
Northern Thailand  เปนเมทาดาทาที่นํามาประยุกตใชงานกับเอกสารโบราณประเภทใบลาน พับสา และสมุดขอย 
โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรวมกันกําหนดหนวยขอมูลยอย จํานวน 13 หนวยขอมูลยอย เพื่อใช
จัดเก็บและแสดงรายละเอียดขอมูลเอกสารโบราณของแตละเรื่องใหสามารถสืบคนเอกสารโบราณฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส  และเพื่อเปนเมทาดาทาตนแบบในการลงรายการหนวยขอมูลยอย สําหรับการจัดเก็บและเผยแพรใน
รูปดิจิทัล เมทาดาทาตนแบบสําหรับเอกสารโบราณนี้เปนรายละเอียดหนวยขอมูลยอยที่ใชหลักเกณฑเมทาดาทาของ
ดับลินคอร เปนมาตรฐานในการกําหนด และที่พิจารณากําหนดโดยผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณ  ทั้งนี้ เพื่อให
ครอบคลุมเอกสารโบราณ  จึงเพิ่มเติมหนวยขอมูลยอยเกี่ยวกับเอกสารโบราณและเพิ่มตัวขยายของหนวยขอมูล
ยอยตางๆ  เพื่อใหมีความเฉพาะและสมบูรณมากขึ้น อันจะเปนประโยชนในการจัดเก็บและคนคืนเอกสารโบราณใน
รูปดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ 
เมทาดาทา / เอกสารโบราณ / ใบลาน / พับสา / สมุดขอย / สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม / หลักเกณฑเมทาดา
ทาของดับลินคอร 
 
ABSTRACT  
 Prototype of  metadata for  her i tage manuscripts under “Digitisation Initiative for Traditional 
Manuscripts of Northern Thailand Project” can be used to applied with various type of heritage manuscripts 
i.e. Palm-leaf manuscript, Sa paper and Khoi paper. The committees under Chiang Mai University 
Library who work in Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand Project has set 13 
elements for collecting and display detail of heritage manuscripts. It can be used to search and display 
full manuscripts in digital format. Moreover it is also a prototype of metadata for data input and can also 
be collected as well as distributed in digital format. This metadata for heritage manuscripts is element 
using Dublin Core Metadata as standard protocol and also speculate by heritage manuscripts expert. In 
order to include all heritage manuscripts in the project, it is necessary to expand number of element 
and qualifier. This will enhance more specific and complete element which can increase efficiency in 
col lect ing and searching of  her i tage manuscripts in digital format.  
KEYWORDS 
metadata  /  manuscripts / Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand Project / 
Dublin Core Metadata 
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ความเปนมา 

