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การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการสารสนเทศโดยการพฒันาออนโทโลยีโบราณสถาน

ประเภทวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นกลาง จ านวน 12 วดั การพฒันาออนโทโลยีใช้
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ของค าศพัท ์การวจิยัน้ีใชโ้ปรแกรมโปรทีเจในการพฒันาออนโทโลย ี

ผลการออกแบบได้ออนโทโลยีเชิงความหมายของวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์  
จ านวน 4 คลาส ไดแ้ก่ คลาสโบราณสถาน คลาสบุคคล คลาสสมยัและคลาสเอกสาร เพื่อประยกุตใ์ช้
กบัการสืบคน้โบราณสถานในล าดบัต่อไปได ้
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This research aims to manage information by developing the ontology of 
archaeological sites consisting 12 temples located in both inner and outer areas of Rattanakosin 
Island. To develop ontology, the method of analyzing content from documents and databases for 
gathering vocabulary, properties and relationships of vocabulary is implemented through a program 
called Protégé. 

The research has resulted in a semantic ontology of temples in Rattanakosin Island 
consisting of 4 classes including 1) Archaeological site, 2) Person, 3) Reign, and 4) Document, that 
can be applied for further archaeological sites retrieving. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โบราณสถาน คือ “อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือ

โดยหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์

หรือโบราณคดี ทั้ งน้ีรวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยาน

ประวติัศาสตร์ดว้ย” )กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, 2553: 47-48) จากกระแสพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ ม.ล. ป่ิน มาลากุล ไดส้รุปประโยชน์ของโบราณสถานไวว้า่เป็น

ส่ิงแสดงความเป็นมาของประเทศ เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ เป็นส่ิงท่ีโยง

เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั และเป็นส่ิงท่ีใชอ้บรมจิตใจของคนในชาติได ้)สารานุกรม

ไทยส าหรับเยาวชน, 2561: 16) 

นอกจากนั้นโบราณสถานยงันับเป็น “มรดกทางวฒันธรรม” )Cultural Heritage) ท่ี

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียว อาทิ ค่าเขา้ชม ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพกัแรม ของท่ีระลึก 

และค่าบริการต่าง ๆ เป็นตน้ แต่ละประเทศจึงระดมปรับปรุงโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใน

ลกัษณะอุทยานประวติัศาสตร์บา้ง หรือเป็นลกัษณะของโบราณสถานโดด ๆ บา้ง จนเกิดปัญหาข้ึน

ในหลายประเทศท่ีด าเนินการไปโดยท่ียงัไม่มีความพร้อม ทั้ งด้านบุคลากร และงบประมาณ 

ตลอดจนหลกัการและแนวทางเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชน, 2561: 16)  

กรมศิลปากร สังกดักระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการท าทะเบียน

โบราณสถาน มีหนา้ท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามหลกัเกณฑ์ดา้นคุณค่า อาย ุรูปแบบการก่อสร้าง 

ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หรือประวติัความเป็นมา นอกจากน้ียงัตอ้งก าหนดขอบเขตของโบราณ

สถานท่ีชดัเจนแลว้จึงน าส่งส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551: 2)  
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กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นกลางมีโบราณสถาน 

จ านวน 71 รายการ ท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้ว (ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, กอง

นโยบายและแผนงาน, 2555: 10-21) อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานคร หรือ กรุงรัตนโกสินทร์

นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่ง

ราชวงศ์จกัรี และสถาปนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ไดเ้ติบโต

มากข้ึนเป็นล าดบั บางสถานท่ีถูกท าลายลงไปเน่ืองจากเป็นอุปสรรคต่อการขยายขอบเขตของเมือง 

เช่น ในกรณีของป้อมและก าแพง ปัจจุบนัหลงเหลืออยูเ่พียงป้อม 2 ป้อม และหลงเหลือก าแพงเมือง

บริเวณตรงข้ามวดับวรนิเวศวิหารเท่านั้ น ในขณะท่ีบางแห่งยงัคงด ารงอยู่แต่เปล่ียนแปลง 

หน้าท่ีการใช้งาน เช่น พระราชวังบวรสถานมงคล ท่ีได้เปล่ียนแปลงพื้นท่ีการใช้งานเป็น

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หรือพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ป้อมพระสุเมรุ และป้อมมหากาฬท่ีเปล่ียนหนา้ท่ีการใชง้านจากป้อมปราการเป็นสวนสาธารณะและ

บางแห่งยงัด ารงและคงหนา้ท่ีการใชง้านอยูจ่นถึงปัจจุบนั เช่น ศาลหลกัเมือง 

ในปัจจุบนัพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์จึงนบัเป็นพื้นท่ีเมืองเก่าส าคญัของไทย อนัประกอบ

ไปด้วยโบราณสถานส าคัญในระดับชาติท่ียงัปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น วงั วดั  

ศาสนสถาน สะพาน คลอง เป็นตน้ โดยเฉพาะโบราณสถานประเภทวดันั้น มีวดัส าคญัหลายแห่ง 

อาทิ วดับวรนิเวศวิหาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัราชบูรณะ วดัมหรรณพาราม เป็นตน้  

ซ่ึงนับเป็นโบราณสถานส าคญั มีการส ารวจ ศึกษาคน้ควา้และใช้งานสารสนเทศโบราณสถาน

ประเภทน้ีอยู่อย่างสม ่าเสมอ ทั้งจากฝ่ายนกัวิชาการสาขาต่าง นกัโบราณคดี หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทัว่ไป 

เช่น หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจท่องเท่ียว และจากประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 

อย่างไรก็ตามผูใ้ช้สารสนเทศยงัคงพบปัญหาเก่ียวกบัสารสนเทศโบราณสถาน เช่น  

“...แมจ้ะมีงานส ารวจออกมาอยา่งสม ่าเสมอ แต่ยงัไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถครอบคลุมทั้งหมดได ้

แต่ละแหล่งก็มีจุดเนน้ต่างกนั เช่น ทะเบียนส ารวจ หรือ บางแหล่งก็ให้ขอ้มูลจ ากดั เช่น ตอบสนอง

ความต้องการข้อมูลเชิงพิกัดพื้นท่ีเท่านั้น” )ภีร์ เวณุนันทน์, 2561) หรือผูใ้ช้สารสนเทศไม่รู้ถึง

ความสัมพนัธ์กันของข้อมูล เช่น “...บางคร้ังเราไม่ รู้ว่าวดัน้ีกับพระมหากษัตริย์พระองค์น้ีมี

ความสัมพนัธ์กนั คือ ในฐานะผูบู้รณะ ถา้รู้เราคงขยายเน้ือหางานเราไปไดอี้กมาก..” )ขวญัฤทยั แกว้

จ าปา, 2561) 
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ภาพท่ี 1 การสืบคน้โบราณสถาน “วดัราชบพิธ” 
ท่ีมา: ระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม, กรมศิลปากร. )2561). เขา้ถึงเม่ือ 16 

กุมภาพนัธ์. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/ 

 

อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานท่ีระบุไวใ้นยทุธศาสตร์ 20 ปี 

กระทรวงวฒันธรรมไดร้ะบุวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการ

ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

(กระทรวงวฒันธรรม, 2559: 6) 

นอกจากนั้นผูส้นใจและผูท่ี้ตอ้งการใช้สารสนเทศมรดกทางวฒันธรรมยงัพบปัญหา

การสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการ อาทิ การสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการจากอินเทอร์เน็ตและตอ้ง

คดัเลือกสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการจากผลการคน้จ านวนมหาศาล เน่ืองจากระบบการสืบคน้

ดว้ยค าส าคญัของโปรแกรมคน้หา )Keyword-based search engines) ไม่สามารถสืบคน้สารสนเทศ

ดว้ยการจบัคู่เชิงความหมายได ้ดงันั้นผูสื้บคน้ตอ้งใช้เวลานาน หรือใช้ความพยายามมากข้ึน และ

จ าเป็นตอ้งมีพื้นความรู้เพียงพอเพื่อท่ีจะสามารถตีความสารสนเทศได ้ซ่ึงแนวทางการลดปัญหา 

การสืบคน้ในลกัษณะดงักล่าวน้ีสามารถใชแ้นวคิดออนโทโลยีเพื่อแกปั้ญหาได ้(Syamili, C. and R. 

V. and Rekha, 2018: 131) 
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ภาพท่ี 2 ผลการสืบคน้จากโปรแกรมคน้หาดว้ยค าส าคญั “โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร์” 
ไดผ้ลการคน้จ านวน 129,000 รายการ 

ท่ีมา: )2561). เขา้ถึงเม่ือ 16 กุมภาพนัธ์. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/ 

 

ออนโทโลยีประกอบดว้ยรายการค าศพัท ์)Terms) และ ความสัมพนัธ์ระหวา่งค าศพัท์ 

เพื่ออธิบายความหมายของขอบเขตความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  (Antoniou, G. and F. Van Harmelen, 

2004) ออนโทโลยีย ัง มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบฐานความ รู้และห้องสมุดดิจิทัล 

เชิงความหมาย ช่วยให้การสืบคน้ขอ้มูลสามารถสืบคน้คาท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่ใช้ต่างกนั

ออกมาได ้)จุฑาทิพย ์ไชยก าบงั และกุลธิดา ทว้มสุข, 2560) 

ในประเทศไทยเองนั้นมีงานวิจยัจ  านวนมากท่ีน าออนโทโลยีมาประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันา

ระบบสืบคน้ขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพและสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้  

เช่น ระบบส าหรับสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นชีววิทยา  (เพ็ญพรรณ อศัวนพเกียรติ, 2547) 

การพฒันาระบบช่วยในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชทัว่ไปด้วยเทคโนโลยีออนโทโลยี (กมเลศ  

วรธาดา, 2549) การสร้างตน้แบบออนโทโลยีของพืชสมุนไพรไทย (สิริรัตน์ ประกฤติกรชยั, 2550) 

ต้นแบบออนโทโลยีน ้ าหอม (ศิริทิพย์ ภุมเรศ, 2554) และงานวิจัยเร่ือง การค้นคืนสารสนเทศ 
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การท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใชอ้อนโทโลย ี)อิสรา ช่ืนตา, 2557) 

เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงการใชอ้อนโทโลยกีบัสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรมดว้ย 

จากการสืบคน้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบงานวิจยัส่วนหน่ึงท่ีน าแนวคิดออนโทโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการสืบคน้สารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม  อาทิ การพฒันาออนโทโลยีเชิงพื้นท่ี

ส าหรับมรดกทางวฒันธรรมไทย (อุบล ภูมิสถาน, 2554) การพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา พิพิธภณัฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (นภาพร บุญศรี, มธุรส ศกัดา

รณรงค,์ และปานใจ ธารทศันวงศ์, 2555) การพฒันาออนโทโลยีเชิงความหมายของความรู้เก่ียวกบั

กลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย (จุฑาทิพย ์ไชยก าบงั และกุลธิดา ทว้มสุข, 2560) เป็นตน้ 

จากความส าคญัของโบราณสถานในระดบัชาติท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม และปัญหา

เก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม ดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน า

ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เป็นการจัดการสารสนเทศ โบราณสถานโดยจัดกลุ่ม 

องค์ความรู้และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัโบราณสถาน เพื่อน าไปใช้

ร่วมกบัการสืบคน้ขอ้มูลดา้นโบราณสถานให้มีประสิทธิภาพและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้หามีความ

ครบถว้นมากข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูใ้ชส้ารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งโบราณสถาน

ได้ตรงตามความสนใจมากยิ่งข้ึน และยงันับเป็นการส่งเสริมความส าคัญในมิติอ่ืน ๆ เช่น  

การส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดต่้อไปอีกดว้ย  

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการสารสนเทศด้วยการพัฒนาออนโทยีโบราณสถาน 

กรณีศึกษาวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได ้

3. ขอบเขตของงานวจัิย  

3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี งานวิจยัน้ีเลือกโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแลว้และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2492-2552 เฉพาะท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน

และชั้นกลาง ไดแ้ก่ แขวงพระบรมมหาราชวงั แขวงวงับูรพาภิรมย ์แขวงวดัราชบพิธ แขวงส าราญ

ราษฎร์ แขวงศาลเจา้พ่อเสือ แขวงเสาชิงชา้ แขวงบวรนิเวศ แขวงตลาดยอดและแขวงชนะสงคราม 

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เท่านั้น  
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3.2 ขอบเขตด้านประเภทโบราณสถาน ผู ้วิจ ัยได้เลือกโบราณสถานด้วยเกณฑ์  

การประกาศเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงครอบคลุมโบราณสถานในเกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นกลาง จ านวน 71 รายการ ในจ านวนน้ีได้เลือกวดัมาทั้งส้ิน 12 แห่ง 

