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ในช่วง 3 ทศวรรษทีผ่่านมา พฒันาการด้านเทคโนโลยดีจิทิลัได้น�าความเปลีย่นแปลง

ในหลายๆ ด้านมาสู่แวดวงการจัดการพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 

และพิพิธภณัฑ์ ตลอดจนสถาบนัด้านมรดกวฒันธรรมหลายแห่งได้มีการวิจยัและจดัท�า

โครงการเพือ่สร้างและจัดการทรพัยากรมรดกวฒันธรรมในรปูแบบดจิิทลัเพิม่มากขึน้ 

ซึง่การจดัการข้อมูลดังกล่าวนี ้ต้องอาศัยเคร่ืองมอืทีเ่รยีกว่า “เมทาดาทา” บทความนี้

เป็นการน�าเสนอข้อมลูจากโครงการศกึษามาตรฐานเมทาดาทาซึง่เป็นมาตรฐานสากล

ที่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกใช้เป็นแนวปฏิบัติ และน�าเสนอแนวทางพัฒนามาตรฐานเมทา- 

ดาทาส�าหรับพิพิธภัณฑ์ไทย อันเป็นส่วนหนึ่งจากผลการด�าเนินโครงการจัดท�า

โครงสร้างและรปูแบบฐานข้อมลูดจิทิลัส�าหรบัพพิิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 

พร้อมเสนอประเด็นพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยควรเตรียมการ

พฒันา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานส�าหรบัพพิธิภณัฑ์ไทยต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคญั: เมทาดาทา, พพิธิภณัฑ์, ฐานข้อมลู, มรดกวฒันธรรมดจิทิลั

Over the past three decades, the development of digital technology has 

transformed many aspects in museum management. Several libraries, archives, 

museums, and cultural heritage institutions have invested in more research and 

development of digital data management of cultural heritage resources. This new 

trend of data management requires a tool called “metadata.” This paper examines 

metadata standards which have been universally adopted in museums around the 

world. It presents findings from the “Research for Standard System for Digitising 

Catalogue for Thammasat Museum of Anthropology” project and proposes a 

provisional  framework for metadata standards for museums in Thailand. Finally, 

it also notes some key issues in the development of metadata standards for furture 

application among museums in Thailand.
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บทน�า

ความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศ เวบ็ไซต์ และโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นช่วง 

2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมากระตุ้นให้เกดิการวิจยัและพฒันาเครือ่งมอืต่างๆ เพือ่สร้างและจดัการ

ทรพัยากรมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบดิจทัิลเพิม่มากขึน้ ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุพพิธิภณัฑ์ 

(libraries, archives, museums: LAM) และหน่วยงานด้านประวตัศิาสตร์ ถอืเป็นสถาบนั

ทีบ่รหิารจดัการ “มรดกวัฒนธรรม” โดยตรง หรอืบางครัง้เรยีกกนัว่าเป็น “สถาบนัแห่งความ

ทรงจ�า” (memory institution) (Foulonneau and Riley 2008, 3) ซึง่เป็นค�าทีใ่ช้กล่าว

ถงึสถาบนัทีร่บัผดิชอบในการเกบ็สะสม ดแูลรกัษา และจดัหาวธิกีารเข้าถงึบนัทกึความทรงจ�า

ของมนษุยชาติ1 พพิธิภณัฑ์ขนาดใหญ่ทีเ่กบ็รกัษาโบราณวตัถไุว้เป็นจ�านวนมาก เช่น พพิธิภณัฑ์

พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (National Palace Museum: NPM) ก็ได้ริเริ่มโครงการ

จดหมายเหตุดจิทัิล (digital archives) มาแล้วตัง้แต่ พ.ศ. 2545 ภาระงานหลกัของโครงการ

นี ้ ได้แก่ ถ่ายภาพหรือสแกนโบราณวตัถุให้เป็นรปูแบบดจิทิลั เขยีนค�าอธบิายวตัถุแต่ละชิน้ 

สร้างเมทาดาทา (metadata) สร้างคลงัความรู ้และพฒันาโปรแกรมประยกุต์ต่างๆ ผลทีไ่ด้

จากโครงการน้ีไม่เพยีงแค่น�าไปใช้ในการจดันิทรรศการ การตพีมิพ์เผยแพร่ การศกึษา และ

การวจิยัเท่านัน้ แต่ยงัสร้างช่องทางให้แก่ผูเ้ข้าชมพพิธิภณัฑ์ทัง้ชาวไต้หวนัและชาวต่างชาตไิด้

เข้าใจและซาบซ้ึงในความงามของศลิปะและวัฒนธรรมจนีอกีด้วย2 

แม้ว่าห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุ พพิธิภณัฑ์ มีมาตรฐานเมทาดาทาแยกส่วนกนั แต่

ปัจจบุนัองค์กรเหล่าน้ีได้มกีารเกบ็รกัษาทรพัยากรหลากหลายประเภทมากขึน้ ดงันัน้อาจจะ

ไม่มีมาตรฐานเมทาดาทาชุดใดชุดหนึ่งที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับทรัพยากรทั้งหมดที่

องค์กรเกบ็รกัษาไว้ แต่ละองค์กรจงึต้องเลอืกใช้มาตรฐานเมทาดาทาทีเ่หมาะสมด้วยความ

รอบคอบ จากการท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ 

1  ดูคำ�นิย�มในภ�ษ�อังกฤษได้จ�กหัวข้อ “Glossary” ใน Baca (2016).

2  ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้จ�กหน้� “คำ�ถ�มที่พบบ่อย” (FAQ) ของก�รดำ�เนินโครงก�รจดหม�ยเหตุดิจิทัลดังกล่�ว ที่
เว็บไซต์ National Palace Museum ต�มลิงก์ต่อไปนี้  https://tech2.npm.edu.tw/da/eng/treasure_question_two1.
html#1_1.
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พพิธิภณัฑ์พระราชวังแห่งชาตไิต้หวันใน พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์ฯ ได้ให้ข้อมลูว่าทาง

พพิธิภณัฑ์สร้างเมทาดาทาโดยมส่ีวนประกอบจากเกณฑ์มาตรฐานของ CDWA (Categories 

for the Description of Works of Art)3 CIDOC (International Committee for 

Documentation, ICOM) และส่วนท่ี NPM ออกแบบเพิม่เตมิเอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนนิโครงการส�ารวจ/จัดท�าโครงสร้างและรปูแบบฐานข้อมูล

ดจิทัิลส�าหรบัพพิธิภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ4 เพือ่ศกึษาและพัฒนาการจดัการข้อมลู

วัตถุทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 

นั้นมีมาตรฐานการจัดการท่ีแตกต่างกันไปแต่ละแห่ง และส่วนมากยังไม่ได้สร้างระบบการ

จัดการข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมให้เป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

โครงการนีน้อกจากจะเป็นประโยชน์ในการจดัการข้อมูลวัตถทุางวัฒนธรรมและงานวิชาการ

ของพิพิธภัณฑ์ฯ แล้ว ยังสามารถเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะเป็น 

การขยายขอบเขตการสร้างองค์ความรูด้้านวัฒนธรรมได้อย่างมหาศาล

บทความนีเ้ป็นผลการด�าเนินงานของโครงการฯ และผลการศกึษาของผู้เขยีนในฐานะ

นกัวจิยัประจ�าโครงการฯ ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 ถงึปัจจบุนั และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรบัปรงุ

โครงสร้างฐานข้อมลูให้มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเนือ้หาในบทความจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนแรก ผูเ้ขยีนจะอธิบายเก่ียวกับเมทาดาทา อนัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่างยิง่ในการจดัการ

ข้อมูลมรดกวฒันธรรม และมาตรฐานเมทาดาทา ส�าหรบังานพิพิธภัณฑ์ในระดับสากล ซึง่เป็น

ผลการศกึษาตามแผนงานของโครงการฯ ในช่วงแรก ส่วนทีส่อง ผู้เขยีนจะยกตวัอย่างมาตรฐาน

เมทาดาทาส�าหรบัพพิิธภณัฑ์ไทย ซึง่น�ามาจากบางส่วนของผลการด�าเนนิโครงการในปี 2561 

โดยองิจากมาตรฐานสากลและปรบัปรงุเพิม่เติม พร้อมเสนอประเดน็ทีน่่าสนใจในแง่มมุของ

3  เพื่อคว�มกระชับในก�รนำ�เสนอเนื้อห� ในส่วนต่อๆ ไปของบทคว�ม ผู้เขียนจะอ้�งถึงชื่อเกณฑ์ม�ตรฐ�นเมท�ด�ท�
ด้วยชื่อย่อ โดยจะระบุชื่อเต็มเฉพ�ะเมื่ออ้�งถึงเป็นครั้งแรก. 