 ในป พ.ศ. 2550 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย
นานาชาติ เพื่อการอนุรักษความรูและเอกสารมรดก (Preservation and Conservation Center : PAC 
Center) เพื่อดําเนินการสงวนรักษาและอนุรักษเอกสารมรดก พรอมทั้งมุงเผยแพรเอกสารมรดกในรูป  ดิ
จิทัล (e-Heritage Manuscripts) เพื่อใหสามารถมองเห็น เขาถึง และศึกษาเอกสารมรดกไดอยาง
กวางขวางบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น สํานักหอสมุดจึงไดจัดทําโครงการ Digitisation Initiative for 
Traditional Manuscripts of Northern Thailand เสนอขอทุนสนับสนุนจากบริษัท อีเอ็มซี คอรเปอเรชั่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตโครงการ EMC Heritage Trust ซึ่งโครงการนี้เปน 1 ใน 7 โครงการที่ผานการ
คัดเลือกใหไดรับรางวัลและทุนสนับสนุนจากโครงการ EMC Heritage Trust โดยไดรับการคัดเลือกจาก 
325 ใบสมัครที่เขารวมโครงการจาก 34 ประเทศทั่วโลก นับเปนโครงการแรกของประเทศไทยที่ไดรับ
รางวัลและทุนสนับสนุนนี้ จํานวน 12,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทย จํานวน 377,820 บาท 
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานสวนหนึ่งเปนการเผยแพรเอกสารโบราณ 
(Dissemination) ในรูปดิจิทัล จึงจําเปนตองกําหนดเมทาดาทาสําหรับเอกสารโบราณ เพื่อนํามาใชในการ
สรางฐานขอมูลเอกสารโบราณในรูปดิจิทัล 
 เมทาดาทามีความหมายแตกตางกันขึ้นอยูกับการนําไปประยุกตใชงาน โดยทั่วไปแลวเมื่อ
กลาวถึงเมทาดาทา หมายถึง ขอมูลที่บรรยายถึงทรัพยากรหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object) โดยที่
ทรัพยากรแบงออกเปนหลายประเภท ไดแก ทรัพยากรประเภทเอกสาร เชน เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยากรประเภทสิ่งของ เชน รูปภาพ และทรัพยากรประเภทบริการ เชน โปรแกรมวิทยุ โทรทัศน เมทา
ดาทาสําหรับเอกสารโบราณ โครงการ Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern 
Thailand เปนเมทาดาทาที่นํามาประยุกตใชงานกับเอกสารโบราณประเภทใบลาน พับสา และสมดุขอย
ที่สํานักหอสมุดเก็บรักษาไวตลอดจนไมโครฟลมเอกสารโบราณ โดยคณะกรรมการดําเนิน งานโครงการ 
Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกันกําหนดหนวยขอมูลยอย จํานวน 13 หนวยขอมูลยอย ซึ่งมีรายละเอียด
หนวยขอมูลยอยที่ใชหลักเกณฑของดับลินคอร เปนมาตรฐานในการกําหนดและที่พิจารณากําหนดโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณ ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมเอกสารโบราณ จึงเพิ่มเติมหนวยขอมูลยอยเกี่ยวกับ
เอกสารโบราณและเพิ่มตัวขยาย (Qualifier) ของหนวยขอมูลยอยตางๆ เพื่อ ใหมีความเฉพาะมากขึ้น อีก
ทั้งใหเหมาะสมสําหรับการลงรายการ อันจะเปนประโยชนในการจัดเก็บและคนคืนเอกสารโบราณในรูปดิ
จิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใชจัดเก็บและแสดงรายละเอียดของขอมูลเอกสารโบราณแตละเรื่อง 
2. เพื่อใหสามารถสืบคนเอกสารโบราณฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อเปนตนแบบในการลงรายการหนวยขอมูล (Element) สําหรับการจัดเก็บและ

เผยแพรเอกสารโบราณในรูปดิจิทัล 
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ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการ 

1. ดําเนินการ โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ Digitisation Initiative for 
Traditional Manuscripts of Northern Thailand ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ปพ.ศ. 
2551 มี ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร เปนที่ปรึกษาโครงการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะทํางานดานการจัดทําเรื่องยอ คณะทํางานสรางฐานขอมูล คณะทํางานแปลงผันขอมูล (Digitisation) 
และคณะทํางานดานโปรแกรมการทํางานและการเผยแพร โดยแตงตั้งจาก บุคลากรจากงานตางๆ ที่
เกี่ยวของในสํานักหอสมุด และสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตร และบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณ 

2. มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกําหนดเมทาดาทาโดยเริ่มจากการ
พิจารณาขอมูลที่ใชอธิบายถึงทรัพยากรของเอกสารโบราณประเภทใบลาน พับสา และสมุดขอย จากนั้น
พิจารณาเลือกหนวยขอมูลยอยที่มีความสําคัญ และสามารถอธิบายถึงทรัพยากรที่ตองการไดโดยตอง
คํานึงถึงความชัดเจนของขอบเขตของขอมูลที่ใชอธิบายถึงทรัพยากรและบริบท ที่จะนําเมทาดาทานี้ไปใช
งาน แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานเมทาดาทาของดับลินคอร ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่นิยมใชกัน
แพรหลาย 