ภายในเขตพระนคร เน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีโบราณสถานหนาแน่นมากท่ีสุด จึงน ามาเป็นตวัอย่างใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

สามารถก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาออนโทโลยโีบราณสถาน ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 

ซ่ึงจะสนบัสนุนกลไกการสืบคน้ขอ้มูลโบราณสถานเชิงสัมพนัธ์ หรือสามารถใช ้Class Hierarchy 

เป็นขอ้มูลอา้งอิงเพื่อสร้างชุดค าส าหรับสืบคน้ อาทิ ช่ือเรียกบุคคล เช่น พระนามซ่ึงเปล่ียนแปลง

ตลอดอายรัุชกาล เป็นตน้  

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

โบราณสถาน หมายถึง ตามพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายไวใ้นมาตรา  4 ว่า 

“อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั

ของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี” ทั้งน้ี ใหร้วมถึง

สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย  

วดั หมายถึง ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานและอยูใ่นเขต

เกาะรัตนโกสินทร์ 

เกาะรัตนโกสินทร์  หมายถึง พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์นับตั้ งแต่พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จข้ึนครองราชยแ์ละสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 

ออนโทโลยี หมายถึง แนวคิดในการจดัระบบและคน้หาความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดย

การก าหนดโครงสร้างของแนวคิดท่ีสนใจเป็นล าดบัชั้น 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีหรือเทคนิคต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

 

1. โบราณสถาน 

1.1 ความหมายของโบราณสถาน   

1.2 คุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน 

1.3 การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

1.4 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 

2. ออนโทโลย ี

2.1 ความหมายและความส าคญั 

2.2 องคป์ระกอบของออนโทโลย ี

2.3 การพฒันาออนโทโลย ี 

3. ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันออนโทโลย ี 

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ  

4.2.วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างประเทศ  

 

1. โบราณสถาน 

1.1 ความหมายของโบราณสถาน 

โบราณสถาน เ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชา ติ ซ่ึ งประวัติ คว าม เ ป็นมา  

 ศิลปสถาปัตยกรรมสอดแทรกในโบราณสถานซ่ึงมีความส าคญัหลายดา้น ดงัน้ี 

กรมศิลปากร ให้ความหมายว่า อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง 

การก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 
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ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี ทั้งน้ีให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์

และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย )กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, 2553: 47-48)  

UNESCO ไม่ได้ระบุในความหมายของโบราณสถานแต่ระบุว่า เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางดา้นศิลปะ ประวติัศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ยกตวัอย่าง

เช่น สถาปัตยกรรม อนุสาวรีย ์แหล่งโบราณคดีและอาคาร (UNESCO, 1972: 2)  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของโบราณสถานว่าเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามความประสงค์ของมนุษยเ์อง มีประโยชน์ทาง

ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี เช่น ศาสนาสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ อนุสาวรียแ์ละก าแพงเมือง 

)วรงคพ์ร คณาวรงค,์ 2557: 18, อา้งจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545)  

มรว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรีและคณะ (แน่งน้อย ศกัด์ิศรี, มรว. และคณะ, 2534: 22) แบ่ง

องคป์ระกอบของเมืองตามประเภทการใชง้าน เช่น พระราชวงั วงั ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ แหล่ง

ชุมชนพกัอาศยั แหล่งพาณิชยกรรม เส้นทางสัญจรทางน ้าและทางบก )คลอง ท่าเรือ สะพาน ถนน)  

จากนิยามขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปความหมายของโบราณสถานว่า เป็นสถานท่ีท่ีเกิดจาก 

การกระท าของมนุษย์ไม่ได้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีคุณค่าและความส าคญัทางด้านวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมหรือโบราณคดี  

1.2 คุณค่าและความส าคัญของโบราณสถาน 

โบราณสถานมีคุณค่าและความส าคญัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, 

กองนโยบายและแผนงาน, 2555)  

1.2.1 ด้านเอกลักษณ์ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีแสดงการรับรู้ หรือ

ความเข้าใจถึงท่ีมา  สถานท่ีตั้ งชนชาติ ความเช่ือ ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของ 

ชุมชนใด ชุมชนหน่ึง หรือประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ 

1.2.2 ด้านวิชาการ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีสะทอ้นเร่ืองราวในอดีต

เป็นขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงประวติั

ความเป็นมาอนัเก่าแก่ของชุมชนของชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีก่อให้เกิดรายได้ของ

ชุมชนและประเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม จากการท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว สร้างกิจกรรมต่าง ๆ อนั

สืบเน่ืองจากการท่องเท่ียว พร้อม ๆ กบัการศึกษาหาความรู้ 

1.2.4 ด้านการใช้สอย เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีสามารถน ามาใช้งาน

ได้ในปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นการไม่ก่อให้เกิดการเส่ือมสภาพ การเปล่ียนแปลง  หรือการร้ือท าลาย

โบราณสถานนั้น 

1.2.5 ด้ าน สั งคม  เ ป็ น คุณค่ า ขอ ง โบ ร าณสถ าน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม 

1.2.6 ด้านการเมือง เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์

ส าคญัในประวติัศาสตร์ การก าหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตย และการสร้างความร่วมมือร่วม

ใจของคนทั้งชาติ 

1.2.7  ด้ านสุนทรียภาพ  เ ป็นคุณค่ าความงามของ ศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

1.3 การขึน้ทะเบียนโบราณสถาน 

กรมศิลปากรได้แบ่งประเภทของโบราณสถานโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากหลกัการ 

ข้ึนทะเบียน แบ่งออกเป็น (กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, 2553: 49)  

1) โบราณสถานท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน  

2) โบราณสถานท่ียงัไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียน  

โบราณสถานท่ีไดรั้บการพิจารณาข้ึนทะเบียนนั้นจะตอ้งมีเกณฑ์ของความส าคญัและ 

มีคุณค่าดา้นใดดา้นหน่ึง ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นอายุสมยั คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ คุณค่าทางศิลปะและ

การก่อสร้าง โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากรเป็นผูด้  าเนินการแจง้ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน อธิบดี

กรมศิลปากรลงนามแลว้จึงส่งทะเบียนโบราณสถานไปยงัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา

แลว้จีงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551: 2) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถานหลงัจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 30 วนั 
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ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน สรุปจากรายงานการศึกษาโบราณสถานท่ีข้ึน

ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554  โดย กองนโยบายและแผนงาน ส านักผงัเมือง 

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได ้9 ขั้นตอน )ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและ

แผนงาน, 2555) ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้และการเตรียมการ การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานโดย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 

2. การส ารวจ การส ารวจภาคสนามเป็นการเก็บขอ้มูลของโบราณสถานในพื้นท่ีจริง 

เพื่อหาท่ีตั้งและขอบเขตของโบราณสถาน และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม 

สภาพปัจจุบนั วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง โดยการส ารวจจะเก็บขอ้มูลภาพถ่ายโบราณสถานแต่ละหลงั 

และภาพด้านตั้งทั้ ง 4 ด้าน และภาพถ่ายสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป  แผนผงั/แผนท่ีสังเขป ฯลฯ  

บางกรณีอาจมีการสัมภาษณ์เจ้าของ/ผูค้รอบครองโบราณสถานเพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับประวติั 

การก่อสร้างหรือบูรณะโบราณสถานเพิ่มเติม  

3. การจดัท าแผนผงัและเอกสารประกอบเพื่อการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  

น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการส ารวจมาด าเนินการจดัท าขอ้มูลรายงานและแผนผงั  ประกอบการ 

ข้ึนทะเบียนโบราณสถานอยา่งละเอียด โดยจะตอ้งกระกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) รายงานการส ารวจโบราณสถาน  

2) การเขียนแผนผงัโบราณสถาน 

3) การเขียนคดัลอกแบบศิลปกรรม  

4) เอกสารประกอบกาพิจารณาอ่ืน ๆ  

4. การตรวจสอบข้อมูลในรายงานและแผนงาน  เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์

ถูกตอ้งของรายงานและแผนผงัประกอบการข้ึนทะเบียนโบราณสถานให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

แบบรายงาน และแผนผงัตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาและน าเสนอคณะกรรมการ

วิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนออธิบดีกรมศิลปากร 

ลงนามข้ึนทะเบียนต่อไป ซ่ึงรับผิดชอบโดย  กลุ่มทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ  

ส านกัโบราณคดี  
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5. การพิจารณาคุณค่าและความเหมาะสมในการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  

6. การประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  

7. การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ืออธิบดีกรมศิลปากรลงนามประกาศข้ึน

ทะเบียนโบราณสถานแลว้ พระราชบญัญติัโบราณสถานฯ ก าหนดไวว้า่จะตอ้งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาใหท้ราบโดยทัว่กนัจึงถือวา่การข้ึนทะเบียนสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

8. การแจ้งเจ้าของหรือผูค้รอบครองโบราณสถาน  หลังจากประกาศข้ึนทะเบียน

โบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ หากโบราณสถานนั้นมีเจา้ของหรือมีผูค้รอบครอง จะตอ้ง

แจง้เจา้ของทราบ เพื่อคดัคา้นการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โดยพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ 

ก าหนดไวว้า่  

“การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถา้โบราณสถานนั้นมีเจา้ของ

หรือผู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจง้เป็นหนังสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

ทราบ ถา้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่พอใจก็มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

อธิบดีแจง้ให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงบัการข้ึนทะเบียน และหรือการก าหนดเขตท่ีดิน

ให้เป็นโบราณสถานแลว้แต่กรณีไดถ้า้เจา้ของหรือผูค้รอบครองมิไดร้้องขอต่อศาล หรือศาลมีค าสั่ง

คดีถึงท่ีสุดใหย้กค าร้องขอของเจา้ของหรือผูค้รองครอง ใหอ้ธิบดีด าเนินการข้ึนทะเบียนได”้ 

 ดงันั้น จึงตอ้งตรวจสอบหาเจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถาน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ในการแจง้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งตามกฎหมาย  

9. การติดตามและตรวจสอบ  การติดตามตรวจสอบ คือ การด าเนินการติดตาม

ตรวจสอบ ดูแลโบราณสถานท่ีด าเนินการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีข้ึนบญัชีโบราณสถาน

ไวแ้ล้วโดยส ารวจความเปล่ียนแปลงของโบราณสถานในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลของ

โบราณสถานใหส้มบูรณ์ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั  
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ตารางท่ี 1 สรุปกระบวนการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  
ปรับจาก ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและแผนงาน. )2555). “รายงานการศึกษา
โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554.” เขา้ถึงเม่ือ 16 กุมภาพนัธ์, 2561. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/DATA54/AN_BKK54.pdf. 



  13 

1.4 โบราณสถานทีขึ่น้ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 

มรว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรี และคณะ (แน่งน้อย ศกัด์ิศรี, ม.ร.ว. และคณะ, 2534) ไดแ้บ่ง

ระยะเวลาตามรัชการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 

ช่วงท่ี 2 ตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 ถึง รัชกาลท่ี 6 และช่วงท่ี 3 รัชกาลท่ี 7 ถึง รัชกาลท่ี 9 

จากต าแหน่งท่ีตั้ งขององค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ได้ก าหนดประเภท

องคป์ระกอบของเมืองจากหนา้ท่ีการใชง้าน อาทิ พระราชวงั วดั สถานท่ีราชการ แหล่งชุมชน แม่น ้า

ล าคลอง  เป็นตน้  มีการจดัเป็น 10 ประเภท ดงัน้ี (แน่งนอ้ย ศกัด์ิศรี, ม.ร.ว. และคณะ, 2534)  

1) ป้อม ก าแพง และประตูเมือง 

2) พระราชวงัและวงั 

3) วดั แบ่งยอ่ยไดเ้ป็นวดัท่ีเจา้นายสร้าง วดัท่ีขนุนางและราษฎรสร้าง 

4) ศาสนสถานในศาสนาอ่ืน แบ่งย่อยได้เป็น ศาล ศาลเจา้ สุเหร่า มสัยิด และโบสถ์

คริสต ์

5) สถานท่ีราชการ มีการแบ่งสถานท่ีราชการตามหน้าท่ีของการด าเนินงาน เช่น 

กระทรวงธรรมการ กรมต ารวจภูธร โรงพยาบาลศิริราช โรงไฟฟ้าวดัเลียบ )การไฟฟ้านครหลวง) 

โรงกษาปณ์สิทธิการ โรงช่างสิบหมู่และโรงหล่อกองหตัถศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนครและสถานฑูตรัสเซีย 

6) ท่ีพกัอาศยัและชุมชน ระบุในรายละเอียดไดต้ามประเภทของท่ีพกัอาศยัและชุมชน 

เช่น เสนาบดี ขนุนางและขา้ราชบริพาร กงสุลต่างประเทศ หมอสอนศาสนา และพอ่คา้ชาวตะวนัตก 

ราษฎรชาวต่างชาติ )จีน ลาว มอญ แขก) ราษฎรไทยทัว่ไป คหบดี พอ่คา้และราษฎรชาวจีน 

7) แหล่งชุมชนและพาณิชยกรรม 

8) ตลาดสด ประกอบดว้ย ตลาดน ้ า ตลาดบก ตลาดแหล่งผลิตสินคา้ และตลาดสินคา้

จากต่างเมือง 

9) เส้นทางสัญจรทางน ้า ประกอบดว้ย ท่าเรือ และสะพาน 

10) เส้นทางสัญจรทางบก ไดแ้ก่ ถนน 

โบราณสถานในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ทั้งท่ีไดป้ระกาศ

ไวใ้นราชกิจจานุเบกษาใหข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณไวแ้ลว้ และยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
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ซ่ึงส านักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รวบรวมข้อมูลไวด้ังน้ี (ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ,  

กองนโยบายและแผนงาน, 2555)  

1) โบราณสถานท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้ งท่ีข้ึนทะเบียนและยงัไม่ได้ข้ึนทะเบียน 

มีทั้งหมด 8,732 แห่ง ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 535 แห่ง และตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 8,197 แห่ง 

2) โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน มีทั้งหมด 6,629 แห่ง ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

344 แห่ง และตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 6,285 แห่ง 

3) โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนมีทั้งหมด 2,103 แห่ง ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 191 แห่ง 

และตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 1,912 แห่ง 

ในกรุงเทพมหานครมีโบราณสถานตามท่ีส านักโบราณคดี  กรมศิลปากร ได้ขอข้ึน

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และไดป้ระกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษาไวแ้ลว้นั้น มีทั้งหมดจ านวน 191 

แห่ง กระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นท่ีชั้นใน และพื้นท่ีชั้นนอก ของกรุงเทพมหานคร 

ตวัอย่างวดัท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ รวบรวมจากศูนยข์อ้มูลเกาะรัตนโกสินทร์ 

ใน website http://www.resource.lib. su.ac.th/rattanakosin/ และฐานข้อมูลท่องว ัดใน  website 

http://www.resource.lib .su.ac.th/web-temple/ ซ่ึ งจัดท าโดยหอสมุดสาขา  ว ังท่ าพระ  ส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และหนังสือ “รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุง

รัตนโกสินทร์” ของกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2538 ดงัน้ี  

1. วดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม  

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมช่ือ 

วดัโพธาราม ชาวบา้นเรียกสั้น ๆ ว่า “วดัโพธ์ิ” เป็นวดัโบราณ ราษฎรสร้างระหว่าง ปี พ.ศ. 2231-

2246 ในรัชกาลพระเพทราชา สมยักรุงศรีอยธุยา ในสมยัธนบุรีพระเจา้ตากสินมหาราชทรงยกฐานะ

ข้ึนเป็นพระอารมหลวงมีพระราชาคณะปกครองตั้งแต่นั้นมา 

ต่อมาสมยัพระบาทสมเด็จระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไดมี้การบูรณะใหม่ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2332 ใชเ้วลาสร้าง 7 ปี 5 เดือน 18 วนั โปรดเกลา้ให้จดังานฉลองและพระราชทานนามใหม่วา่ 

“วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาวาส” เป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี 1 ต่อมาใน พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จ 

พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์อีกคร้ังใช้เวลา 16 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จ

จอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธไสยาสน์ และทรงเปล่ียนช่ือเ ป็น  
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“วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม” พร้อมทั้งทรงสถาปนาพระมหาเจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 4 ข้ึนในวดั

องคห์น่ึงเรียกวา่ “พระมหาเจดียท์รงพระศรีสุริโยทยั” 

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมอบให้กระทรวงโยธาธิการบูรณปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ โดยมี

กรมศิลปากรเป็นผูค้วบคุมการบูรณะจนถึงปัจจุบนั การบูรณะใหญ่คร้ังท่ี 2 ด าเนินการในสมยั

รัชกาลท่ี 5 และการบูรณะใหญ่คร้ังท่ี 3 ด าเนินการในรัชกาลท่ี 9 

2. วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  

จากหน้าเว็บเพจของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ http://www.watmahathat.com/ 

history-of-wat-mahathat/ ไดใ้ห้ขอ้มูลกล่าวถึงประวติัโดยยอ่ของวดั ซ่ึงระบุท่ีมาไวว้า่ รวบรวมจาก

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจา้บรมวงเธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ท่ีทรงนิพนธ์ไวเ้ม่ือ พ.ศ. 

2460 วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เดิมช่ือวา่ “วดัสลกั” ผูส้ร้างวดัไม่ปรากฏนาม แต่สันนิษฐานว่ามี

มาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท )พระอนุชาธิราชของ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1) ทรงมาพบวัดน้ีแล้ว ทรง

บูรณปฏิสังขรณ์ และทรงสร้างถาวรวตัถุข้ึนมาใหม่ ทรงสถาปนาวดัน้ีข้ึนเป็นพระอารามหลวงแห่ง

แรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงขอพระราชทานพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชวา่ “วดันิพพานนานาม” 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกท่ีวดันิพพานาราม จึงโปรดให้เปล่ียนนามพระอารามวา่ “วดัพระศรีสรรเพชญ์” ต่อมา

ทรงประชุมพระราชาคณะให้จดัการศึกษาพระปริยติัธรรม และจดัใหส้อบไล่พระปริยติัธรรมท่ีวดัน้ี 

จึงโปรดใหเ้ปล่ียนนามพระอารามอีกคร้ังวา่ “วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรมหาวหิาร” 

เม่ือ พ.ศ. 2346 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้เรียก  

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรมหาวิหารวา่ “วดัมหาธาตุ” ดว้ยเหตุวา่นามวดัดงักล่าวเป็นหลกัของ

พระนครท่ีมีทุกราชาธานีในประเทศน้ี จึงควรตอ้งมีในพระนครอมรรัตนโกสินทร์ อีกทั้งพระเจดียท่ี์

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมณฑป ซ่ึงเป็นพระศรีรัตนมหาธาตุก็มีอยูใ่นพระอาราม และเป็น

พระอารามท่ีสถิตสมเด็จพระสังฆราชเหมือนวดัมหาธาตุท่ีกรุงเก่า จึงพระราชทานนามพระอาราม

แห่งน้ีใหม่ในรัชสมยัของพระองคว์า่ “วดัมหาธาตุ” 
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ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เม่ือสมเด็จพระบรม-

โอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชทานพระราชทรัพยอ์นัเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เพื่อปฎิสังขรณ์วดัมหาธาตุ 

จึงโปรดให้เพิ่มสร้อยนามพระอาราม เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่า 

“วดัมหาธาตุ ยวุราชรังสฤษฎ์ิ” (วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ, 2561)  

3. วดัชนะสงคราม  

วดัชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างมาตั้งแต่สมยัอยธุยา 

แต่เดิมบริเวณรอบ ๆ วดัเป็นทุ่งนาค่อนข้างกว้างใหญ่ จึงเรียกว่า “วดักลางนา” สมเด็จกรม

พระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแต่งตั้ งพระราชาคณะฝ่ายรามญัส าหรับพระนครเช่นเดียวกับสมยัอยุธยา  

โดยโปรดให้พระสงฆร์ามญัมาอยูว่ดัน้ี จึงเรียกช่ือวดัวา่วดัตองปู เลียนแบบเดียวกบัวดัตองปูซ่ึงเป็น

วดัพระรามญัในสมยัอยุธยา แต่อีกกระแสหน่ึงกล่าววา่ช่ือวดัตองปูมาจากชาวรามญั หมู่บา้นตองปู 

ซ่ึงเคยอยู่ในหงสาวดีไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองไทย จึงน าช่ือวดัท่ีตนยึดถือเป็นท่ีพึ่งทางใจมาตั้ง

ด้วย วดักลางนาจึงเปล่ียนช่ือเป็นวดัตองปู ต่อมาเม่ือทรงมีชัยชนะข้าศึกจึงพระราชทานนามว่า  

“วดัชนะสงคราม” 

 

 

 
ภาพท่ี 3 วดัชนะสงคราม ถ่ายสมยัรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : Kittitharo, P. )2561). “ภาพวดัชนะสงคราม ในสมยัรัชกาลท่ี 5.” เขา้ถึงเม่ือ 7 ธนัวาคม, 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.silpa-mag.com/old-photos-tell-the-historical-story/article_15598. 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 2 สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาเสนานุรักษ์เม่ือไดรั้บการสถาปนาเป็น

กรมพระราชวงับวรสถานมงคลแลว้ ไดโ้ปรดให้ซ่อมแซมพระราชมณเฑียรโดยร้ือพระท่ีนัง่พิมาน 

ดุสิดาน าไม้มาสร้างกุฏิ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โปรดให้บูรณะวดัชนะสงครามมาแล้วเสร็จในสมยั

รัชกาลท่ี 4 พร้อมทั้งทรงสร้างกุฏิใหม่ แลว้เสร็จใน พ.ศ. 2396 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โปรดให้บูรณะ

ซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์หลงัคาพระอุโบสถ ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี 6 สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรม-

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  

ให้ก่อสร้างท่ีบรรจุพระอฐิัท่ีเฉลียงทา้ยพระอุโบสถวดัชนะสงคราม ส าหรับบรรจุพระอฐิัเจา้นาย  

ตามรัชกาล ก่อสร้างเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 7 ส าหรับการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถไดมี้มาจนถึง

รัชกาลปัจจุบนั 

4. วดับวรนิเวศวหิาร  

ข้อมูลจากหน้าเว็บเพจของวดับวรนิเวศวิหาร https://watbowon.org/ประวติัวดับวร

นิเวศวิหาร/ ระบุถึงประวติัของวดัซ่ึงสรุปมาจากหนงัสือ “สมุดภาพพระเจดียว์ดับวรนิเวศวิหาร”  

มีใจความว่า วดับวรนิเวศวิหาร เดิมช่ือว่า “วดัใหม่” ตั้งอยู่ภายในพระนครติดถนนบวรนิเวศและ

ถนนพระสุเมรุ พื้นท่ีสร้างวดัน้ีแต่เดิมคงเป็นท่ีว่างอยู่ในอาณาเขตวงัหน้า สมเด็จพระบวรราชเจา้

มหาศกัดิพลเสพย ์)พ.ศ. 2367-2375) กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ  

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสถาปนาวดัใหม่ ข้ึนในบริเวณดงักล่าว ภายหลงัจากการท าการศพเจา้จอม

มารดานอ้ย ซ่ึงเป็นเจา้จอมมารดาของพระองคเ์จา้หญิงดาราวดี พระชายาในสมเด็จพระบวรราชเจา้

มหาศกัดิพลเสพย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัดิพลเสพย์ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชาย

อรุโณทยั เป็นพระเจา้ลูกยาเธอล าดบัท่ี 17 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กบัเจา้จอม

มารดานุย้ใหญ่ ธิดาพระยานคร )พฒัน์) เม่ือพระชนมายุ 23 ชนัษา ไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้

ทรงกรมเป็นกรมหม่ืนศกัดิพลเสพยก์ ากบัราชการกลาโหม คร้ันถึง พ.ศ. 2368 เม่ือคราวศึกพม่า 

ยกทพัจะเขา้ตีไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจา้  

น้องยาเธอ กรมหม่่ืนศกัดิพลเสพยพ์ร้อมดว้ยพระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์เป็นแม่ทพั 

คุมพลไปตั้งรับท่ีหัวเมืองชายแดนฝ่ังตะวนัตก ดว้ยเหตุท่ีพระองค์เคยร่วมบญัชาการศึกมาดว้ยกนั

และเป็นท่ีไวว้างพระราชหฤทยั เม่ือพระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ข้ึนครองราชสมบติั

เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอุปราชาภิเษกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืน- 
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ศกัดิพลเสพย์เป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพย์ ด ารงต าแหน่ง 

กรมพระราชวงัสถานมงคลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2367-2375 ด ารงพระยศเป็นพระมหาอุปราชอยู่ 8 ปี 

ส้ินพระชนมเ์ม่ือ พ.ศ. 2375 เม่ือยงัด ารงพระชนมชี์พ สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพยท์รง

สถาปนาวดัส าคญั 2 แห่งคือ “วดับวรสถานสุทธาวาสหรือวดัพระแก้ววงัหน้า” สร้างข้ึนในเขต