4  คำ�ว่� “ฐ�นข้อมูล” (database) ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ทำ�ก�รศึกษ�และพัฒน�ในโครงก�รนี้ หม�ยถึง ก�รจัดก�รข้อมูลวัตถุ
ท�งวัฒนธรรมในด้�นโครงสร้�งและเนื้อห� ส่วนก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลที่มีคว�มหม�ยตรงตัวในด้�นเทคนิค คือ ระบบที่
ใช้จัดเก็บ บริห�รจัดก�ร ประมวลผล รวมทั้งค้นคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ ท�งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับคว�มร่วมมือและสนับสนุน
จ�ก สวทช. 
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พพิธิภณัฑ์ไทยทีไ่ด้พบจากการท�างานในโครงการ ส�าหรบัเนือ้หาในบทความน้ี ผู้เขียนจะกล่าว

ถงึมาตรฐานข้อมลู (data standards) 3 รูปแบบ จาก 4 รปูแบบ อนัเป็นส่วนประกอบหลกั

ของมาตรฐานเมทาดาส�าหรับพพิธิภัณฑ์ ดังท่ีจะได้อธบิายในส่วนต่อไป

เมทาดาทาคืออะไร

นยิามของค�าว่า เมทาดาทา ท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวางในปัจจบัุน ไม่ซบัซ้อน และเข้าใจได้ง่าย

ทีส่ดุ คอื “ข้อมลูเกีย่วกบัข้อมลู” แต่นิยามดังกล่าวกยั็งไม่สามารถบอกได้ชดัเจนว่าเมทา- 

ดาทาคอืสิง่ใด ในความเป็นจริงแล้ว เมทาดาทามคีวามหมายท่ีซบัซ้อนและแตกต่างกนัไปใน

แต่ละสาขาวิชาและการใช้งานอีกด้วย (Mitchell 2015, 3) ค�าว่าเมทาดาทาสามารถ 

นยิามให้เข้าใจชดัเจนข้ึนได้ ดังน้ี 

ข้อมลูทีถ่กูจดัวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้อธบิายวตัถปุระเภทหนึง่ ซึง่เป็นการ

รวบรวมคณุลักษณะและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้กบัวตัถท่ีุถกูบนัทกึ วตัถใุนท่ีนี ้หมายถงึ สิง่

ใดกต็ามท่ีมีข้อมลูแวดล้อมให้บนัทกึได้ เมทาดาทาจงึสามารถน�ามาใช้กับวตัถุหลาก

หลายประเภท ตัง้แต่ทรพัยากรสารสนเทศ เช่น บทความ หนงัสอืพมิพ์ หรอืภาพถ่าย 

ไปจนถงึกจิกรรม เหตกุารณ์ บคุคล สถานที ่ ธรุกรรม แอปพลเิคชัน่ (Greenberg 

2003, 1876-1877)

ในแง่ของกรอบความคิด จะเห็นได้ว่าเมทาดาทานัน้เกดิขึน้มานานแล้ว เท่าท่ีมนษุย์ได้

มกีารจดัการข้อมลู ยกตวัอย่างเช่น บตัรรายการหนงัสอื เพียงแต่ว่าในปัจจุบนัน้ีเมทาดาทา 

ถกูสร้างและสือ่สารกบัผูใ้ช้งานด้วยระบบดิจทิลัมากขึน้ (Gilliland 2016) การลงรายการ 

บรรณานกุรมของห้องสมดุ หรือข้อมลูของไฟล์ภาพถ่ายดจิทิลั เป็นตวัอย่างของเมทาดาทาที่

เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เมทาดาทายังมรีูปแบบที่แตกตา่งกนัไปอีกมากมาย เช่น การ

ปริทัศน์หนังสือ ส่วนประกอบอาหาร แผนที่ภูมิศาสตร์ เป็นต้น พจนานุกรมนั้นเป็นเมทา- 

ดาทาทีเ่กีย่วกบัค�าศพัท์ ชือ่บุคคลเป็นข้อมลูส�าคญัของเมทาดาทาทะเบยีนราษฎร์ จะเห็นได้

ว่าในชวีติประจ�าวันท่ัวไปเรากย็งัได้ใช้เมทาดาทาในหลากหลายรปูแบบ (Sugimoto et al. 

2015, 92)
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมทาดาทา คือ “ข้อมลูองค์รวม ทีป่ระกอบไปด้วยรายการข้อมลู

ของสิง่ใดสิง่หนึง่ โดยมโีครงสร้างรายการทีเ่ป็นแบบแผน การบนัทกึข้อมลูดงักล่าวไม่จ�ากดั

เพยีงแค่ในรปูแบบดจิทัิลเท่าน้ัน แต่รวมถึงการบันทึกข้อมูลในรปูแบบอนาล็อกอีกด้วย” ส่วน

ระบบทีน่�ามาใช้จดัเก็บ บรหิารจดัการ ประมวลผล ค้นคนืข้อมลูทีบ่นัทกึไว้ ซึง่อยูใ่นรปูแบบ

ดิจทิลัทีอ่่านได้ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ คือ “ฐานข้อมลู” 

เมทาดาทามบีทบาทส�าคญัในการค้นหา เข้าถงึ รวบรวม ใช้งาน จัดการ เกบ็รกัษา  

น�าส่ง และอนรุกัษ์ทรพัยากร การลงรายการบรรณานกุรมส�าหรบัห้องสมดุและการลงรายการ

วตัถุในพพิธิภณัฑ์นัน้เป็นแบบอย่างทีโ่ดดเด่นของเมทาดาทา ดงันัน้ สถาบนัแห่งความทรงจ�า

จงึเป็นประชาคมหลกัทีต้่องสร้างมาตรฐานเมทาดาทา นอกจากนี ้ภาระงานส�าคญัของสถาบนั

แห่งความทรงจ�าในยคุดิจทัิลอกีอย่างหน่ึงคือ การแปลงสภาพมรดกวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัต้องได้

และจบัต้องไม่ได้ให้เป็นรปูแบบดจิทิลั และเกบ็รวบรวมมรดกวัฒนธรรมทีเ่กิดในรปูแบบดจิิทลั 

(born-digital) เช่น หนงัสอืและวารสารอเิลก็ทรอนกิส์ ไฟล์เอกสารราชการ บนัทกึเสยีงดจิิทลั 

ภาพถ่ายดจิทิลั เป็นต้น (Sugimoto et al. 2015, 89-90)

มาตรฐานเมทาดาทาส�าหรับห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ หรือท่ีนิยมเรียกรวมกันว่าโดยย่อว่า LAM เป็น

สถาบนัด้านมรดกวฒันธรรมท่ีมเีป้าหมายองค์กร ทรัพยากร ผูใ้ช้บรกิาร และการจัดการข้อมูล

ทีใ่กล้เคยีงกนั ในส่วนของมาตรฐานเมทาดาทาถงึแม้ว่าจะสามารถเทยีบเคยีงหรอืใช้ร่วมกนั

ได้บ้าง แต่วตัถทุีส่ถาบันเก็บรักษาก็มลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไป มาตรฐานเมทาดาทา

ส�าหรบัห้องสมุด หอจดหมายเหต ุและพพิิธภณัฑ์ จงึถกูจดัท�าและพฒันาขึน้โดยประชาคมของ

แต่ละสาขา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมทาดาทาจะมีคุณภาพ คงเส้นคงวาและเชื่อมโยงข้อมูลกับ 

เมทาดาทาอืน่ได้ มาตรฐานเมทาดาทาประกอบไปด้วยมาตรฐานข้อมลู 4 รูปแบบ เพือ่การ

สื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ถูกต้อง 

ในท่ีนี้ ผู้เขียนได้ปรับข้อมูลจากตารางจ�าแนกรูปแบบมาตรฐานข้อมูล (Gilliland 2016)  

ดังน�าเสนอใน ตาราง 1
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ตาราง 1  รูปแบบม�ตรฐ�นข้อมูลและตัวอย่�งม�ตรฐ�นสำ�หรับห้องสมุด หอจดหม�ยเหตุ และพิพิธภัณฑ์

รปูแบบ
มาตรฐานข้อมูล

รายชือ่ของตวัอย่างรปูแบบมาตรฐาน

มาตรฐานเมทาดาทา
ส�าหรบัห้องสมดุ

มาตรฐานเมทาดาทา
ส�าหรบัหอจดหมายเหตุ

มาตรฐานเมทาดาทา
ส�าหรบัพพิธิภณัฑ์

มาตรฐาน 
โครงสร้างข้อมลู (data 
structure standards): 

ชดุหวัข้อ เมทาดาทา  

ผงัข้อมลู คอื การจดัหมวดหมู่

ข้อมลู เพือ่สร้างเป็นรายการ

บนัทกึของวตัถุ 

MARC (Machine-
Readable  
Cataloging) Format; 
BIBFRAME (Bibliographic 
Framework Initiative)

EAD (Encoded Archival 
Description)

CDWA (Categories for 
the Description of  
Works of Art); 
VRA (Visual Resources 
Association) Core

มาตรฐานทัว่ไป:  Dublin Core Metadata Element Set

มาตรฐานค�าศพัท์  
(data value standards):

ค�าศพัท์ควบคมุ ศพัท์สมัพันธ์ 

คอื รายการค�าศพัท์ ชือ่ และ

นยิามของค�าต่างๆ ทีใ่ช้ระบุ

ลงไปในมาตรฐานโครงสร้าง

Library of Congress: 
LCSH (Subject 
Headings), 
LCGFT (Genre/Form 
Terms for Library and 
Archival Materials), 
LCNAF (Name  
Authority File), 
TGM (Thesaurus for 
Graphic Materials) 

Library of Congress: 
LCSH (Subject 
Headings), 
LCGFT (Genre/Form 
Terms for Library and 
Archival Materials), 
LCNAF (Name  
Authority File), 
TGM (Thesaurus for 
Graphic Materials