3. ในการกําหนดเมทาดาทาสําหรับเอกสารโบราณ โครงการ Digitisation Initiative for 
Traditional Manuscripts of Northern Thailand ไดใชหลักเกณฑของดับลินคอรเปนมาตรฐานในการ
กําหนดและไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณ ซึ่งเพิ่มเติมหนวยขอมูลยอยเกี่ยวกับ
เอกสารโบราณ และเพิ่มตัวขยาย (Qualifier) ของหนวยขอมูลยอยตางๆ เพื่อใหมีความเฉพาะมากขึ้น และ
เหมาะสมสําหรับการลงรายการเอกสารโบราณประเภท ใบลาน พับสา และสมุดขอย โดยไดกําหนดหนวย
ขอมูลยอยจํานวน 13 หนวยขอมูลยอย ประกอบดวย 

 

Element คําจํากัดความ 

title ชื่อของเอกสารโบราณ 1. Title 

Alternative title ชื่อเรือ่งรอง ชือ่เรือ่งอื่นๆ 

2. Author author ชื่อผูแตง 

subject.ThaSH หัวเรือ่งสาํหรับหนงัสือภาษาไทย 

keyword คําสําคญั 

3. Subject 

Category of manuscripts หมวดของเอกสารตวัเขยีน 

summary เรื่องยอ 

Table of contents สารบัญ, รายชือ่คัมภีรรวม 

4. Description 

colophon หมายเหตุคําบันทึกของผูจาร/ผูเขียน 

5. Location location - แหลงที่เก็บ                - แหลงที่ทําไมโครฟลม 
- แหลงที่จาร/ เขียน        - แหลงที่ทําดิจิไทซ 
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Element คําจํากัดความ 

place เมือง/ จังหวัด 

country ประเทศ 

name - ชื่อผูจาร             - ชื่อผูปริวรรต  - ชื่อผูอุปถัมภ 
- ชื่อผูถายตนฉบับ  - ชื่อผูสํารวจ    - ชื่อผูแปล 
- ชื่อผูบริจาค         - ชื่อผูสราง      - อื่นๆ 

6. Name 

role ผูจาร/ ผูสาํรวจ 

7. Date date - วัน เดือน ป ที่เขียน/ จาร/ บริจาค/ สํารวจ/ ถาย  
  ไมโครฟลม 
- วัน เดือน ป ที่ทําดิจิทัล 
- วัน เดือน ป ที่เปล่ียนแปลงขอมูล 

8. Type type ประเภท ใบลาน/ พับสา/ สมุดขอย 

Format of original จํานวนผูก / พับ / หนา / เลม 

Size of original ขนาดของตนฉบับ 

Digital format รูปแบบไฟลเอกสาร 

Digital size ขนาดเอกสารในรูปดิจิทัล 

Format of microform รูปแบบไมโครฟอรม 

9. Format 

illustrator ภาพประกอบ 

10. Identifier identifier รหัส/ เลขทะเบียนเอกสารโบราณ 

language ภาษา 11. Language 

script อักษร 

12. Copyrights rights ลิขสิทธิ์ 

13. Physical  
     condition 

Physical condition สภาพเอกสาร/ ลักษณะชุด/ การอนุรักษซอมแซม 

 
4. การดําเนินการดานการสรางฐานขอมูลเอกสารโบราณ สํานักหอสมุดไดพัฒนา

โปรแกรมฐานขอมูลเพื่อรองรับกับการจัดทําเมทาดาทาของเอกสารโบราณที่จะจัดทํา จํานวน 1,063 
เรื่อง ประกอบดวย ใบลาน 445 เรื่อง พับสา 147 เรื่อง และสมุดขอย 471 เรื่อง ซึ่งไดดําเนินการทดลอง
บันทึกขอมูลพรอมกับปรับปรุงโปรแกรมฐานขอมูลใหเหมาะสม เพื่อนํามาใชในการสรางฐานขอมูล 
ขณะนี้ไดบันทึกขอมูลแลวจํานวนหนึ่ง และกําลังจะจัดทําเปนเว็บไซตฐานขอมูลภาษาอังกฤษ ชื ่อ
ฐานขอมูลวา “CMUL Digital Heritage Collection” เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนทั่วโลก 
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สรุปผล 