พระราชวงับวรสถานมงคลทางด้านทิศเหนือ เพื่อให้เป็นวดัประจ าวงัแบบเดียวกับวดัพระศรี 

รัตนศาสดารามซ่ึงเป็นวดัตั้ง อยูใ่นเขตพระบรมมหาราชวงั และวดัท่ีทรงสถาปนาเพื่มข้ึนอีกแห่งคือ 

“วดับวรนิเวศวิหารหรือวดัใหม่” สร้างในพื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของพระนครใกล้กับว ัดรังษี

สุทธาวาสท่ีสมเด็จ เจา้ฟ้ากรมขนุอิศรานุรักษท์รงสร้างตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 2 โดยเร่ิมด าเนินการสร้าง

ภายหลังจากท าการศพเจ้าจอมมารดาน้อย พระชายาในกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท  

ในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงก าหนดจะสร้างวดับวรนิเวศวิหารข้ึนตรงนั้น การสถานปนาวดัเม่ือแรกเร่ิมนั้น

สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพยท์รงสร้างพระอุโบสถข้ึนก่อน ลกัษณะเป็นอาคารจตุรมุข 

ซ่ึงมีมุขหน้ายาว มุขขา้งและมุขหลงัสั้ น แต่ได้ผูกพทัธสีมาเฉพาะมุขหน้าเท่านั้น โดยได้อญัเชิญ

หลวงพ่อโต จากวดัสระตะพาน จงัหวดัเพชรบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ 

ขนานนามวา่ “พระสุวรรณเขต” 

5. วดัราชนัดดา 

วัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นพระอารามชั้ นตรีชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จ 

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้หญิงโสมนสั

วฒันาวดี )ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลท่ี 4 มีพระนามว่า  

สมเด็จพระนางเจา้โสมนสัวฒันาวดีบรมราชเทวี) จึงทรงพระราชทานนามวา่วดัราชนดัดาราม เม่ือ 

พ.ศ. 2386 

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยทรงโปรดใหเ้จา้พระยายมราช )บุญนาค) เป็นผูอ้อกแบบแผนผงั

การสร้างวดั ก ากับการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ เจ้าพระยาศรีพิพฒัน์

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาท พระยามหาโยธาเป็นผูส้ร้างกุฏิสงฆ์ พร้อมทั้ง

ก าแพงและเข่ือนรอบ ๆ วดั โลหะปราสาทน้ีหลงัจากสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 แลว้ ยงัไม่แลว้เสร็จ 

แต่จากห้องกลางมีบนัไดเวียนไปจนถึงชั้นบน เข้าใจว่ามีการปฏิสังขรณ์ข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4  

ส่วนชั้นล่างปล่อยไวใ้ห้ค้างตามเดิม รัชกาลท่ี 5 โปรดให้สร้างต่อจนเสร็จ แต่ก็เกือบจะท าลาย 
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แบบแผนท่ีแทจ้ริงของโลหะปราสาทสมยัรัชกาลท่ี 3 ไปหมด ต่อมาไดมี้การซ่อมแซมวดัอีกคร้ัง

หน่ึงในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นนายกรัฐมนตรี 

ต่อมา พ.ศ. 2531-2532 ปูชนียสถานต่าง ๆ ภายในวดัได้รับการซ่อมบูรณะเสร็จ

เรียบร้อยในปี 2531 เป็นการบูรณะคร้ังใหญ่ทั้งหลงั คือ เปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคาใหม่ ซ่อมเปล่ียน

โครงสร้างหลงัคาใหม่ ผนงัถือปูนใหม่ ซ่อมซุม้ประตูลงรักปิดทองใหม่ซ่อมพื้นฝ้าเพดานและอ่ืน ๆ 

6. วดัราชบูรณะ  

จากฐานข้อมูล “ท่องวดัผ่านเว็บ” ซ่ึงจัดท าโดยหอสมุดสาขา วงัท่าพระ ส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือปี พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงประวติัของวดัราชบุรณะไวว้่า  

เดิมช่ือ “วดัเลียบ” สร้างข้ึนก่อนสมยักรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง 

เทพหริรักษ ์พระเจา้หลานเธอในรัชกาลท่ี 1 ทรงพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ สถาปนาวดัเลียบ

ข้ึนเป็นพระอารามหลวง เม่ือปีพุทธศกัราช 2336 โดยพระราชทานนามวา่ “วดัราชบุรณราชวรวหิาร” 

ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 2 โปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารข้ึนใหม่มีพระระเบียงลอ้มรอบ 

พระอุโบสถ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โปรดใหข้ดุคูรอบพระอาราม 3 ดา้น ปากคูจรดคลองโอ่งอ่างซ่ึงเป็น

คูพระนคร โปรดให้สร้างพระปรางค ์ใหญ่ข้ึนองคห์น่ึง ประดบักระเบ้ืองเคลือบทั้งองค ์สมยัรัชกาล

ท่ี 4 วดัราชบุรณะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ เน่ืองจากมีการตดัถนนตรีเพชรผ่านกลางวดั  

โปรดใหส้ร้างห้องแถวให้ประชาชนอยูอ่าศยั เพื่อเก็บผลประโยชน์บ ารุงวดั ส่วนพื่นท่ีดา้นหลงัห้อง

แถวใหใ้ชเ้ป็นท่ีตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

ต่อมา พ.ศ. 2488 ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัถูกระเบิดท าให้ไดรั้บความเสียหาย  

คณะสังฆมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติว่าสมควรยุบเลิกวดัเสียจึงน าความกราบบงัคมทูลและได ้

ยุบเลิกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หลงัสงครามสงบลงการบูรณะจึงเร่ิมข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2503 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินทรงยกช่อฟ้าและเททองหล่อ

พระประธานดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน พระปรางค์ไม่ได้รับภยัจากระเบิดแต่ช ารุดตามกาลเวลา 

กระทรวงมหาดไทยไดบู้รณะในปี พ.ศ. 2505 วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราชสมยั 

รัชกาลท่ี 2 และ 3 ทั้งยงัมีพระภิษุท่ีมีช่ือเสียง 2 องค ์คือ สมเด็จพระศรีสมโพธิราชครู )ขรัวอีโต)้ และ

ขรัวอินโข่งท่ีมีช่ือเสียงในฐานะจิตรกรเอกในพระราชส านกั   
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7. วดัสุทศัน์เทพวราราม  

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เ ป็นพระอารามหลวงชั้ น เอก  ชนิด 

ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูริ่มถนนตีทองและถนนบ ารุงเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ทรงด ารัสให้สร้างข้ึน )ประมาณ พ.ศ. 2350-2351) เดิมพระราชทานนามว่า “วดัมหาสุทธาวาส” 

โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระวิหารข้ึนก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี )พระโต) ซ่ึงอญัเชิญมาจาก

พระวิหารหลวงวดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์พระร่วง  

คร้ันเวลาผ่านไปพระวิหารหลวงของวดักหักพงัลงท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีต้องตากแดดฝน 

จนกระทัง่ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปพบเขา้ก็ทรงมีพระด ารัส

ให้อญัเชิญเข้ามายงัพระวิหารของวดัสุทศัน์ฯ ในพระนคร แต่เม่ืออญัเชิญเข้ามาแล้วพระวิหาร 

ในวดัน้ียงัสร้างไม่เสร็จ แต่ส้ินรัชกาลก่อนท่ีจะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกนัวา่ วดัพระโต 

วดัพระใหญ่ หรือวดัเสาชิงชา้บา้ง 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงโปรดใหส้ร้างต่อและแสดง

ฝีพระหัตถ์ไวเ้ป็นอนุสรณ์โดยทรงสร้างบานประตูกลางจ าหลกัด้วยฝีพระหัตถ์ร่วมกบักรมหม่ืน 

จิตรภกัดี ของตวัพระวหิารแห่งน้ีดว้ย แต่ก็ส้ินรัชกาลก่อนสร้างเสร็จ 

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดให้บูรณะสร้างพระวิหารจนส าเร็จแลว้ทรงโปรดให้สร้าง

พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ กับโปรดให้สร้างสัตตมหาสถานและสร้างกุฏิส านักสงฆ์

ประดิษฐานสังฆาราม พระราชทานนามวา่ วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมกบันิมนต์

พระสงฆ์ไปจ าวดัตั้ งแต่รัชกาลท่ี 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 และ 5 โปรดให้มีการซ่อมแซม 

พระวหิารพระศรีศากยมุนีและซ่อมพระอุโบสถเพิ่มเติม 

ภายในวดัสุทศันเทพวรารามเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร และไดอ้ญัเชิญพระบรมราชสรีรางคารของ

พระองค์ มาบรรจุท่ีด้านหน้าพุทธบลัลงัก์พระศรีศากยมุนีเม่ือ พ.ศ. 2493 และมีพระราชพิธีทรง

บ าเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอฐัมรามาธิบดินทรในวนัท่ี 9 มิถุนายนของทุกปี 



  21 

8. วดัมหรรณพาราม  

วดัมหรรณพารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 3 โดย กรมหม่ืนอุดมรัตนราษี พระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้อรรณพ เป็นพระราชโอรสใน

สมยัรัชกาลท่ี 1 การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 หลังจาก กรมหม่ืนอุดมรัตนราษ  

ได้ส้ินพระชนม์แล้วรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า  ว ัดมหรรณพาราม 

สถาปัตยกรรมภายในวดัมีทั้งแบบไทยและแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากจีน หลงัคาของพระอุโบสถ 

ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา มีพระประธานป้ันด้วยปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปสมยักรุงศรีอยุธยา 

ส่วนพระวิหารมีขนาดเท่ากบัพระอุโบสถ รวมทั้งมีศิลปะแบบเดียวกนั มีพระพุทธรูปหล่อสมยั

สุโขทยันามวา่ พระร่วงทองค า ประดิษฐานอยู ่

9. วดัราชประดิษฐสถิตย์มหาสีมาราม  

วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็น 

พระอารามหลวงท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 4 โปรดฯ ให้สร้างข้ึนเพื่อเป็น

พระอารามหลวงของพระมหากษตัริยต์ามโบราณราชประเพณีท่ีวา่ บนผืนแผน่ดินไทยเมืองหลวง

จะตอ้งมีวดัส าคญัประจ าอยู ่3 วดั คือ วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ วดัราชประดิษฐ์ และสร้างข้ึนเพื่อ

อุทิศถวายแด่พระสงฆค์ณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ และไดพ้ระราชทานนามวดัไวต้ามท่ีปรากฏ

ในศิลาจารึกประกาศสร้างวดัวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2407 วา่ “วดัราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม” 

วดัแรกของสงฆ์ธรรมยุตท่ีสร้างข้ึน โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดฯ ให้พระยา

ราชสงคราม )ทองสุก) เป็นแม่กองจดัสร้าง บนพื้นท่ีสวนกาแฟท่ีรกร้างท่ีพระองค์ได้ซ้ือไวด้ว้ย 

พระราชทรัพยส่์วนพระองค์ มีหลุมปักเสาศิลานิมิตในทิศทั้งแปด เรียกว่า “วิสุงคามสีมา” ใช้เวลา

ก่อสร้างประมาณ 7 เดือน ในระหวา่งก่อสร้างเกิดปัญหาท่ีก่อสร้างเป็นพื้นท่ีต ่ากลวัทานน ้ าหนกัไม่

ไหวพระองค์รับสั่งให้น าไหกระเทียมและเคร่ืองลายครามท่ีน ามาจากเมืองจีนมาถมท่ี และยงัไดมี้

การบอกบุญเร่ียไรให้ผูมี้จิตศรัทธาน าส่ิงของเคร่ืองลายครามดงักล่าวมาร่วมถมยกพื้นเป็นฐานสูง

ประมาณส่ีศอกโดยไม่ตอ้งใชเ้สาเข็ม เรียกวา่ “พื้นไพที” อนัหมายถึงพื้นอนัเป็นท่ีรองรับพระวิหาร

และพระเจดียข์องวดั คร้ันผกูพทัธสีมาแลว้ไดท้รงนิมนตพ์ระสาสนโสภณ )สา ปุทสเทว) และพระท่ี

คดัเลือกแลว้จากวดับวรนิเวศวิหารมาเป็นเจา้อาวาสและพระลูกวดัปกครองวดัราชประดิษฐฯ์ ตั้งแต่
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นั้นมาและพระองค์ทรงพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพิเศษยิ่งกว่าวดัหลวงอ่ืน ๆ ตลอดรัชสมยัของ

พระองค ์

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โปรดฯ ให้ท าการปฏิสังขรณ์ส่ิงช ารุดทรุดโทรมทั้งวดั และเขียน

จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถไวด้ว้ย เสร็จแลว้แบ่งพระบรมอฐิัของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจุลงในกล่องศิลา แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระพุทธอาสน์ของ 