Getty: AAT (Art & 
Architecture
Thesaurus),  
ULAN (Union List of 
Artist Names),  
TGN (Thesaurus of 
Geographic Names);

ICONCLASS 

สามารถใช้มาตรฐานค�าศัพท์ร่วมกนัได้ ตามลกัษณะข้อมลู

มาตรฐานการลงรายการ
(data content standards): 

ระเบยีบวธิใีนการลงรายการ 

คอื คูม่อืการเลอืกใช้ข้อมลู

และวากยสมัพนัธ์ของค�าท่ีใช้

ระบลุงไปในมาตรฐาน

โครงสร้าง เพือ่อธบิายข้อมลู

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

AACR (Anglo-American 
Cataloguing Rules),
RDA (Resource 
Description and Access), 
ISBD (International 
Standard Bibliographic 
Description)

DACS (Describing 
Archives: A Content 
Standard)

CCO (Cataloging 
Cultural Objects)

มาตรฐานการเข้ารหสั  
(data format/technical 
interchange standards):

มาตรฐานการแสดงข้อมูลให้

เป็นรปูแบบทีอ่่านได้ด้วย

คอมพวิเตอร์ คอื การ 

เข้ารหสัและมาร์คอพัให้ 

อ่านได้ด้วยคอมพวิเตอร์

MARC21,  
MARCXML

EAD, 
XML (Extensible Markup 
LanguageX), 
DTD (Document Type 
Definition)

CDWA-Lite XML 
Schema, 
VRA Core 4.0 XML

มาตรฐานทัว่ไป: LIDO XML, Simple Dublin Core XML, Qualified Dublin Core XML, 
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
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จาก ตาราง 1 ถึงแม้ว่าภาพรวมของมาตรฐานเมทาดาทาจะสามารถแบ่งได้ตาม

ลักษณะองค์กร ได้แก่ ห้องสมดุ หอจดหมายเหตุ และพพิธิภณัฑ์ แต่ในปัจจบุนัองค์กรทัง้สาม

ประเภทได้เก็บรักษาทรัพยากรหลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น ห้องสมุดบางแห่งอาจเก็บ

รักษาวัตถุทางวัฒนธรรมไว้เป็นจ�านวนมาก พิพิธภัณฑ์บางแห่งอาจเก็บรักษาหนังสือและ

จดหมายเหตุส�าคัญไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อความชัดเจนมากขึ้นในกรณีดังกล่าวอาจจะแบ่ง

มาตรฐานเมทาดาทาตามประเภททรัพยากรทีเ่กบ็รกัษาได้ดงันี ้ ทรพัยากรสารสนเทศ (เดมิ 

ห้องสมดุ) จดหมายเหต ุ (เดมิ หอจดหมายเหต)ุ และวตัถทุางวฒันธรรม (เดมิ พพิธิภณัฑ์) 

(Elings and Waibel 2007) จะเห็นได้ว่าไม่มมีาตรฐานโครงสร้างข้อมลู มาตรฐานค�าศพัท์ 

หรอืมาตรฐานการลงรายการชดุใดชดุหนึง่เพยีงชดุเดียว ทีจ่ะสามารถใช้งานได้เหมาะสมกบั

ทรพัยากรท้ังหมดทีแ่ต่ละองค์กรเก็บรักษาไว้ แต่ละองค์กรจะต้องเลอืกใช้มาตรฐานโครงสร้าง

และมาตรฐานค�าศพัท์ท่ีเหมาะสมด้วยความรอบคอบ รวมไปถงึการเลอืกใช้มาตรฐานค�าศัพท์

เฉพาะทางและค�าศัพท์ในท้องถิ่นด้วย ควบคู่กันกับการเลือกมาตรฐานการลงรายการที ่

เหมาะสมและปรับให้เข้ากับแนวทางการลงรายการของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือสามารถอธิบาย

ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง และสร้างช่องทางการเข้าถึงทรพัยากรขององค์กรและแห่งอืน่ๆ5  

การเลอืกใช้มาตรฐานเมทาดาทาทีเ่หมาะสม ไม่เพียงแต่จะสามารถอธิบายข้อมูลให้

แก่ทรัพยากรแต่ละประเภทได้ดีเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถเทยีบโครงสร้าง (mapping) ให้ตรงกบั

มาตรฐานเมทาดาทาขององค์กรอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัได้อกีด้วย ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างองค์กร (Gilliland 2016) ซึง่จะเป็นการขยายขอบเขตการ

สร้างองค์ความรูด้้านวัฒนธรรมได้อย่างมหาศาล

มาตรฐานเมทาดาทาสากลส�าหรับพิพิธภัณฑ์   
และตัวอย่างมาตรฐานเมทาดาทาส�าหรับพิพิธภัณฑ์ไทย 

ในหวัข้อนีผู้เ้ขยีนจะกล่าวถึงมาตรฐานข้อมลู 3 รูปแบบ จาก 4 รปูแบบ ทีเ่ป็นองค์ประกอบ

หลกัของมาตรฐานเมทาดาทา คือ 1) มาตรฐานโครงสร้างข้อมลู 2) มาตรฐานการลงรายการ  

5  ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้จ�กหัวข้อ “Practical Principles for Metadata Creation and Maintenance” ใน Baca 
(2016).
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และ 3) มาตรฐานค�าศพัท์ อนัเป็นมาตรฐานข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบังานภณัฑารกัษ์โดยตรง ส่วน

มาตรฐานการเข้ารหสันัน้เป็นงานทีต้่องใช้โปรแกรมเมอร์และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านภาษา

คอมพวิเตอร์ ผูเ้ขียนจงึไม่ขอกล่าวถึงในบทความนี ้ ในส่วนของมาตรฐานเมทาดาทาส�าหรบั

พพิธิภัณฑ์ไทย ผูเ้ขยีนจะยกตวัอย่างจากผลการด�าเนนิโครงการจัดท�าโครงสร้างและรปูแบบ

ฐานข้อมลูดจิทิลัส�าหรบัพพิิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ โดยองิจากมาตรฐานสากล

ข้างต้น

 
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล

จากการศกึษาพบว่า มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลส�าหรบัวัตถทุางวัฒนธรรมทีใ่ช้ในระดบั

สากล ได้แก่ CDWA หรอื “หมวดหมูส่�าหรบัการอธบิายงานศลิปะ” (ด ูตาราง 1 ) ซึง่พฒันา

โดย Art Information Task Force6 ภายใต้การสนบัสนนุจาก J. Paul Getty Trust และ

ยงัม ีVRA Core ท่ีพฒันาโดย Network Development และ MARC Standards Office 

of the Library of Congress โดยความร่วมมอืกบั Visual Resources Association โดย

ท้ังสองมาตรฐานโครงสร้างข้อมลูนี ้ เลอืกใช้มาตรฐานการลงรายการเดยีวกนัคอื CCO (ดู 

ตาราง 1 ) อย่างไรก็ดี ในบทความน้ี ผู้เขียนขอน�าเสนอมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลเฉพาะ 

CDWA เนือ่งจาก CDWA สามารถอธบิายข้อมลูวตัถทุางวฒันธรรมได้ละเอยีดและครอบคลมุ

การใช้งานมากกว่า VRA Core โดยมโีครงสร้างเตม็รปูแบบถงึ 31 หวัข้อหลกั และยงัมหีวัข้อ

ย่อยอีกกว่า 500 หัวข้อ ซึ่งค่อนข้างครอบคลุมทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางวัฒนธรรม

ประเภทต่าง ๆ

จาก ตาราง 2 คอลัมน์ซ้าย คือ หวัข้อหลกั คอลมัน์กลาง คอื หวัข้อย่อยและข้อมูล 

คอลมัน์ขวา คอื ระบบค�าศพัท์/รปูแบบข้อมลู (terminology / format) ทีใ่ช้ลงรายการ ซึง่มี

ความหมายดงัน้ี

6  เพ่ือคว�มกระชับในก�รนำ�เสนอเนื้อห�และลดคว�มคล�ดเคลื่อนอันอ�จเกิดจ�กก�รแปล  ในเนื้อห�ส่วนต่อจ�กนี้  
ผู้เขียนจะอ้�งถึงชื่อองค์กรและชื่อหัวข้อในเกณฑ์ม�ตรฐ�นเมท�ด�ท�ด้วยคำ�ในภ�ษ�อังกฤษ  ส่วนคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
จะอธิบ�ยเป็นภ�ษ�ไทยพร้อมระบุคำ�ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับก�รอ้�งอิงไว้ในวงเล็บ.
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ตาราง 2  ตัวอย่�งก�รลงร�ยก�รวัตถ ุ(cataloging) “หีบพระธรรม” โดยใช้โครงสร้�งและแนวปฏิบัติของ CDWA 

Object/Work* Catalog Level: * item 
Type: * หบีพระธรรม 

Controlled list 
Authority 

Classification* Terms: * เคร่ืองรัก
เคร่ืองใช้ในพิธกีรรม
ศลิปะเอเชยี 

Controlled list 

Titles or Names* Text: * หบีพระธรรม
Preference: preferred

Free text  
Controlled list 

Creation* Creator Description: * ไทย (ไม่ทราบชือ่) Free text 

  Identity: * ไทย (ไม่ทราบช่ือ) 
Role: * ช่างลงรักปิดทอง 

Authority 
Authority 

  Creation Date: * พุทธศตวรรษท่ี 24 
Earliest: * 1782 Latest: * 1857 

Free text  
Controlled format 

  Creation Place/Original Location: ประเทศไทย Authority 

- controlled list คือ รายการค�าศพัท์ท่ีตัง้ไว้ให้เลอืก เพือ่ทีค่วบคมุการใช้ค�าศพัท์ให้