           เมทาดาทาสําหรับเอกสารโบราณ โครงการ Digitisation Initiative for Traditional 
Manuscripts of Northern Thailand เปนเมทาดาทาสําหรับการลงรายการเอกสารโบราณประเภทใบลาน 
พับสา และสมุดขอย ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดขึ้น เพื่อบรรยายถึงเอกสารโบราณในรูป
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 13 หนวยขอมูลยอย โดยกําหนดชื่อหนวยขอมูลยอยและคําจํากัดความตาม
มาตรฐานของดับลินคอร และบางหนวยขอมูลยอยไดปรับชื่อหนวยขอมูลยอย และคําจํากัดความรวมทั้งเพิ่ม
ตัวขยายของหนวยขอมูลยอยตามที่ผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณกําหนด เพื่อใหมีความเฉพาะของเอกสาร
โบราณมากขึ้น ในการจัดเก็บเพื่อเผยแพรขอมูล สํานักหอสมุดไดจัดทําเรื่องยอเอกสารโบราณเปน
ภาษาไทยกลางโดยผูเชี่ยวชาญดานเอกสารโบราณ และจะจัดทําเปนภาษาอังกฤษดวย ปจจุบันไดจัดทําเม
ทาดาทาเอกสารโบราณพรอมภาพในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 291 เรื่อง โดยใหขอมูลและเรื่องยอเปน
ภาษาไทยกลาง และจะจัดทําเปนภาษาอังกฤษตอไป ทั้งนี้ เพื่อเปนการเผยแพรแกสาธารณชนทั่วโลก และ
เปนการอนุรักษใหแกชนรุนหลังสืบไป 
 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

           เมทาดาทาตนแบบสําหรับเอกสารโบราณ นับเปนนวัตกรรมดานงานเทคนิคของสํานัก 
หอสมุดที่ใชเมทาดาทาสําหรับการสรางฐานขอมูลของใบลาน พับสา และสมุดขอยในรูปดิจิทัลที่สํานัก 
หอสมุดเก็บรักษาไว เพื่อเปนการตอยอดการอนุรักษเอกสารโบราณลานนาที ่เก็บรักษาไวในวัด ซึ ่ง
เอกสารหลายสวนกระจัดกระจายและถูกแมลงกัดเสียหาย ในการจัดทําเมทาดาทาจึงเปนการบูรณาการ
ความรูที่ผู อานจะไดรับขอมูลและที่มาของเอกสารโบราณนั้นๆ ใหไดมากที่สุด สําหรับการดําเนินการ
อนุรักษ และการทําดิจิไทซก็จะตองทําอยางพิถีพิถัน และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเพื่อสรุปความเปน
ภาษาไทยกลาง และแปลเปนภาษาอังกฤษ ที่สําคัญยังขาดผูรูภาษาลานนาอีกมาก จึงตองใชระยะเวลา นาน
ในการดําเนินการกอนนําภาพดิจิทัลของใบลาน พับสา สมุดขอยเผยแพรในรูปดิจิทัล อยางไรก็ตาม ในการ
กําหนดเมทาดาทาตนแบบสําหรับเอกสารใบลานเพื่อสรางฐานขอมูล CMUL Digital Heritage Collection 
จึงเปนการเผยแพรขอมูลพรอมภาพดิจิทัลของใบลาน พับสา สมุดขอย เพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึง
บริการขอมูลในรูปดิจิทัลไดอยางสะดวก ซึ่งหนวยงานที่มีเอกสารโบราณเก็บรักษาอยู สามารถนําเมทา
ดาทาตนแบบสําหรับเอกสารโบราณนี้ไปตอยอดการอนุรักษ และการจัดเก็บเอกสารโบราณเพื่อรวมกัน
อนุรักษและเผยแพรในรูปดิจิทัลบนโลกออนไลนและสามารถสืบคนไดทั่วโลกตอไป 

 
 