พระประธานภายในพระอุโบสถ สมยัรัชกาลท่ี 6 พ.ศ. 2456 โปรดฯ ใหช่้างกรมศิลปากรร้ือเรือนไม ้

2 หลังท่ีช ารุดสร้างเป็นปราสาทยอดทรงปรางค์แบบขอม 2 หลังแทน ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้าน

ตะวนัออก และดา้นตะวนัตกของพระอุโบสถ สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กฝีมือการออกแบบของ

พระยาจินดารังสรรค ์ท่ีออกแบบอนุสาวรียป์รางคข์อมในสุสานวดัราชบพิธฯ 

10. วดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างข้ึน

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวดัท่ีมหาสีมาขนาดใหญ่ท าเป็นเสาศิลา

จ าหลกัรูปสีมาธรรมจกัรอยู่บนเสา ตั้งท่ีก าแพงวดัทั้ง 8 ทิศ จึงไดน้ามว่าวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม แปลวา่วดัซ่ึงพระเจา้แผน่ดินทรงสร้างและเป็นวดัซ่ึงมีมหาสีมาตั้งอยู ่ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างวดัราชพิธสถิตมหาสีมารามเป็น 

วดัประจ าพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนิยม โดยทรงโปรดให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ประดิษฐ์วรการเป็นแม่กองอ านวยการสร้าง เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2412 พื้นท่ีรวมทั้งหมด 10 ไร่  

88 ตารางวา ลกัษณะพิเศษของวดัคือไม่มีหอไตร เป็นวดัท่ีมีการจดัวางแผนผงัอย่างงดงามและ

ประดบัประดาอยา่งวจิิตรบรรจง 

11. วดับูรณศิริมาตยาราม 

วดับุรณศิริมาตยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั ตั้งอยูท่ี่บนถนนอษัฎางค ์

แขวงศาลเจา้พ่อเสือเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างโดยเจา้พระยาสุธรรมมนตรีปรากฏใน 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ว่า กรมหม่ืนเสนีเทพ (พระองค์เจ้าอสุนี) 

พระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท เป็นผูส้ร้างวดัข้ึนแต่ยงัค้างอยู่ จนกระทัง่ 

พระยามหาอ ามาตย ์)ต่อมาคือ เจา้พระยาสุธรรมมนตรี )บุญศรี ตน้สกุล บุรณศิริ)) ด าเนินการสร้าง

ต่อจนเสร็จ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวดัแห่งน้ีว่า 

 วดัศิริอ ามาตยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เปล่ียน

ช่ือวดัมาเป็น วดับุรณศิริมาตยาราม 

12. วดัเทพธิดาราม 

วดัเทพธิดาราม สร้างเม่ือ พ.ศ. 2379 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ทรง

สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่พระองค์เจา้หญิงวิลาศ ซ่ึงภายหลงัไดท้รงพระกรุณา

โปรดเกล้าสถาปนาข้ึนเป็นกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชด าริให้สร้างถาวรวตัถุไวเ้ฉลิมพระเกียรติยศจึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้กรมหม่ืน 

ภูมินทรภกัดี )พระองคเ์จา้ชายลดาวลัย)์ เป็นแม่กองอ านวยการสร้างท่ีต าบลสวนหลวงพระยาไกร  

ในการสร้างวดัน้ี พระเจา้ลูกเธอกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพไดท้รงบริจาคทุนส่วนพระองค์ร่วมด้วย 

ดว้ยเหตุน้ีจึงพระราชทานนามวา่ วดัเทพธิดาราม 

สุนทรภู่เคยอุปสมบทและจ าพรรษาท่ีวดัน้ีในปี พ.ศ. 2382-2385 ในระหว่างนั้นได้

ประพันธ์บทกลอนไว้หลายเร่ือง แต่เร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกับวดัเทพธิดารามมากท่ีสุดคือ 

เร่ือง “ร าพนัพิลาป” ซ่ึงพรรณาถึงความสวยงามวิจิตรพิสดารทิวทศัน์ ตลอดจนเคร่ืองประดบัประดา 

พระอารามและปูชนียว ัตถุหลากหลายประการ ปัจจุบันทางวดัได้ตั้ ง ช่ือกุฏิ ท่ีท่านเคยอยู่ว่า  

“กุฏิคณะสุนทรภู่” และหล่อรูปคร่ึงตวัของสุนทรภู่ไวเ้พื่อเป็นอนุสรณ์ 

2. ออนโทโลยี 

2.1 ความหมายและความส าคัญของออนโทโลยี 

Thomas R. Gruber ไดนิ้ยาม “ออนโทโลยี” คือการสร้างความสัมพนัธ์ของความรู้ใน

เชิงแนวความคิด ซ่ึงบรรยายความรู้อยา่งมีขอบเขตโดยใชค้ลาส (Classes) หรือแนวคิด (Concepts) 

ความสัมพนัธ์ (Relations) แอ็กเซียม (Axioms) และอินสแตนซ์ (Instances) (Gruber, T. R., 1993:  

1-3) 

Natalya F. Noy and Deborah L. Mcguinness ได้นิยามว่าออนโทโลยี คือค าอธิบายท่ี

ชัด เ จนอย่ า ง เ ป็นทา งก ารของแนว คิดภายใต้ขอบ เขตขององค์ค ว าม รู้ ท่ี สนใจ  และ 

การอธิบายคุณสมบัติ  (Properties) ของแนวคิด (Noy, Natalya F. and Mcguinness, Deborah L., 

2001)  
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สรุปไดว้า่ ออนโทโลย ีคือ การก าหนดโครงสร้างความรู้ ซ่ึงมีรูปแบบและขอ้ก าหนดท่ี

ชดัเจน เพื่อใชอ้ธิบายความรู้หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสนใจ 

2.2 องค์ประกอบของออนโทโลยี 

ออนโทโลยีเป็นแนวคิดในการจดัระบบและคน้หาความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยการ

ก าหนดโครงสร้างของแนวคิดตามขอบเขตท่ีสนใจเป็นล าดบัชั้น มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี (วรรณวิมล 

นาคะ, 2558: 21)  

1) คลาสหรือแนวคิด หมายถึง ประเภทของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกระบุความหมายอย่าง

ชดัเจน เช่น คลาสดา้นโบราณสถาน   

2) คุณสมบติัหรือแอตทริบิวต ์หมายถึง การก าหนดคุณลกัษณะเพื่อการเช่ือมโยง เช่น 

ประเภทของโบราณสถาน  

3) ความสัมพนัธ์ หมายถึง รูปแบบการสัมพนัธ์กนัระหว่างคลาสหรือแนวคิด โดยมี

ความสัมพนัธ์แบบล าดบัชั้น )Is-a) ความสัมพนัธ์แบบส่วนหน่ึง )Part-of) และความสัมพนัธ์การเป็น

ตัวแทน )Instance-of) ยกตัวอย่างเช่น ท่ีตั้ งของโบราณสถาน มีความสัมพันธ์แบบล าดับชั้ น  

)Is-a) โบราณสถาน  

4) ขอ้ก าหนดความสัมพนัธ์ หมายถึง ตรรกะในการแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส

หรือแนวคิดกบัคลาสหรือแนวคิดเอง หรืออาจจะแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสหรือแนวคิดกบั

คุณสมบติัหรือแอตทริบิวตไ์ดเ้ช่นกนั 

5) ตวัอย่างขอ้มูล หมายถึง ค าศพัท์ท่ีก าหนดความหมายร่วมกนัตามออนโทโลยีเร่ือง

นั้น ๆ 

2.3 แนวคิดการพฒันาออนโทโลยี 

การพฒันาออนโทโลยีเป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองตามพฒันาการ

ขององค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา ในท่ีน้ีน าเสนอแนวคิดการพฒันาออนโทโลยี 7 ขั้นตอน (Noy, 

Natalya F. and Mcguinness, Deborah L., 2001) ดงัน้ี 

1) ระบุขอบเขตของแนวคิดของออนโทโลยี ไดแ้ก่ การระบุขอบเขตของออนโทโลยท่ีี

ศึกษา วตัถุประสงคใ์นการน าออนโทโลยไีปใชง้าน โดยระบุประเภทและความละเอียดของค าถามท่ี

สามารถตอบโดยอาศยัตวัแบบออนโทโลยท่ีีจะพฒันา รวมทั้งระบุผูท่ี้จะใชง้านตวัแบบดว้ย 
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2) พิจารณาเลือกใช้ตวัแบบออนโทโลยีท่ีมีอยู่แลว้ สามารถท าไดแ้ละเป็นการช่วยลด

ระยะเวลาในการพฒันา ทั้งน้ีการใชอ้อนโทโลยีท่ีมีอยูแ่ลว้มกัมีความจ าเป็นในกรณีท่ีตอ้งมีการน า

ระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ไปเช่ือมต่อกบัระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีการบงัคบัใช้ตวัแบบออน

โทโลยใีด ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ 

3) ก าหนดค าศัพท์ ท าได้โดยการเขียนศัพท์ท่ีเป็นไปได้เก่ียวกับส่ิงท่ีศึกษา ระบุ

คุณสมบติัของค าศัพท์แต่ละค าโดยละเอียด เช่น การก าหนดค าศัพท์ตามธิซอรัส พจนานุกรม 

หนงัสือ หรือฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

4) ระบุคลาสและล าดบัชั้นของคลาส  

5) ระบุคุณสมบติัของคลาส คือ การก าหนดโครงสร้างภายนอกและภายในของคลาส 

โครงสร้างภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดข้องคลาส โครงสร้างภายใน ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้อง

คลาส 

6) ระบุค่าเง่ือนไขให้กบัคุณสมบติั ไดแ้ก่ การก าหนดจ านวนค่า ชนิดของค่า และค่าท่ี

เป็นไปไดข้องคุณสมบติัของคลาส 

7) สร้างตวัอยา่งของขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกคลาสท่ีตอ้งการ สร้างตวัอยา่งของขอ้มูลของ

คลาสนั้น และระบุรายละเอียดของคุณสมบติัของคลาส 

นอกจากน้ี จากการทบทวนงานวจิยัของไทยโดย (จุฑาทิพย ์ไชยก าบงั และกุลธิดา ทว้ม

สุข, 2560) ได้ใช้แนวทางการพฒันาโดเมนออนโทโลยีของ  (Uschold, Mike and King, Martin, 

1995) เป็นกรอบการพฒันามี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1) ก าหนดวตัถุประสงคอ์อนโทโลย ี 

2) การสร้างออนโทโลย ี 

3) การประเมินออนโทโลย ี  

นอกจากนั้น ในงานวจิยัของ อิสรา ช่ืนตา จารี ทองค า และจิรัฎฐา ภูบุญอบ  เร่ือง “การ

คน้คืนสารสนเทศการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใชอ้อนโทโลยี” 

(อิสรา ช่ืนตา, จารี ทองค า และจิรัฎฐา ภูบุญอบ, 2557) ไดส้รุปแนวทางการพฒันาออนโทโลยีไวว้า่ 

มี 3 แนวทาง คือ การพฒันาแบบบนลงล่าง การพฒันาแบบล่างข้ึนบน และการพฒันาแบบผสม  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1) แบบบนล่งล่าง หรือ Top-Down เป็นวิธีการท่ีเร่ิมจากการก าหนดคอนเซ็ปต์ใน

โดเมน  ทั่วไป  เ ร่ิมต้นด้วยค านิยามโดยทั่วไปท่ีพบมากท่ีสุดตามแนวคิดในโดเมน  และเอา 

ความเช่ียวชาญนั้นไปคิดเป็น แนวทาง และก าหนดคอนเซ็ปต์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ตวัอย่างเช่น 

เร่ิมต้นด้วยการสร้างคลาสส าหรับแนวคิดโดยทัว่ไปของไวน์ จากนั้นสร้างรายละเอียดย่อย ๆ  

(Sub Class) ในคลาสนั้น เช่น ไวน์ขาว ไวน์แดง โรสไวน์ และเพิ่มคลาสยอ่ยให้กบัคลาสท่ีสามารถ

จ าแนกย่อยลงไปอีกได้ เช่น คลาส  ไวน์แดง  มีคลาสย่อยเป็น Cabernet, Syrah, Red Burgundy  

เป็นตน้  

2) แบบล่างข้ึนบน หรือ Bottom-Up เป็นวิธีการท่ีเร่ิมจากการก าหนดจากคอนเซ็ปต์ท่ี

เฉพาะ เจาะจงท่ีสุดหรือระดบัล่างสุด โดยเร่ิมตน้ดว้ยค านิยามของ ความจ าเพาะมากท่ีสุดของคลาส 

โดยมีการจดักลุ่มตาม ลกัษณะส่ิงเหล่าน้ีให้เป็นแนวคิดท่ีกวา้งมากข้ึน เช่น เร่ิมตน้ ดว้ยการก าหนด