ถกูต้อง 

- controlled format คือ ข้อมลูรูปแบบเฉพาะ เช่น อายกุารสร้างวตัถ ุขนาดวตัถุ 

การเขยีนวนัท่ี 

- authority คือ รายการหลกัฐาน เป็นแฟ้มค�าศพัท์และชือ่เฉพาะทีก่�าหนดค�าสะกด

ไว้เป็นมาตรฐาน 

- free text คือ บรรยายได้อสิระ

รปูแบบข้อมลูทีใ่ช้ลงรายการข้างต้นเป็นสิง่ที ่CDWA ได้ออกแบบมาเพือ่จัดสรรว่าข้อมลู

ใดทีใ่ช้ในการแสดงผล (display) หรอืข้อมลูใดท่ีใช้ในการค้นคนืข้อมลู (retrieval) ข้อมูลที่

ใช้ในการแสดงผลควรเขียนด้วยรูปแบบไวยากรณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย  

การแสดงผลท่ีเป็นการบรรยายได้อสิระจะสามารถใช้ค�าทีแ่สดงถงึความไม่ชัดเจนหรอืความ

คลุมเครือของข้อมูลได้ ซึ่งพบอยู่เสมอส�าหรับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน  

การลงรายการในหวัข้อส�าคัญต่าง ๆ กย็งัมคีวามจ�าเป็นต้องควบคมุรปูแบบข้อมลู เพือ่น�าไป

ใช้ในการค้นคนืข้อมลูด้วย ซ่ึง CDWA ใช้ค�าว่า การท�าดชัน ี(Indexing) 
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หม�ยเหตุ: * หม�ยถึง หัวข้อสำ�คัญ (core) ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ได้อย่�งน้อยเท่�ที่จำ�เป็น ห้�มเว้นว่�งไว ้
  ผู้สนใจส�ม�รถศึกษ�ตัวอย่�งเพิ่มเติมได้จ�กเว็บไซต์ของ Getty Research Institute ที่ลิงก์  http://www. 
  getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/examples.html

Style/Period/ Group/
Movement 

Indexing Term: รัตนโกสินทร์ Authority 

Measurements* Dimensions Description: * 28.3 x 82.5 x 28.9 cm Free text 
  Value: 28.3 Unit: cm Type: height 

Value: 82.5 Unit: cm Type: width
Value: 28.9 Unit: cm Type: depth

Controlled format  
and Controlled lists 

Materials and 
Techniques*

Description: * ท�าด้วยไม้ ลงรกัปิดทอง Free text 

  Material Name: 
ไม้
รัก
ทองค�าเปลว

Technique Names: 
ลงรักปิดทอง

Authority 

Subject Matter* Indexing Terms: *
เคร่ืองใช้ในพิธกีรรม
ศาสนาและเทพปกรณัม

Authority 

Descriptive Note Text: หบีพระธรรม ส�าหรับใส่คัมภร์ีทางพทุธศาสนา ท�าด้วย
ไม้ มฝีาและเชิง เป็นหบีพระธรรมฝาตัด ลายรดน�า้ ลงรกัปิด
ทอง ด้านข้างของหบีพระธรรมแบ่งเป็นสามช่อง ท�าการลงรกั
ปิดทองเป็นลายราชสีห์ สิงโตจีน และสิงห์ รายล้อมด้วยลาย
ดอกพุด และระหว่างช่องยงัท�าลายดอกพดุกัน้อกีด้วย การ
ลงรักให้กับหบีธรรมเป็นไปเพ่ือช่วยให้หบีพระธรรมมีการคง
สภาพไม่ช้ืน เพราะหากชืน้อาจท�าให้พระคมัภร์ีทีอ่ยู่ภายใน
เสียหายได้ 

Free text 

  Citations: พิเชฐ สายพันธ์ (บรรณาธกิาร). (2556). 
วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ปทมุธาน ี: 
พิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ คณะสงัคมวทิยาและ
มานษุยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Page: 105

Authority  
Free text 

Current Location* Repository Name/Geographic Location:* พพิธิภณัฑ์
ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ  
(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ,  
จังหวัดปทุมธาน,ี ประเทศไทย) 
Repository Numbers: * มธ. 2825/2535

Authority

Free text 
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ตามโครงสร้างของ CDWA หัวข้อทีใ่ช้แสดงผลมกัจะเป็นการบรรยายโดยอสิระ ส่วน

หัวข้อท่ีใช้การท�าดัชนีต้องระบุเป็นข้อมูลควบคุม โดย CDWA แนะน�าให้ใช้ศัพท์ควบคุม 

(controlled vocabularies) ดังท่ีก�ากับไว้ท้ายตารางว่า หวัข้อใดควรใช้ controlled list  

เช่น Classification หรือใช้ authority เช่น Creator หรอืใช้ controlled format เช่น 

Earliest และ Latest Dates7

หวัข้อส�ำคญัทีป่ระเทศไทยยังไม่มแีละควรจะมใีนมำตรฐำนโครงสร้ำงข้อมลู

- Catalog Level คือ คุณลกัษณะของรายการ เช่น วตัถชุิน้เดีย่ว วตัถเุป็นชดุ วตัถุ

เป็นซรีส์ี 

- Classification คือ หมวดหมูวั่ตถุ เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศลิปะเอเชยี 

ศลิปะยโุรป 

- Subject Matter คือ หัวเร่ืองวัตถุ เช่น เครือ่งแต่งกาย ภาพคนเหมอืน ศาสนาและ 

เทพปกรณมั

ตาราง 3 เป็นตัวอย่างมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลส�าหรับพิพิธภัณฑ์ไทย จากผลการ

ด�าเนินโครงการจัดท�าโครงสร้างและรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลส�าหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกยีรต ิ ซึง่ผู้เขยีนเป็นนกัวจิัยประจ�าโครงการฯ ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบัน โดยได้

ท�าการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามกระบวนการดงัต่อไปน้ี 1) ศกึษามาตรฐานเมทาดาทาส�าหรบั

พิพิธภัณฑ์ระดับสากล 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ฯ  

มากท่ีสุด 3) ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยเลือกใช้มาตรฐาน CDWA และปรับปรุง 

เพ่ิมเตมิให้ตรงกบัความต้องการของพพิธิภณัฑ์ฯ 4) ทดลองลงรายการตามโครงสร้างทีอ่อกแบบ

ไว้ 5) วเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บ เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมลูให้สมบรูณ์ และ 

จดัท�าคูมื่อการลงรายการเป็นล�าดับต่อไป

จาก ตาราง 3 ผูเ้ขียนยกมาเฉพาะหัวข้อท่ีองิมาจาก CDWA และหวัข้อส�าคญัเท่านัน้ 

อันเป็นข้อมลูจ�าเป็นเบ้ืองต้นเพือ่ใช้ระบุตัววัตถุและบ่งบอกความเฉพาะเจาะจงของวตัถแุต่ละ

ชิน้ได้ นอกจากทีย่กมาเป็นตวัอย่างในตารางแล้ว กย็งัมหัีวข้อหลกัอืน่ๆ ทีอ่งิจาก CDWA เช่น 

7  ดูเพิ่มเติมได้จ�กหัวข้อ “Introduction” ใน Baca and Harpring (2019).
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Categories หมวดหมูร่ายการ ระบบค�าศพัท์/
รปูแบบข้อมลู

Titles* ชือ่วตัถ*ุ

 - Title text*  - ช่ือวัตถ*ุ free text

 - Preference*  - ล�าดบัการเลอืกใช้* controlled list

 - Title Language  - ภาษาของชือ่วตัถุ controlled list

Object/Work* วตัถ*ุ

 - Catalog Level*  - คณุลกัษณะของรายการ* controlled list

 - Type*  - ประเภทวตัถ*ุ authority

 - Components/Parts

 - Components Quantity

 - Components Type

 - ส่วนประกอบ/ชิน้ส่วน

 - จ�านวนของส่วนประกอบ

 - ประเภทวตัถขุองส่วนประกอบ

free text 
controlled format
authority

Classification* หมวดหมูวั่ตถ*ุ controlled list

Creations* ข้อมลูเกีย่วการสร้างวตัถ*ุ

 - Creator Description*  - ค�าอธิบายเกีย่วกบัผูส้ร้าง* free text

 - Identity*  - การระบตุวัผูส้ร้าง* authority

 - Role*  - หน้าทีข่องผูส้ร้าง* authority

 - Creation Date*  - ช่วงเวลาทีส่ร้าง* free text

 - Earliest*  - อายสุนันษิฐานทีเ่ก่าทีส่ดุ* controlled format

ตาราง 3  ตัวอย่�งม�ตรฐ�นโครงสร้�งข้อมูลสำ�หรับพิพิธภัณฑ์ไทย จ�กโครงก�รจัดทำ�โครงสร้�งและรูปแบบฐ�นข้อมูล
ดิจิทัลสำ�หรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ (คัดเฉพ�ะส่วนที่อิงจ�ก CDWA)