ลกัษณะของคลาส ส าหรับไวน์ Pauillac และ Margaux จากนั้นสร้าง Super Class ใหส้ าหรับทั้งสอง

คลาส เป็นตน้  

3) การพฒันาแบบผสม หรือ Combination เป็นวิธีการน าแนวคิดทั้งสองแบบดงักล่าว

ขา้งตน้มาผสมกนัเป็นวิธีการท่ีเร่ิมจากการก าหนดคอนเซ็ปต์ท่ีส าคญัหรือมีการอธิบายในโดเมน 

นั้น ๆ ก่อน จากนั้นก าหนดคอนเซ็ปต์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา ความหมายในเชิงทัว่ไป และ

เฉพาะเจาะจงจากค าส าคญั เหล่านั้นไปพร้อม ๆ กนั 

ทั้งน้ีในส่วนของการน าแนวคิดออนโทโลยมีาใชก้บัขอบเขตความรู้ดา้นภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมนั้น พบว่างานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม

บนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM ของวิระพงศ์ จนัทร์สนาม กุลธิดา ทว้มสุข และมารุต บูรณรัช  

(วิระพงศ ์จนัทร์สนาม, กุลธิดา ทว้มสุข และมารุต บูรณรัช, 2556) ไดน้ าออนโทโลยีมาประยุกตใ์ช้

กบัขอบเขตความรู้เร่ืองพญานาค โดยคาดหวงัวา่ออนโทโลยีจะช่วยในการประมวลผลหรือจดัเก็บ

และสืบคน้สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) จดันิยามเชิงความหมายของเว็บไซต์ (Semantic Organization of websites) จดัท า

แผนท่ีความรู้ขอ้แนะน าการคน้พบความรู้ และสามารถง่ายต่อการเรียกใชข้อ้มูลโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

ใชต้รรกะ (logic) ท่ีมีความซบัซอ้น  
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2) ประมวลผลขอ้ความโดยเคร่ืองจกัร (Text processing by machines) โดยท าหน้าท่ี

เป็นเหมืองข้อความท่ีอยู่บนเว็บ หรือเป็นเคร่ืองมือในการจัดการกับข้อความและจัดเรียงโดย

อัตโนมัติ และเป็นกลไกในการค้นหาข้อความฉบับสมบูรณ์โดยการสร้างการคัดแยกแบบ

ความหมาย ท่ีสมบูรณ์  

3) การคน้หาอยา่งชาญฉลาดของเวบ็ (Intelligent search of the Web) เช่น การสร้างการ

จดัรายการแบบพลวตัจากเคร่ืองท่ีสามารถอ่านเมทาดาตา และช่วยด้านการค้นหาข้ามขอบเขต

ความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการคน้หาโดยใชภ้าษาธรรมชาติ เป็นตน้ 

 

3. ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันาออนโทโลยี 

เคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาออนโทโลยี )Ontology Editor) เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน

กระบวนการวิศวกรรมความรู้  ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ท่ีเป็นวิศวกรความรู้ (Knowledge engineers) หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา (Domain experts) สามารถถ่ายทอดและจดัเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของ

ออนโทโลยีได้สะดวกและง่ายข้ึน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 

หอ้งปฏิบติัการวจิยัเทคโนโลยภีาษาธรรมชาติและความหมาย, 2555) ไดแ้ก่ 

3.1 โปรแกรม Hozo  จาก http://www.hozo.jp/ เ ป็นโปรแกรม ท่ีพัฒนา ข้ึนโดย

มหาวิทยาลยัโอซากา )Osaka University) ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อสนบัสนุนการพฒันาออนโทโลยี เป็น

เคร่ืองมือถ่ายทอดและจดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีไดส้ะดวกและง่ายข้ึน สามารถ

รองรับการท างานบนเครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client Server) คือ เป็นการท างานแบบรวม

ศูนยท่ี์ผูใ้ช้งานหลาย ๆ คนสามารถใช้งานพร้อมกนัได้ โปรแกรมประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ไดแ้ก่ 

Ontology Editor, Ontology Manager, Ontology Server และ  Onto-studio โดยมีกฎความสัมพันธ์

พื้นฐาน คือ Is-a, Past-of และ Attribute-of (วรงคพ์ร คณาวรงค,์ 2557: 33) 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งหนา้หลกัของโปรแกรม Hozo ของมหาวิทยาลยัโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 7 ธนัวาคม, 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.hozo.jp/ 
 

3.2 โปรแกรม Protégé จาก http://protege.stanford.edu/ เป็นโปรแกรมเคร่ืองมือส าหรับ

สนบัสนุนการพฒันาออนโทโลยีแบบเปิดรหัสตน้ฉบบั )OpenSource) พฒันาข้ึนโดยมหาวิทยาลยั 

สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีส่วนการติดต่อผู ้ใช้งานแบบกราฟฟิก )Graphic User 

Interface: GUI) รองรับการท างานแบบหลายผูใ้ชง้าน จดัเก็บออนโทโลยีในรูปแบบแฟ้มขอ้มูลและ

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีเคร่ืองมือในการสร้างโดเมน )Domain) ของออนโทโลยีและรูปแบบขอ้มูล 

ท่ีสะดวกในการป้อนข้อมูลโดยยอมให้ผูใ้ช้งานท างานพร้อมกันบนคลาสหรืออินสแตนซ์ใหม่ 

(Instance) และช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาส่วนของวิธีการโดยหลาย ๆ แอพพลิเคชัน 

สามารถใช้งานโดเมนเพื่อแก้ปัญหาท่ีต่างกัน และวิธีการนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกบั 

ออนโทโลยท่ีีแตกต่างกนัได ้

 

http://protege.stanford.edu/
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ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งโปรแกรม Protégé 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 7 ธนัวาคม, 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://protege.stanford.edu/ 

 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเลือกใชโ้ปรแกรม Protégé ในการพฒันาออนโทโลยเีน่ืองจากสามารถ

รองรับการขยายระบบได ้เน่ืองดว้ยจ านวนคลาสในออปเจคทั้งหมดท่ีมีการอา้งอิงจะมีขนาดใหญ่

และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนั้นยงัเป็นโปรแกรมท่ีแพร่หลายและมีกลุ่มผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมาก 

ทั้ งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้ งโปรแกรมมีการปรับปรุงเวอร์ชันเพื่อแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดและเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีเการัตนโกสินทร์นั้นสามารถพบไดท้ัว่ไป เช่น  

สุนิสา จิตพันธ์  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบต่อโบราณสถานของชาติในกรุง

รัตนโกสินทร์ชั้นในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2394-ปัจจุบนั (สุนิสา จิตพนัธ์, 2555) ผลวิจยัส่วนหน่ึงพบวา่การ

พฒันาประเทศส่งผลกระทบต่อโบราณสถานของชาติโดยเฉพาะในเขตกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอยา่ง

มาก และท าให้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีขาดความสมบูรณ์ ขาดความต่อเน่ืองทาง

ประวติัศาสตร์ 
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นอกจากนั้น การวิจยัน้ียงัสืบคน้พบงานวิจยัท่ีใช้แนวคิดออนโทโลยีเป็นจ านวนมาก 

ทั้งน้ีจึงไดค้ดัเลือกงานวิจยัท่ีน าแนวคิดออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้กบัการสืบคน้สารสนเทศมรดก

ทางวฒันธรรม อาทิ 

4.1 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องในประเทศ  

จุฑาทิพย ์ไชยก าบงั และกุลธิดา ทว้มสุข ไดร่้วมกนัพฒันาออนโทโลยีเชิงความหมาย

ของความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากทรัพยากร

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช้ทฤษฎีการจดัหมวดหมู่ )จุฑาทิพย ์ไชยก าบงั และกุลธิดา ทว้มสุข, 

2560)  

การพฒันาออนโทโลยีใชโ้ปรแกรม Hozo Ontology Editor ซ่ึงพฒันาโดยมหาวิทยาลยั

โอซากา )Osaka University) ผลการวิจยัท าให้ได้ออนโทโลยีเชิงความหมายของความรู้กลุ่มชาติ

พนัธ์ุท่ีแสดงชุดความรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ประกอบดว้ยคลาสจ านวน 137 

คลาส แบ่งเป็นคลาสหลกัของออนโทโลยี จ  านวน 16 คลาส ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุ ช่ือเรียกตนเอง 

ประวติัความเป็นมา ภาษา ศาสนา ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม การแต่งกาย ศิลปะ การแสดง

และการละเล่น ลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ท่ีอยูอ่าศยั วถีิการด ารงชีวิต การจดัระเบียบทางสังคม ระบบ

เศรษฐกิจ และการปรับตวั โดยมีคลาสกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นคลาสท่ีเช่ือมโยงทั้ง 15 คลาส เพื่อแสดง

เน้ือหาความรู้ในทุกดา้นของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

วรงคพ์ร คณาวรงค ์ไดอ้อกแบบและพฒันาออนโทโลยีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษา คือ ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสีมา 

โดยใช้กระบวนการพฒันาออนโทโลยี 7  ขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดของ Noy, Natalya F. and 

Mcguinness, Deborah L. โดยวิธีการก าหนดคลาส )Class) คลาสย่อย )Subclass) คุณสมบัติของ

คลาส )Properties) และความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสภายในออนโทโลย ี)Relations) )Noy, Natalya F. 

and Mcguinness, Deborah L., 2001) พฒันาออนโทโลยโีดยใชโ้ปรแกรม Protégé รุ่น 3.5 ผลการวจิยั

พบว่า ออนโทโลยีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วยคลาสหลัก จ านวน 7 

คลาส ไดแ้ก่ คลาสสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คลาสงานประเพณีและวฒันธรรม คลาสวถีิชีวติ 

คลาสกิจกรรมเชิงวฒันธรรมท่ีจดัแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวฒันธรรมท่ีเขา้ร่วมได ้คลาสต าแหน่ง
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ท่ีตั้ ง  และคลาสวันเวลาท าการ  และประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  จ านวน  12 

ความสัมพนัธ์ )วรงคพ์ร คณาวรงค,์ 2557) 

นภาพร บุญศรี มธุรส ศกัดารณรงค ์และปานใจ ธารทศันวงศ ์ไดศึ้กษาการพฒันาระบบ

พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยการพฒันาออนโทโลยีเพื่อสร้างต้นแบบองค์ความรู้ด้านศิลป

โบราณวตัถุเคร่ืองถว้ยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการสืบคน้และคดัเลือก

ศิลปโบราณวตัถุเพื่อใชใ้นการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ โดยก าหนดคลาสในระดบับนสุดหรือคลาส

หลักของข้อมูลศิลปวตัถุเป็น  5 คลาส )นภาพร บุญศรี, มธุรส ศักดารณรงค์ และปานใจ ธาร

ทศันวงศ,์ 2555) ไดแ้ก่  

1) คลาสยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  

2) คลาสแหล่งผลิตศิลปโบราณวตัถุ  

3) คลาสศิลปะโบราณวตัถุ  

4) คลาสช่วงเวลา และ  

5) คลาสคุณลกัษณะศิลปะโบราณวตัถุ  

โดยระบบสามารถจดัวางศิลปโบราณวตัถุเขา้ชั้นวางไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นหมวดหมู่ 

อีกทั้ งผู ้เยี่ยมชมสามารถเข้าชมนิทรรศการย้อนหลัง และสามารถสืบค้นผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได ้

อุบล ภูมิสถาน ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาออนโทโลยีส าหรับมรดกทางวฒันธรรมไทย 

พฒันาออนโทโลยีโดยใช้โปรแกรม Protégé รุ่น 4.0 คลาสออนโทโลยีเชิงพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจยั 

)อุบล ภูมิสถาน, 2554) คือ  

1) คลาสแหล่งมรดกทางวฒันธรรมไทย (แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่ง

อุทยานประวติัศาสตร์)  

2) คลาสยคุสมยั )ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุก่ึงก่อนประวติัศาสตร์ ยคุประวติัศาสตร์)  

3) คลาสหมวดหมู่ )ศิลปะ วสัดุก่อสร้าง ศาสนา แหล่งมรดกทางวฒันธรรม)  

4) คลาสกิจกรรม )การสร้าง การเปล่ียนแปลง/บูรณะ การท าลาย)  

5) คลาสบุคคล )กษตัริย ์ประชาชน)  

6) คลาสช่วงเวลา )ช่วงเวลายคุสมยั ช่วงเวลาการเกิดศิลปะ) 
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ปฐมาวดี ค าทอง ได้ศึกษาและพฒันารูปแบบองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการหล่อ