จารกึและตราสญัลกัษณ์ (Inscriptions/Marks) ประวตักิารตรวจสอบสภาพ (Condition/

Examination history) ประวัติการอนุรักษ์ (Conservation/Treatment history) วตัถทุี่

เกี่ยวข้อง (Related Works) ลิขสิทธ์ิ/ข้อจ�ากัด (Copyright/Restrictions) ประวัติการ 

จดัแสดง/การให้ยมื (Exhibition/Loan History)
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Categories หมวดหมูร่ายการ ระบบค�าศพัท์/
รปูแบบข้อมลู

 - Latest*  - อายสุนันษิฐานทีใ่หม่ทีส่ดุ* controlled format

 - Creation Place/ 
   Original Location  - สถานท่ีสร้าง/สถานทีด่ัง้เดมิทีพ่บ  authority

Styles/Periods แบบศลิปะ/ยคุสมัย authority

Measurements* ขนาด* 

 - Dimensions Description*  - ค�าอธิบายขนาด* free text

 - Type

 - Value

 - Unit 

 - ประเภท

 - ค่า

 - หน่วย

controlled list
controlled format
controlled list

Materials/Techniques* วสัดแุละเทคนคิการสร้าง*

- Materials/Techniques Description*  - ค�าอธิบายวัสดแุละเทคนคิ* free text

 - Materials Names

 - Materials Role
 - ช่ือวัสดุ

 - หน้าทีข่องวัสดุ

authority
controlled list

 - Techniques Names

 - Techniques Role
 - ช่ือเทคนคิ 

 - หน้าทีข่องเทคนคิ

authority
controlled list

Subject Matter* หวัเรือ่งวตัถ*ุ 

 - General Subject*  - หวัเรือ่งทัว่ไป* controlled list

 - Specific Subject  - หวัเรือ่งเฉพาะ authority

Descriptive Note ค�าบรรยายวัตถุ free text

Current Location* สถานทีต้ั่งวตัถใุนปัจจบุนั* 

 - Repository/Geographic Location*  - ทีต้ั่งองค์กรผูเ้กบ็รกัษา/ 

   ทีต้ั่งทางภูมศิาสตร์*
authority

 - Gallery/Specific Location  - ทีต้ั่งแบบเฉพาะเจาะจง free text

ตาราง 3 (ต่อ)  ตัวอย่�งม�ตรฐ�นโครงสร้�งข้อมูลสำ�หรับพิพิธภัณฑ์ไทย จ�กโครงก�รจัดทำ�โครงสร้�งและรูปแบบฐ�น
ข้อมูลดิจิทัลสำ�หรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ (คัดเฉพ�ะส่วนที่อิงจ�ก CDWA) 
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ส่วนแนวปฏบัิติส�าหรับแต่ละหัวข้อน้ัน มรีะบไุว้แล้วโดยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของ CDWA 

ทั้งน้ีพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งอาจมีการด�าเนินการและการให้บริการแตกต่างกันออกไป เช่น 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ พพิธิภณัฑ์ในมหาวทิยาลยั แต่ละองค์กรจงึต้อง

ออกแบบโครงสร้างข้อมลูให้เหมาะสมกบัการใช้งานมากทีส่ดุ แต่อย่างน้อยควรมีมาตรฐาน

เบือ้งต้นเพือ่เป็นแนวปฏบัิติร่วมกันท้ังประเทศ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ซึง่ในกรณี

ของพพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตไิด้มกีารออกแบบโครงสร้างข้อมลูเพิม่เตมิส�าหรบั

พพิธิภณัฑ์ฯ ดงั ตาราง 4

ตาราง 4  ตัวอย่�งโครงสร้�งข้อมูลสำ�หรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ (ส่วนที่เพิ่มเติมจ�ก CDWA)

Categories หมวดรายการ ระบบค�าศพัท์/ 
รปูแบบข้อมลู

Object Images ภาพถ่ายวัตถุ files

Serial Number* เลขล�าดบั* controlled format

Registration Number* เลขทะเบยีนวัตถ*ุ free text

Curator’s comments ความเหน็จากภณัฑารกัษ์ free text

Publication History ประวัติการตีพมิพ์ 

 - Citations  - การอ้างองิ free text

 - Page  - เลขหน้า free text

 - Related Events  - การจดังานท่ีเกีย่วข้อง free text

Registration Card Images ภาพบตัรทะเบยีนวตัถุ files

Identification Marks ต�าหนริปูพรรณวตัถุ 

 - Identification Mark Description  - ค�าอธิบายต�าหนริปูพรรณวตัถุ free text

 - Identification Mark Images  - ภาพถ่ายต�าหนริปูพรรณวตัถุ files
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มาตรฐานการลงรายการ

มาตรฐานการลงรายการส�าหรบัพิพธิภัณฑ์ ได้แก่ CCO หรอื “คู่มอืการลงรายการวตัถุ

ทางวัฒนธรรม” พัฒนาโดย Visual Resources Association (VRA) เป็นแนวทางใน 

การเลอืก การเรยีบเรยีง และการก�าหนดรปูแบบข้อมลูทีน่�ามาลงรายการ เพ่ือสร้างค�าบรรยาย

วตัถทุีด่ี

ในหวัข้อนีผู้เ้ขยีนได้แปลเนือ้หาจากคู่มอื CCO เป็นภาษาไทย โดยมีบางส่วนทีเ่พ่ิมเตมิ

จากแนวปฏบิตัขิอง CDWA ด้วย เน่ืองจาก CCO น้ันเป็นมาตรฐานการลงรายการทีใ่ช้ได้กบั

ทกุมาตรฐานโครงสร้างข้อมลูส�าหรับพพิธิภัณฑ์ เมือ่พิพิธภณัฑ์ได้ตดัสนิใจเลอืกใช้ CDWA 

VRA Core หรือโครงสร้างใดๆ ก็ต้องเพิม่เตมิระเบียบวธิกีารลงรายการปลกีย่อยต่างๆ ตาม

ทีโ่ครงสร้างนัน้ก�าหนดไว้ด้วย เพือ่ความครบถ้วนสมบรูณ์

เน่ืองจากคู่มือ CCO น้ันมีรายละเอียดมากตามจ�านวนหัวข้อส�าคัญในมาตรฐาน

โครงสร้างข้อมลู ผูเ้ขียนจงึไม่สามารถยกตัวอย่างมาได้ทัง้หมด จะยกมาบางหวัข้อทีน่่าสนใจ

และมปีระเดน็เกีย่วเนือ่งกบัพพิธิภณัฑ์ไทย ทัง้นี ้ตวัอย่างการลงรายการใน CCO ต้องคงภาษา

อังกฤษไว้ เนือ่งจากเป็นระเบียบวิธีการลงรายการส�าหรบัภาษาองักฤษ

1) ตวัอย่างหลกัการระบุชือ่วัตถุ (Title) จากคู่มอื CCO (Baca et al. 2006, 48-76)

ระบชุือ่หรอืวล ี ทีใ่ช้เรยีกวตัถนุัน้ อย่างน้อย 1 ช่ือ ถ้ามีช่ืออืน่เพ่ิมเตมิ ให้ตดิธงช่ือที่

ต้องการใช้เป็นอนัดบัแรกว่า “ชือ่หลกั” (preferred) และตดิธงชือ่อืน่ๆ ว่า “ชือ่ทางเลอืก” 

(alternate) 

 - Preferred title: ช่ือหลัก

วตัถทุกุชิน้ ต้องมหีน่ึงชือ่ท่ีถูกติดธง “ชือ่หลกั” เสมอ โดยควรตัง้ชือ่หลกัให้กระชบัด้วย

ภาษาทีใ่ช้ในฐานข้อมลูขององค์กร (ถ้าเป็นได้) ชือ่หลกัควรเป็นชือ่ปัจจุบนัทีอ่งค์กรผูเ้กบ็รกัษา

ใช้เรยีกวตัถุ หรอืเป็นชือ่ทีถ่กูจารกึหรือตัง้ขึน้โดยศลิปินผูส้ร้างงาน (ถ้าทราบ หรอืช่ือน้ันอธิบาย

ความได้เพียงพอ) แต่ถ้าชื่อน้ันอธิบายความได้ไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ ให้ผู้ลงรายการ 

ต้ังชือ่วตัถขุึน้มาใหม่ ดังตวัอย่าง

Title: Eight Scenes of the Xiao-Xiang Rivers (preferred)
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- Language of the Title: ภำษำของชือ่วตัถุ

ส�าหรบัชือ่หลกัต้องกระชบัได้ใจความ ด้วยภาษาทีใ่ช้ในฐานข้อมูลขององค์กร วตัถทุี่

มชีือ่ท่ีจารกึไว้ ให้แปลจารกึและชือ่อืน่ๆ เป็นภาษาองักฤษเท่าท่ีจ�าเป็น บนัทกึชือ่ตามจารกึใน

ภาษาต่างประเทศเช่นเดิมในฐานะชือ่ทางเลอืก ชือ่วตัถใุนภาษาอืน่ (ถ้าม)ี ให้บนัทึกชือ่วัตถุ

นัน้ไว้ด้วย เพือ่ให้การสบืค้นมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ การบนัทกึด้วยภาษาต่างประเทศ จะต้อง

มีเครื่องหมายเสริมสัทอักษร (phoenetics) ครบถ้วน ตามหลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ  