พระพุทธรูป รวมทั้งเพื่อพฒันาเวบ็แอพลิเคชนัองคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นการหล่อพระพุทธรูปโดย

ระบบการจดัการเน้ือหาตามโครงสร้างออนโทโลยี การพฒันาออนโทโลยีใช้โปรแกรม  Hozo 

ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบองคค์วามรู้ดา้นเน้ือหาประกอบดว้ย ประวติัการสร้างพระ พระพุทธรูปปาง

ต่าง ๆ พระพุทธรูปสมยัต่าง ๆ พระพุทธรูปประจ าวนั เดือน ปีเกิด วตัถุดิบในการสร้างพระ กรรมวธีิ

การสร้างพระพุทธรูป กรรมวิธีการท าพระปัดมนั กรรมวิธีการท าพระรมด า กรรมวิธีการท าพระปิด

ทอง กรรมวิธีการท าพระทาสีทอง กรรมวิธีการท าพระสามกษตัริย ์กรรมวิธีการท าพระกะไหล่ทอง 

)ปฐมาวดี ค าทอง, 2553)  

4.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องต่างประเทศ 

Charalambos Doulaverakis, Yiannis Kompatsiaris and M.G. Strintzis ไดร้ายงานผล

วจิยัท่ีสืบเน่ืองจากโครงการ “REACH Project” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาออนโทโลยสี าหรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรมกรีกท่ีมีอยู่อยา่งหลากหลายใน

ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ในส่วนของออนโทโลยีพฒันาข้ึนจากพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM การสืบคน้

สารสนเทศดว้ยออนโทโลยีท่ีพฒันาข้ึนมีขอ้ดีคือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูใ้ช้เขา้ถึงสารสนเทศได้

ดีกวา่ สืบคน้ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงกวา่ (Doulaverakis, C., Kompatsiaris, Y. and Strintzis, M., 2005)  

Francisca Hernández, Luis Rodrigo, Jesús Contreras, Francesco Carbone and 

Fundación Marcelino Botín ไดพ้ฒันาออนโทโลยีของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมแควน้กนัตาเบรีย 

ประเทศสเปน (Cantabria's Cultural Heritage Ontology) ซ่ึงเป็นออนโทโลยีขนาดใหญ่และมีความ

หลากหลายสูง ประกอบดว้ยขอ้มูลหลายดา้น เช่น อุตสาหกรรม ชาติพนัธ์ ธรรมชาติ ศิลปะ และ

ขอ้มูลเอกสาร ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแควน้กนัตาเบรีย ในขณะท่ี

รายงานผลวิจยันั้นทีมงานไดส้ร้างคลาสออนโทโลยีไปแลว้มากกวา่ 160 คลาส (Hernández, F. and 

others, 2008)  
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Zalamea Patino, O., Van Orshoven, J. and Steenberghen, T. ได้พัฒนาออนโทโลยี  

Built Cultural Heritage (BCH) เพื่อให้ไดส้ารสนเทศส าหรับการอนุรักษเ์ชิงป้องกนัท่ีสมบูรณ์มาก

ข้ึน มีการน าออนโทโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมาเป็นฐานประกอบการพฒันาเพื่อให้ออนโทโลยีท่ีไดมี้

ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน (Zalamea Patino, O., Van Orshoven, J. and Steenberghen, T., 2017) ไดแ้ก่  

1) Geneva City Geographic Markup Language (Geneva CityGML)  

2) Monument Damage ontology หรือ Mondis  

3) แนวคิด CIDOC-CRM  

ผลวิเคราะห์ท่ีไดป้ระกอบดว้ย 143 คลาส เป็นคลาสเดิมจาก Mondis จ านวน 38 คลาส 

ได้จาก Geneva CityGML จ านวน 38 คลาส และได้จาก CIDOC-CRM จ านวน 37 คลาส และได้

คลาสท่ีสร้างข้ึนใหม่ จ  านวน 30 คลาส 

 

Syamili, C. and Rekha, R.V. ได้ท าการวิจัยเ ร่ือง Developing an ontology for Greek 

mythology โดยงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีของเทพปกรณัมกรีก (Greek 

Mythology) แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ส าหรับรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย หนังสือ วารสารวิชาการ 

งานวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ บล็อก )blogs) และวิกิ )wikis) พฒันาออนโทโลยีโดยใช้โปรแกรม 

Protégé รุ่น 4.3 ผูว้ิจยัได้ผสมผสานแนวทางการพฒันาออนโทโลยีของตนเองข้ึนมาจากหลาย

แนวทาง ผลการประเมินออนโทโลยท่ีีพฒันาข้ึนพบวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศ

ของผูใ้ช้ได้ โดยสามารถใช้ตอบค าถามได้ 76 ขอ้ จากค าถามทั้งหมด 123 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 62 

อยา่งไรก็ตามออนโทโลยีน้ียงัตอ้งการการพฒันาเพื่อความสมบูรณ์ต่อไป (Syamili, C. and Rekha, 

R.V., 2018)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปได้ แบ่งเป็น 2 

ประเด็น คือ  

1) การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีจะน าใชใ้นการก าหนดคลาสในออนโทโลย ี

2) ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาออนโทโลย ี 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินงานวจัิย 

 

การวิจัย เ ร่ืองการจัดการสารสนเทศโบราณสถาน กรณีศึกษาวัดในเขตเกาะ

รัตนโกสินทร์ ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิธีวิจยั และการพฒันาออน

โทโลย ีโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1. วธีิวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ )Qualitative research) ท่ีมุ่งใชค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

จดัการสารสนเทศโบราณสถาน กรณีศึกษาวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์  โดยน าขอ้มูลท่ีได้จาก

การศึกษามาท าการวิเคราะห์เพื่อน ามาทดลองพฒันาออนโทโลยี  ให้มีความเหมาะสมและตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

 

2. การพฒันาออนโทโลยี 

2.1 เลอืกขอบเขตแนวคิดของออนโทโลย ี  

การเลือกขอบเขตแนวคิดการพฒันาออนโทโลยีเป็นโบราณสถาน กรณีวดัในเขตเกาะ

รันตโกสินทร์ นอกเหนือจากความส าคญัในมิติต่าง ๆ ของโบราณสถานดงัไดก้ล่าวในบทท่ี 2 แลว้ 

เหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือเป็นขอบเขตความสนใจของผูว้ิจยัหรือผูพ้ฒันาท่ีส าเร็จการศึกษา

สาขาโบราณคดี อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานไทยในระดบัต่าง ๆ  

ท่ีประสบปัญหาการสืบคน้ขอ้มูลเชิงวิชาการเพื่อน าใช้ในการอา้งอิงแมว้่าจะมีแหล่งขอ้มูลท่ีให้

ขอ้มูลอยูบ่า้งแลว้ หากแต่ในแต่ละแหล่งขอ้มูลยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได ้มีความหลากหลายของ

ขอ้มูล สอดคลอ้งกบัท่ี 

Maria M. Nisheva-Pavlova,  Pavel Iliev Pavlov and Anna S. Devreni-Koutsouki ได้

ระบุวา่ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ใน

การแปลงสารสนเทศเป็นดิจิทลั )Digitization) การแปลงเป็นดิจิทลัเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งในเชิง

อนุรักษ ์สงวนรักษา และ เผยแพร่สารสนเทศทรัพยากรทางดา้นมรดกวฒันธรรม สารสนเทศดิจิทลั
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ทางดา้นน้ีจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนในอนาคต การจะเตรียมการให้ผูใ้ช้สารสนเทศให้เขา้ถึงได้อย่าง

สะดวกจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น (Nisheva-Pavlova, Maria M, Pavlov, Pavel Iliev and Devreni-Koutsouki, 

Anna S., 2008)  

อน่ึง กลุ่มตวัอยา่งโบราณสถานประเภทวดัท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานแลว้ ในเขตเกาะ

รัตนโกสินทร์มีจ านวน 12 แห่ง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 รายการวดัท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานแลว้ ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 
 

รายช่ือวดั แขวง เขต 
1. วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  พระบรมมหาราชวงั พระนคร 

2. วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ  พระบรมมหาราชวงั พระนคร 

3. วดัชนะสงคราม  ชนะสงคราม พระนคร 

5. วดัราชนดัดา วดับวรเวศน์ พระนคร 

6. วดัราชบูรณะ  วงับูรพาภิรมย ์ พระนคร 

8. วดัมหรรณพาราม  เสาชิงชา้  พระนคร 

9. วดัราชประดิษฐสถิตยม์หาสีมาราม  พระบรมมหาราชวงั พระนคร 

10. วดัราชบพิธ  วดัราชบพิธ พระนคร 

11. วดับูรณศิริมาตยาราม ศาลเจา้พอ่เสือ พระนคร 

12. วดัเทพธิดาราม ส าราญราษฎร์ พระนคร 

 

2.2 การก าหนดแหล่งข้อมูล  

การคดัเลือกเอกสารเลือกก าหนดเง่ือนไขเอกสารท่ีได้รับการรับรองว่าเป็นของจริง

เน่ืองจากออนโทโลยีเป็นชุดค าอ้างอิงเพื่อบรรยายภาวะความเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ หากได้รับ

เอกสารท่ีจะใส่ขอ้มูลคลาดเคล่ือน ไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลให้การสร้างออนโทโลยีผิดพลาดได ้ขอ้มูล

ท่ีน ามาใช้ในการพฒันาออนโทโลยีโบราณสถานน้ีจึงมาจากแหล่งเก็บเอกสารและเป็นเอกสารท่ี

เช่ือถือได้ เช่น หนังสือ รายงานวิจยั ทะเบียนส ารวจ กฎหมาย และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของ

หน่วยงานของภาครัฐ รายช่ือเอกสารท่ีน ามาประกอบการพฒันาออนโทโลยี จ านวน 5 รายการ 

ไดแ้ก่ 
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2.2.1 ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร 

 

 

 
ภาพท่ี 6 หนงัสือทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจกัร 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2516). ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา

พระสุเมรุ. 
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2.2.2 ทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 1 

 

 
ภาพท่ี 7 หนงัสือทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจกัร เล่มท่ี 1 )พ.ศ. 2478-2523) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2533). ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (2478-2523). กรุงเทพฯ: 

กองโบราณคดี.  

 

“หนงัสือทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจกัร เล่มท่ี 1 )พ.ศ. 2478-2523)” จ านวน 

600 หน้า กรมศิลปากรได้จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายช่ือและรายละเอียดของ

โบราณสถานท่ีประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาแลว้ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 จนถึงปี พ.ศ. 

2523 การจดัท าหนังสือน้ีข้ึนเพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวข้องว่าโบราณสถานใดบา้งท่ีได้รับการข้ึน

ทะเบียนแลว้ จะไดน้ าความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานไปใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษใ์ห้โบราณสถานมี

อายยุนืนาน โดยท่ียงัรักษารูปแบบดั้งเดิมของศิลปะไว ้
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ตอนตน้ของหนงัสือ หนา้ 6-21 เป็นดชันีสืบคน้รายช่ือโบราณสถานจดัเรียงภายใตช่ื้อ

จงัหวดั 

 

 

 
ภาพท่ี 8 ดชันีของหนงัสือ ทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 1 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2533). ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (2478-2523). กรุงเทพฯ: 

กองโบราณคดี.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  39 

2.2.3  องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 
ภาพท่ี 9 หนงัสือองคป์ระกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: แน่งน้อย ศกัด์ิศรี, ม.ร.ว. และคณะ. )2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

หนงัสือจ านวน 496 หนา้ น้ีจดัท าข้ึนจากงานวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์องคป์ระกอบเมือง

ดา้นกายภาพในเขตกรุงรัตนโกสินทร์: ต าแหน่งท่ีตั้งและความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของ วงั วดั สถาบนั

ราชการ บา้น ตลาด คลอง สะพาน ถนน” ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัมีทั้งขอ้มูลจากเอกสาร ท่ีอาศยั

ขอ้มูลจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีไดตี้พิมพแ์ลว้ เอกสารประวติัศาสตร์ หนงัสือ บทความ และ
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หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะยดึถือขอ้มูลต่าง ๆ เป็นเกณฑ ์นอกจากนั้น ยงัมีขอ้มูลในส่วนของ

ชุมชนและยา่นพาณิชยกรรมในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีผูว้จิยัไดส้ ารวจภาคสนามเพิ่มเติม 

 

  
 
ภาพท่ี 10 แสดงรายการพระราชวงัและวงัตามหนา้ท่ีการใชง้านของโบราณสถานและแผนท่ีระบุ
ต าแหน่งพระราชวงัและวงั  
ท่ีมา: แน่งน้อย ศกัด์ิศรี, ม.ร.ว. และคณะ. )2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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2.2.4 รายงานการศึกษา โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร  

ปี พ.ศ. 2554 

 