ดงัตวัอย่าง

Titles: Madonna and Child with John the Baptist (preferred) •  

La Virgen y el Niño con el pequeño San Juan Bautista (alternate)

กรณีที่วัตถุนั้นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูลของ

องค์กร ให้เลอืกชือ่วัตถุท่ีรู้จกักันโดยท่ัวไปเป็นชือ่หลกั ดงัตวัอย่าง

Titles: Mona Lisa (preferred) • Monna Lisa (alternate) •  

La Gioconda (alternate) • La Joconde (alternate) •  

Portrait of the Wife of Francesco del Giocondo (alternate)

 - กำรตัง้ช่ือวตัถขุึน้ใหม่

ถ้าวตัถนุัน้ไม่มชีือ่วตัถตุดิตวัมาด้วย ให้ตัง้ช่ือข้ึนมาใหม่ ช่ือทีต้ั่งข้ึนมาอาจประกอบด้วย

ข้อมลูเหล่านี้

 - ประตมิานวิทยา: พจิารณาต้ังชือ่ตามศาสนา ต�านาน วรรณกรรม ประวตัศิาสตร์ หรอื

หวัเรือ่ง

 - ชื่อเฉพาะ: วัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีชื่อ ให้ใส่ชื่อเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ถ้าทราบอย่าง

แน่ชดั 

 - ประเภทวัตถุ: วัตถุทางวัฒนธรรมหรือวัตถุที่ไม่มีชื่อเป็นของตัวเอง ให้ตั้งชื่อตาม

ประเภทของวัตถุ หรืออธิบายลักษณะทางกายภาพโดยย่อของวัตถุ และอาจเพ่ิม 

รายละเอยีดทางประติมานวิทยาไปด้วยได้
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 - ผู้เก็บรักษา: ตัง้ชือ่ตามผูเ้กบ็รักษาในปัจจบัุนหรอือดีต หรอืสถานท่ีต้ังในปัจจุบันหรอื

อดตี หรอืตามประวัติท่ีมาของวัตถุ เช่น “Bayeux Tapestry”

 - สถาปัตยกรรม: ส�าหรบัสถาปัตยกรรม ให้ตัง้ตามชือ่เจ้าของอาคาร หรอืสร้างอทุศิให้

แก่ผู้ใด หรือที่ตั้ง ตามแต่ความเหมาะสม หรือตั้งช่ือตามประเภทการใช้งานของ

อาคาร เช่น โรงละคร โบสถ์ พพิธิภัณฑ์ 

 - ไม่ทราบชือ่: ส�าหรบังานศลิปะหรอืวัตถุท่ีไม่ทราบชือ่ แต่จ�าเป็นต้องตัง้ชือ่ โดยทีไ่ม่

ทราบแน่ชดัว่าเป็นวตัถปุระเภทใด หรอืสร้างข้ึนมาเพ่ือจุดประสงค์ใด ให้ตัง้ช่ือโดย

อธิบายเท่าทีข้่อมลูปรากฏ ห้ามตัง้ชือ่ว่า “Untitled” หรอื “ไม่มชีือ่” นอกเสยีจากว่า

จะถกูเรยีกโดยศลิปินผูส้ร้างงานหรอืผูเ้กบ็รกัษางานเท่านัน้

แนวทำงกำรต้ังช่ือวตัถทุีม่หีลำยช่ือส�ำหรับพพิธิภณัฑ์ไทย 

จากเกณฑ์ของ CCO จะเหน็ได้ว่าวตัถสุามารถมไีด้หลายชือ่ โดยให้ลงรายการแยกกนั

เป็นชือ่ๆ ไป (ไม่ใช้วงเลบ็ต่อท้ายชือ่) ตามโครงสร้างของ CDWA มหีวัข้อย่อยดงันี ้Title text 

(ช่ือวตัถ)ุ, Preference (ล�าดบัการเลอืกใช้) และ Title Language (ภาษาของชือ่วตัถ)ุ โดย

ชือ่ท่ีก�าหนดให้ใช้เป็นอนัดบัแรก ควรเป็นชือ่ทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป หรอืตามเกณฑ์ที ่CCO ก�าหนด 

ส่วนวัตถุที่มีชื่ออื่นในภาษาต่างประเทศหรือภาษาชาติพันธุ์ ให้ระบุค�าเรียกภาษานั้นไว้ด้วย 

โดยเลอืกจากรายการท่ีก�าหนดไว้ในเว็บไซต์ ethnologue8 ดงัตวัอย่าง

Title text: กล่องข้าว Preference: preferred Title Language: Thai 

Title text: แอบข้าว Preference: alternate Title Language: Thai, Northern 

Title text: กระตบิ Preference: alternate Title Language: Thai, Northeastern

การใส่วงเลบ็ต่อท้ายชือ่วัตถุ ใช้ได้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

- แสดงความไม่ชดัเจนในข้อมลู

8  เว็บไซต์ขององค์กร SIL International ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภ�ษ�พูดของกลุ่มชนต่�งๆ ทั่วโลก ส�ม�รถเข้�ถึง
ได้ที่ www.ethnologue.com.
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Title text: Portrait of a Halberdier (Francesco Guardi?) Preference: 

preferred

- ผูส้ร้างงานหรอืผูเ้กบ็รักษาได้ตัง้ไว้หลายชือ่ ให้ใส่ชือ่ที ่2 หรอืชือ่ถดัไปไว้ในวงเลบ็

Title text: Le Tournesol (The Sunflower) Preference: preferred

2) ตวัอย่างหลกัการระบุขนาดวัตถ ุ(Measurement) จากคูม่อื CCO (Baca et al. 

2006, 104-120)

ในหวัข้อค�าอธิบายขนาดให้ระบุขนาดเรียงตามล�าดบัดงันี ้height x width x depth 

(ถ้าวตัถนุัน้มมีติิตรงตามน้ี) ซ่ึงจะท�าให้ผูอ่้านทราบถงึมติวิตัถแุละทศิทางการวางตามความ

เป็นจรงิ เช่น วตัถวุางตวัในแนวตัง้แนวนอน แนวลกึ หรอือืน่ๆ ให้อธบิายด้วยระบบเมตรกิและ

ใส่ขนาดในระบบชัง่ตวงวัดอืน่ไว้ในวงเลบ็ (ถ้าม)ี ตวัอย่างเช่น

Dimensions Description: 198 x 233 x 82 cm (78 x 91 3/4 x 32 1/4 inches) 

Value: 198 Unit: cm Type: height 

Value: 233 Unit: cm Type: width 

Value: 82 Unit: cm Type: depth

แนวทำงกำรอธบิำยขนำดส�ำหรับกำรลงรำยกำรภำษำไทย

CDWA และ CCO ให้ลงรายการโดยเรียงตามระนาบทีช่ดัเจนคอื height x width x 

depth แต่การบอกขนาดตามความหมายในภาษาไทย และตาม คู่มือการจัดท�าทะเบียน

โบราณวตัถ ุ ศิลปวัตถุ โดย ส�านกัพพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิกรมศิลปากร ไม่ได้เรยีกขนาด

ตามระนาบต้ัง นอน ลกึ กล่าวคือ ด้านไหนสัน้กว่าเรยีก “กว้าง” ด้านไหนยาวกว่าเรยีก “ยาว” 

จงึท�าให้ไม่มมีาตรฐานทีช่ดัเจน ผูเ้ขยีนจงึขอแนะน�าว่า ควรบอกขนาดในภาษาไทยให้สมัพนัธ์

กบัเกณฑ์สากล กล่าวคือ ใช้ค�าท่ีบ่งบอกถึงมติหิรอืระนาบวตัถตุามมมุมองและทศิทางทีเ่ป็น

จรงิ ได้แก่ height = สูง width = กว้าง depth = ลกึ เพือ่ให้ตรงตามมาตรฐาน CDWA/ 

CCO และแสดงมติิของวัตถุแต่ละชิน้ได้ถกูต้องตามจรงิ ( ตาราง 5 )
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ตาราง 5 ก�รเรียกประเภทมิติของวัตถุ (Dimensions Type) ที่แตกต่�งกันระหว่�งภ�ษ�อังกฤษกับภ�ษ�ไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย  
(แปลตามภาษาอังกฤษ

คอื เรียกสงู กว้าง ยาว ลึก  
ตามมิติจริง)

ภาษาไทย  
(ความหมายตามพจนานกุรมไทย* 

และคู่มือกรมศลิปากร ซึง่เรยีก  
สูง กว้าง ยาว ลกึ ไม่ตรงตามมิติ)

height
สงู (วัตถ ุ2 มติิ และ 3 มติิ ใช้เหมอืนกนั)

หนา (ใช้กบัการวัดขนาดวัตถทุีม่ ี

ภายในแน่นทบึเท่านัน้)

วตัถ ุ3 มิติ 

เรยีก สงู เช่น ตูพ้ระธรรม หรอื

เรยีก หนา เช่น สมดุไทย

วตัถ ุ2 มิต ิเช่น ภาพวาด

ถ้าระนาบตัง้สัน้กว่า เรยีก กว้าง

ถ้าระนาบตัง้ยาวกว่า เรยีก ยาว

width กว้าง

ถ้าระนาบนอนสัน้กว่า เรยีก กว้าง

ถ้าระนาบนอนยาวกว่า เรยีก ยาว

(กรณขีองตูพ้ระธรรม เรยีก ด้านหน้าของ 

ตูก้ว้าง)

depth ลกึ

ถ้าระนาบลกึสัน้กว่า เรยีก กว้าง

ถ้าระนาบลกึยาวกว่า เรยีก ยาว

(กรณขีองตูพ้ระธรรม เรยีก ด้านข้างของ 

ตูก้ว้าง)

length
ยาว (ภาษาองักฤษใช้ length เรยีกขนาดเครือ่งแต่งกายบางส่วน เช่น แขนเสือ้ ล�าตวั 

ขากางเกง ความยาวกระโปรง หรอืวัตถท่ีุมสีดัส่วนด้านกว้างและยาวต่างกนัมากๆ เช่น 

ฟิล์ม เชอืก ถนน เป็นต้น)

*  พจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ.  2554 อธิบ�ยคว�มหม�ยของทั้งสองคำ�ไว้ดังนี้  คำ�ว่�  “กว้�ง” หม�ยถึง 
ด้�นสั้นที่คู่กับด้�นย�ว  ส่วนคำ�ว่�  “ย�ว”  หม�ยถึงลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ  มีกำ�หนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรง
จ�กจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งม�กกว่�อีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีก�รเปรียบเทียบกัน
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มาตรฐานคำาศัพท์

คอืศพัท์ควบคุม หมายถงึ กระบวนการจัดการค�าศพัท์และวลต่ีาง ๆ  เพือ่ใช้ในการล�าดบั

ค�าศพัท์ และ/หรอืค้นคืนข้อมลู ผ่านการสืบค้น โดยทัว่ไปจะต้องมกีารก�าหนดศพัท์ทีแ่นะน�า

ให้ใช้เป็นอันดับแรกและศัพท์ทางเลือกอื่นๆ พร้อมค�าจ�ากดัความหรอือธบิายขอบเขตการใช้ 

ไว้ด้วย ศัพท์ควบคุมเป็นกรอบความคิดที่กว้างกว่ารายการหลักฐาน ซึ่งรายการหลักฐาน 

และรายการค�าศพัท์ท่ีตัง้ไว้ให้เลอืก ถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของศพัท์ควบคมุ9 

ตัวอย่างมาตรฐานค�าศัพท์ส�าหรับวัตถุทางวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐานที่พัฒนาโดย 

Getty Research Institute เช่น AAT ULAN TGN และมาตรฐานที่พัฒนาโดยหอสมุด

รฐัสภาอเมรกินั เช่น LCSH, TGM (ดู ตาราง 1) ในท่ีนี ้ผูเ้ขยีนจะยกตวัอย่างค�าศพัท์ควบคมุ

จากคลงัข้อมลูค�าศพัท์ของ Getty Research Institute10 ดงัต่อไปนี้

1) ตวัอย่ำงศพัท์ควบคมุด้ำนศลิปะจำก Art & Architecture Thesaurus (AAT) 

ID: 300019199 

Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300019199  

Record Type: concept 

Thai (culture or style) (Southeast Asian, Asian, ... Styles and Periods 

(hierarchy name)) 

Note: Refers to the style and culture of the region known as modern 

Thailand. Artistic production primarily focuses on the crafting of 

porcelain and pottery, painting, sculpture, and architecture, and 

exhibits stylistic influences from China, India, and other regions and 

9  ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้จ�กคำ�อธิบ�ยก�รใช้ง�น  controlled  lists  ได้จ�กฐ�นข้อมูลคำ�ศัพท์ Art & Architecture 
Thesaurus

®
 Online ที่ลิงก์ http://vocab.getty.edu/page/aat/300265267.

10  คลังข้อมูลคำ�ศัพท์ดังกล่�วเผยแพร่ภ�ยใต้สัญญ�อนุญ�ต Open Data Commons Attribution License (ODC-By) 
1.0  ผู้สนใจส�ม�รถสืบค้นคำ�ศัพท์ได้ที่ลิงก์  http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html  และด ู
ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญ�อนุญ�ตฯ ได้ที่ลิงก์ http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/
download.html.
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cultures in Southeast Asia. Temple styles in the region specifically 

imitate Hindu and Buddhist models with unique variations. 

Terms: 

Thai (culture or style) (preferred,C,U,English-P,D,U,A) 

Siamese (Southeast Asian style) (H,U,English,UF,U,U)

2) ตวัอย่ำงศพัท์ควบคมุชือ่เรยีกทำงภูมศิำสตร์จำก Thesaurus of Geographic 

Names (TGN) 

ID: 7000983 

Page Link: http://vocab.getty.edu/page/tgn/7000983  

Record Type: administrative

Bangkok (inhabited place) 

Coordinates: 

Lat: 13 45 14 N  degrees minutes  Lat: 13.7530  decimal degrees 

Long: 100 30 05 E  degrees minutes  Long: 100.5010  decimal degrees 

Note: Located above the mouth of the Chao Phraya river; old city 

built on pontoons with canals; site of hundreds of Buddhist temples; 

agricultural village until used as a stronghold against the Burmese 

in 1767; frequently bombed by Allies 1944-1945. Coextensive with 

Krung Thep Mahanakhon province; a 1,565 sq km area located 

astride the Chao Phraya river, comprising residential, commercial, 

industrial, administrative and agricultural areas. 

Names:

Krung Thep (preferred,C,V) 

Bangkok (C,O,English-P,U,N) 

Bangkok Metropolis (C,O) 
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Krung Thep Mahanakhon (C,V) 

Phra Nakhon (H,V) 

กรงุเทพฯ (C,V)

จากตวัอย่างระบบศพัท์ควบคุมของ AAT และ TGN ข้างต้น จะเหน็ว่ามรีายละเอยีด

ค่อนข้างมาก ซึง่ยกมาเพยีงส่วนหนึง่ของการแสดงผลสบืค้นแบบเต็มรปูแบบเท่านัน้ โครงสร้าง

หลักๆ ของรายการค�าศัพท์ ได้แก่ ID และ URL ซึ่งเชื่อมโยงไปยังหน้ารายการ ประเภท 

รายการ ค�าศพัท์พร้อมระบใุนวงเลบ็ว่าค�านัน้ใช้ในบรบิทใด ล�าดบัช้ันค�าศัพท์ (hierarchy) 

ค�าจ�ากดัความ พร้อมตดิธงค�าทีค่วรใช้เป็นอนัดบัแรก รวมทัง้ค�าเรยีกแบบอืน่ๆ จะเห็นได้ว่า

แนวคดิในการจดัท�ามาตรฐานค�าศพัท์ไม่ได้เป็นเพยีงแค่พจนานุกรมเล่มหนึง่เท่านัน้ แต่เป็น 

กระบวนการจดัการค�าศพัท์เพือ่สร้างระบบสบืค้นข้อมูล โดยมีการก�าหนดค�าทีค่วรเลอืกใช้เป็น

อนัดบัแรกและค�าทางเลอืกอืน่ รวมท้ังอธิบายขอบเขตการใช้ไว้ด้วย ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่มี

มาตรฐานเช่นนีม้าก่อน มเีพยีงแต่พจนานกุรมและต�าราต่างๆ ทีใ่ช้อ้างองิในการลงรายการ

วตัถทุางวฒันธรรม

การจดัท�ามาตรฐานค�าศพัท์ภาษาไทยด้านศลิปวฒันธรรมให้เทยีบเคยีงกบัมาตรฐาน

สากลนัน้ อาจจะต้องระดมสรรพก�าลงัจากหลายฝ่ายและใช้เวลาพฒันาหลายปี แต่อย่างน้อย

กค็วรมกีารจดัท�ามาตรฐานค�าศพัท์ส่วนกลางไว้เป็นเบือ้งต้นก่อน เพือ่ให้มแีหล่งอ้างองิทีเ่ชือ่

ถือได้และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาข้อมูลให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ในอนาคต ส่วน

มาตรฐานการสะกดชื่อประเทศ/เมืองหลวง และชื่อจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล เขต และแขวง 

สามารถอ้างองิได้จากส�านักงานราชบัณฑติยสภา โดยอ้างองิในส่วนของภาษาไทยได้เลย ส่วน

ภาษาองักฤษนัน้ ให้สืบค้นจาก TGN แต่ถ้าไม่มสีถานทีน่ัน้ใน TGN จงึอ้างองิจากส�านกังาน

ราชบณัฑติยสภา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การจัดท�าหัวเรื่องส�าหรับวัตถุพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจากมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของ 

CDWA จะเหน็ได้ว่าหวัเรือ่งวตัถเุป็นหวัข้อทีบ่งัคับกรอก นัน่หมายความว่าหวัข้อนีส้�าคญัมาก 
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ในระบบบรรณานุกรมห้องสมดุ หัวเรือ่งเป็นหลกัส�าคญัในการสบืค้น แต่ในพพิธิภัณฑ์ไทยยงั

ไม่พบว่ามีการต้ังหวัเรือ่งวตัถทุีเ่ป็นมาตรฐานขึน้มาใช้งาน ผูเ้ขยีนจงึขอน�าเสนอหวัเรือ่งวัตถทุี่ 

CDWA และ CCO ได้ต้ังมาตรฐานไว้แล้ว ดังนี้

หวัเรือ่งทัว่ไป (General Subject ) ก�าหนดให้มหีวัเรือ่งตัง้ต้น ทัง้หมด 27 หวัเรือ่ง 

ตัวอย่างมดีงันี้ 

allegory (อปุมานทิศัน์)  

nonrepresentational art (ศลิปะไม่แสดงลกัษณ์) 

apparel (เครือ่งแต่งกาย)  

object (utilitarian) (เครือ่งมอืเครือ่งใช้)  

architecture (สถาปัตยกรรม)  

performance (ศลิปะแสดงสด)  

ceremonial object (เครือ่งใช้ในพิธกีรรม)  

portrait (ภาพคนเหมอืน)  

history and legend (ประวตัศิาสตร์และต�านาน)  

religion and mythology (ศาสนาและเทพปกรณมั) 

องค์กรใดจะเพิม่หัวเร่ืองท่ัวไปนอกเหนือจากทีก่�าหนดไว้กไ็ด้ แต่พืน้ฐานควรมใีห้ครบ

ตามทีก่�าหนดไว้

หวัเรือ่งเฉพาะ (Specific Subject) ให้ระบุค�าศพัท์ทีแ่สดงคณุลกัษณะของบคุคล กลุม่

บคุคล สิง่ของ สถานท่ี กิจกรรม รูปร่างท่ีเป็นนามธรรม การตกแต่ง เรือ่งราว เหตกุารณ์ใน

วรรณกรรม เทพปกรณมั ศาสนา หรอืประวัติศาสตร์ และแนวความคดิในเชงิปรชัญา ทฤษฎี 

สญัลกัษณ์ หรืออปุมานทิศัน์ ทีถ่กูถ่ายทอดผ่านงานศลิปะนัน้ (ไม่ได้ก�าหนดหัวเรือ่งไว้ แต่ให้

อ้างองิจากแหล่งข้อมลูทางวิชาการท่ีเชือ่ถอืได้ในแต่ละสาขา)

ผู้เขียนเสนอให้ใช้ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์หัวเรื่อง โดยอิงจากทฤษฎีการรับรู้ 

ความหมายในงานศิลปะ ของเออร์วิน พานอฟสกี (Erwin Panofsky) ซึง่ได้ก�าหนดระดบัของ

ความหมายในงานศิลปะเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
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ระดบัแรก description หมายถงึ การอธบิายสิง่ทีป่รากฏในภาพแบบทัว่ ๆ ไป ซึง่เป็น 

กลุม่ค�าศพัท์ท่ีแสดงเพยีงส่ิงทีค่ณุจะเหน็ได้ ในกรณีทีค่ณุไม่ทราบว่าบคุคลในภาพนัน้เป็นใคร 

เหตกุารณ์ใด หรอืสถานทีแ่ห่งไหน ยกตวัอย่างเช่น ถ้าคณุวิเคราะห์เทวรปูพระศิวะ หวัเรือ่ง

แบบ description จะเป็น มนุษย์ผูช้าย เพราะคณุไม่รูจ้กันามของพระองค์ หรอืไม่ทราบว่า

เป็นเทวรปูในศาสนาฮนิดู

ระดบัทีส่อง identification หมายถงึ หัวเรือ่งท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถงึหวัเรือ่งทีเ่ป็นชือ่

เหตกุารณ์ในประวัติศาสตร์ เทพปกรณมั เรือ่งราวในศาสนา เรือ่งเล่า หรอืวรรณกรรม เป็นต้น 

หวัเรือ่งแบบนีส่้วนใหญ่แล้วจะเป็นชือ่เฉพาะ เช่น เทวรปูพระศวิะ หวัเรือ่งแบบ identification 

จะเป็น พระศวิะ 

ระดบัทีส่าม interpretation หมายถึง หวัเรือ่งทีแ่สดงถงึความหมายหรอืสาระส�าคญั

ในงานชิน้นัน้ รวมถงึการวเิคราะห์แนวความคดิของงานศลิปะชิน้นัน้ว่าเก่ียวข้องกบัสิง่ใด งาน

ศลิปะมกัจะมคีวามหมายเกินกว่าท่ีบอกไว้ในหัวเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง  ยกตวัอย่างเช่น เทวรปู

พระศวิะ หวัเรือ่งแบบ interpretation อาจจะเป็น ผูท้�าลายล้าง ในกรณทีีม่เีอกสารทางวิชาการ

หรอืแหล่งอ้างองิท่ีเชือ่ถอืได้ว่าเทวรปูน้ีแสดงการท�าลายล้าง 

ส่วนวตัถไุม่แสดงลกัษณ์ (non-representational works) หวัเรือ่งอาจจะเป็นการ

อธบิายสิง่ทีป่รากฏในภาพนามธรรม การตกแต่ง หน้าทีก่ารใช้งาน หรอืสิง่ทีถ่กูบอกเป็นนยั 

ส�าหรับสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เครื่องใช้ต่างๆ หัวเรื่องอาจเป็นหน้าที่การใช้งาน หรือ 

รปูร่างของวตัถน้ัุน11 

สรุป

ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายข้ึน เมทาดาทาส�าหรับพพิิธภณัฑ์ ก็คือ แนวทางการจัดท�าทะเบยีนวตัถุ

ในพิพิธภัณฑ์นั่นเอง แต่เป็นการท�าทะเบียนวัตถุโดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่แบ่งออกเป็น  

3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างหัวข้อในทะเบียนวัตถุ แหล่งอ้างองิค�าศพัท์ และคูม่อืการท�าทะเบยีน

11  ดูเพิ่มเติมได้จ�กหัวข้อ “Subject Matter” ใน Baca and Harpring ([eds.] 2019).
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วัตถ ุมาตรฐาน 3 ด้านน้ีเป็นเคร่ืองมอืเบ้ืองต้นท่ีท�าให้การอธบิายวตัถมุปีระสทิธภิาพ มแีหล่ง

อ้างองิทีไ่ด้มาตรฐาน และเพิม่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแก่บคุคลทัว่ไป ซึง่สามารถน�าหลกัการ

ไปใช้ได้ทัง้การบนัทกึข้อมลูในรูปแบบดิจทัิลและอนาลอ็ก ส�าหรบัการบนัทกึข้อมลูในรปูแบบ

ดจิทัิลจะมีมาตรฐานการเข้ารหสั เป็นเครือ่งมอืในการแสดงข้อมลูให้เป็นรปูแบบทีอ่่านได้ด้วย

คอมพวิเตอร์ 

พพิธิภณัฑ์หลายแห่งทัว่โลกได้ใช้มาตรฐานเมทาดาทาระดบัสากลในจัดการข้อมูลวัตถุ

มานานแล้ว แต่ในประเทศไทยยงัไม่ปรากฏการใช้มาตรฐานดงักล่าวอย่างเป็นรปูธรรม  ซึง่ใน

การด�าเนินการจัดการข้อมูลนี้ ถือเป็นงานท่ีละเอียดและมีปริมาณงานมาก บุคลากรของ

พพิธิภณัฑ์จ�าเป็นต้องศกึษาข้อมลูทัง้ในส่วนของวตัถแุละศึกษามาตรฐานเมทาดาทาส�าหรบั

พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย และไม่มีต�าราภาษาไทยให้ค้นคว้า 

มากนกั อย่างไรก็ตาม พพิธิภณัฑ์จ�าเป็นต้องปรบัตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศทีก้่าวหน้า

ไปอย่างต่อเน่ือง การจดัการข้อมลู อย่างน้อยทีส่ดุในการเกบ็รกัษาและส�ารองข้อมลูถอืเป็น

ภารกจิทีพ่พิธิภณัฑ์จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 

มาตรฐานเมทาดาทาส�าหรับพพิธิภัณฑ์ระดับสากลอย่างเช่น CDWA สามารถใช้เป็น

แนวปฏิบัติได้กับพิพิธภัณฑ์หรือองค์กรที่ดูแลรักษางานศิลปะทุกแขนง ตั้งแต่จิตรกรรม 

ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม มณัฑนศลิป์ ศลิปะดิจทิลั ศลิปะแสดงสด รวมไปถงึวตัถทุาง

วฒันธรรม ทรพัยากรภาพ และเอกสารจดหมายเหตตุ่างๆ ด้วย พิพิธภัณฑ์อาจจัดท�าโครงสร้าง

ข้อมูลเฉพาะหวัข้อส�าคัญ และหัวข้ออืน่เท่าทีจ่�าเป็น เพือ่ลดภาระงานและช่วยให้เริม่ต้นได้ง่าย

ขึ้น พร้อมท�าคู่มือการลงรายการ การปฏิบัติตามมาตรฐานเมทาดาทาจะช่วยให้ข้อมูลมี

ประสิทธภิาพมากข้ึน อกีทัง้สะดวกต่อผูล้งรายการเพราะมแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน ประเด็นส�าคญั

คือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับองค์กรอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ ซึ่งจะเป็นการขยาย

ขอบเขตการสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมได้อย่างมหาศาล นอกจากการจดัการข้อมลูโดย

การสร้างเมทาดาทาแล้ว พพิธิภณัฑ์ในยคุดจิทิลัยงัมภีาระงานอกีอย่างหนึง่ทีส่�าคญัไม่ยิง่หย่อน

ไปกว่ากนั คอื การแปลงทรัพยากรให้อยูใ่นรูปแบบดจิทิลั (digitization) ซึง่มมีาตรฐานใน

การจดัการสือ่ดจิทิลัเพือ่เป็นแนวปฏบัิติเช่นเดียวกนั
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