 

 
ภาพท่ี 11 หนงัสือรายงานการศึกษา โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ปี พ .ศ . 2554 
ท่ีมา: ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและแผนงาน. )2555). “รายงานการศึกษา
โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554.” เขา้ถึงเม่ือ 16 กุมภาพนัธ์, 2561, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/DATA54/AN_BKK54.pdf. 
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กองนโยบายและแผนงาน ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบั

โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรายงานฉบบัน้ีไดใ้ห้ขอ้มูลโบราณสถานท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 ในส่วนของขอ้มูลการจดัท ารายงาน

ได้รับความอนุเคราะห์จาก  กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและข้อมูลโบราณคดี ส านัก

โบราณคดี กรมศิลปากร   

รายงานไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานไว ้4 ประการ ไดแ้ก่  

1) เพื่อศึกษาจ านวน สถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามท่ี

กรมศิลปากรประกาศข้ึนเป็นโบราณสถาน และไดป้ระกาศไวใ้นพระราชกิจจานุเบกษา  

2) เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนการบูรณะ  ฟ้ืนฟู  ปฏิสังขรณ์  งานโบราณคดีและ

สถาปัตยกรรม ของโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน  

3) เพื่อน าขอ้มูลไปวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียว ทางศิลปะ วฒันธรรม 

4) เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบพิจารณาวางผงั และจดัท าผงัเมืองรวม 
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2.2.5 ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดย 

กรมศิลปากร 

 

 
 
ภาพท่ี 12 ภาพแสดงระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  

 

http://gis.finearts.go.th/fineart/
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ภาพท่ี 13 ภาพแสดงหวัขอ้โบราณสถานในระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  

 

กรมศิลปากรได้จดัท าระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปะวฒันธรรมข้ึนเพื่อ

น าเสนอขอ้มูลแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย ์พระพุทธรูปส าคญั 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ พิพิธภัณฑ์วดัและเอกชน ชุมชน เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ 

ทัว่ประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากช่ือแห่งและสถานท่ีตั้ง 

 

2.3 วเิคราะห์ข้อมูลโบราณสถานขึน้ทะเบียน 

น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล้วมาวิเคราะห์ เพื่อ

น าไปใชใ้นการออกแบบและพฒันาออนโทโลยโีบราณ กรณีวดัในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา )Content 

Analysis)   

เอ้ือมพร หลินเจริญ กล่าวว่า เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีสามารถ

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ เช่น การวิเคราะห์เน้ือหาจากบนัทึก ซ่ึงโดยปกติ 

http://gis.finearts.go.th/fineart/
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การวิเคราะห์เน้ือหาจะท าตามเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารมากกวา่กระท ากบัเน้ือหาท่ีซ่อนอยู ่โดยมี

ขั้นตอน )เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) คือ 

1) ก าหนดเกณฑค์ดัเลือกเอกสาร  

2) วางเคา้โครงการวิเคราะห์เป็นการจดัระบบการจ าแนกค า หรือขอ้ความในเน้ือหา

สาระ ของเอกสาร  

3) พิจารณาเง่ือนไขแวดล้อม )Context) ของขอ้มูลเอกสารเป็นการพิจารณาเก่ียวกบั

ลกัษณะ ต่าง ๆ ของขอ้มูลเอกสารท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ครอบคลุมมากท่ีสุด โดยลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะพิจารณาไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ช่วงเวลาของ 

การบนัทึกขอ้มูล ผูรั้บขอ้มูลหรือบุคคลท่ีผูบ้นัทึกขอ้มูลประสงคจ์ะส่งขอ้มูลถึง และแหล่งเผยแพร่

ขอ้มูล เป็นตน้ และขั้นตอนท่ี  

4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

แมว้า่จะมีการก าหนดเง่ือนไขในการคดัเลือกขอ้มูลวิจยั หรืองานวิจยัน้ีอาจถูกมองวา่มี

ความล าเอียง )bias) ในการเจาะจงชนิดและเง่ือนไขในการคดัเลือกเอกสาร ซ่ึงมีผลท าใหผ้ลการวิจยั

มีความเฉพาะเจาะจงในบริบทจ ากัด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยช้ินน้ีมุ่งทดสอบเทคนิคการใช ้

การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อสร้างออนโทโลยีมากกวา่การมุ่งน าเสนอออนโทโลยีเพื่อแสดงมิติทุกดา้น

ของโบราณสถาน 

 

2.4 ออกแบบและพฒันออนโทโลยโีบราณสถาน  

กรณีวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ โดยน าข้อมูลท่ีได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เรียบร้อยแล้วมาใช้ในการออกแบบและพฒันาออนโทโลยี โดยวิธีการก าหนดคลาส )Class)  

คลาสยอ่ย )Subclass) คุณสมบติัของคลาส )Properties) และ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส )Relations) 

ภายในออนโทโลย ี
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2.5. สรุปวเิคราะห์ผลพฒันาออนโทโลยแีละน าเสนอผลการวเิคราะห์เชิงบรรยาย 

หลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลโบราณสถานภายในเกาะรัตนโกสินทร์เป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ จึงไดท้  าการก าหนดคลาสเพื่อจดัการดา้นการสืบคน้ และยงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ

จดัการสารสนเทศโบราณสถานในกลุ่มประเภทต่าง ๆ ต่อไป 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาออนโทโลย ีคือ โปรแกรม Protégé   

Protégé เป็นโปรแกรมเคร่ืองมือส าหรับสนับสนุนการพฒันาออนโทโลยี  จัดเก็บ 

ออนโทโลยีในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ มีเคร่ืองมือในการสร้างโดเมน 

)Domain) ของออนโทโลยีและรูปแบบข้อมูล  สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับออนโทโลยีท่ี

แตกต่างกนัได ้

ในการวจิยัคร้ังน้ีเลือกใชโ้ปรแกรม Protégé ในการพฒันาออนโทโลยเีน่ืองจากสามารถ

รองรับการขยายระบบได ้เน่ืองดว้ยจ านวนคลาสในออปเจคทั้งหมดท่ีมีการอา้งอิงจะมีขนาดใหญ่

และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนั้นยงัเป็นโปรแกรมท่ีแพร่หลายและมีกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากทั้ง

ในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้งโปรแกรมมีการปรับปรุงเวอร์ชนัเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

และเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์ 

 

1. ผลจากการวเิคราะห์เอกสาร  

การวิเคราะห์เอกสารท่ีไดจ้ากการคดัเลือกอยา่งเจาะจง )Purposive Sampling) ซ่ึงออก

โดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ ทะเบียนโบราณสถาน ราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลจากระบบ 

ภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีส าคัญในชั้ นต้น ท าให้พบว่าระบบ 

การสืบคน้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัโดยไม่สามารถสืบคน้จากขอ้มูลท่ีมีทั้งหมดได ้ เอกสารขอ้มูล

ทั้งหมดมีเกณฑใ์นการคดัเลือก )Sampling validity) ท่ีผูว้จิยัก าหนดไดแ้ก่  

1) เอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 

2) เอกสารท่ีใหข้อ้มูลโบราณสถานในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

3) เอกสารท่ีไม่เป็นความลบั ขอ้มูลสามารถเปิดเผยแก่ประชาชนทัว่ไปได ้

ผูว้ิจยัเลือกก าหนดเง่ือนไขเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เน่ืองจากออนโทโลยี

เป็นชุดค าอา้งอิงเพื่อบรรยายภาวะความเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ การวิเคราะห์เอกสารราชการช่วย

ก าหนดค าเพื่อใชอ้า้งอิงได ้ในทางกลบักนั หากใชค้  าจากเอกสารจากแหล่งท่ีไม่ไดรั้บการรับรองอาจ

ส่งผลใหส้ร้างออนโทโลยผีดิพลาดได ้ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานน้ีจึงมาจากแหล่งเอกสารท่ีเช่ือถือได ้ 

การคดัเลือกเอกสารเก่ียวกับโบราณสถานในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีออกโดย

หน่วยงานราชการจะเนน้เอกสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรมศิลปากรในฐานะผูรั้บผิดชอบหลกัหรือผู ้

มีส่วนร่วมในการสร้างระเบียนขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีระบบและโครงสร้างตามท่ีใชใ้นราชการ

ปัจจุบนั เกณฑข์อ้น้ีช่วยใหน้ าผลการสร้างออนโทโลยใีนงานช้ินน้ีไปใชใ้นงานของกรมศิลปากรใน

อนาคตได ้

นอกจากน้ีเอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องไม่อยู่ในชั้ นความลับเพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบกระบวนการสร้างออนโทโลยน้ีีได ้

แมว้่างานวิจยัน้ีมีกรอบในการก าหนดเง่ือนไขในการคดัขอ้มูลวิจยั งานวิจยัน้ีอาจถูก

มองว่ามีความล าเอียง )bias) ในการเจาะจงชนิดและเง่ือนไขในการคัดเอกสาร ซ่ึงมีผลท าให้

ผลการวจิยัมีความเฉพาะเจาะจงในบริบทจ ากดั อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัช้ินน้ีมุ่งทดสอบเทคนิคการใช้
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การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อสร้างออนโทโลยีมากกวา่การมุ่งน าเสนอออนโทโลยีเพื่อแสดงมิติทุกดา้น

ของโบราณสถาน  

โดยผลจากการส ารวจเอกสารทั้ง 3 ชนิด มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1.1 เอกสารทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจกัร (พุทธศกัราช 2516) ในเอกสาร

ดงักล่าวระบุถึงรายละเอียดของโบราณวตัถุสถานท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน ประกอบดว้ย 

1) จงัหวดัในประเทศไทย โดยแยกตามจงัหวดั เช่น จงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี 

ปัจจุบนัเป็นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2) เลขท่ีและช่ือของโบราณสถานท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน เช่น เลขท่ี 1 วดัพระเชตุพนฯ 

3) ส่ิงส าคญั หมายถึง ส่ิงส าคญัภายในเขตโบราณสถานทั้งท่ีเป็นอาคารหรือวตัถุ เช่น 

พระอุโบสถ เจดีย ์บานประตู ภาพเขียน พระพุทธรูปและรูปศิลา 

4) หมายเหตุ เป็นการเล่าประวติัของโบราณสถาน ตวัอย่างเช่น วดับวรนิเวศน์วิหาร 

สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาศักดิพลเสพ ทรงสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 3 เม่ือพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ข้ึนเสวยราชยท์รงสร้างเพิ่มเติมและปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม ต่อมาใน

รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิสังขรณ์อีก 
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ภาพท่ี 14 แสดงรายการทะเบียนโบราณสถานวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2516). ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ

สภาพระสุเมรุ. 
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ภาพท่ี 15 แสดงรายการทะเบียนโบราณสถานวดับวรนิเวศน์วหิาร  
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2516). ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ

สภาพระสุเมรุ. 
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ภาพท่ี 16 แสดงรายการทะเบียนโบราณสถานวดับวรนิเวศน์วหิาร  
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2516). ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ

สภาพระสุเมรุ. 
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1.2 เอกสารทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 1 )พ.ศ. 2478-2523) 

 ในเอกสารทะเบียนโบราณสถานทัว่ราชอาณาจกัร เล่มท่ี 1 )พ.ศ. 2478-2523) จ านวน 

600 หน้า กรมศิลปากรได้จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายช่ือและรายละเอียดของ

โบราณสถานท่ีประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาแลว้ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 จนถึงปี พ.ศ. 

2523 การจดัท าหนังสือน้ีข้ึนเพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวข้องว่าโบราณสถานใดบา้งท่ีได้รับการข้ึน

ทะเบียนแลว้ จะไดน้ าความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานไปใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษใ์ห้โบราณสถาน 

มีอายุยืนนาน โดยท่ียงัรักษารูปแบบดั้งเดิมของศิลปะไว ้ทะเบียนโบราณสถานประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดเร่ืองท่ีประกาศโดยกรมศิลปากร เช่น ก าหนดจ านวนโบราณวตัถุสถาน

ส าหรับชาติ ก าหนดจ านวนและขอบเขตโบราณสถานส าหรับชาติ ก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน 

แกไ้ขเขตท่ีดินโบราณสถานหรือเพิกถอนโบราณสถาน  

2) การระบุรายละเอียดเล่มท่ีประกาศ ตอนท่ีประกาศ วนั เดือน ปีพุทธศกัราชท่ีประกาศ

และเลขหนา้ท่ีประกาศ เช่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 66 ตอน 64 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2492 

หนา้ 5280-5284 

3) การอา้งถึงมาตราท่ีใชบ้งัคบักฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโบราณสถาน ศิลปวตัถุ 

โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477 ซ่ึงภายหลังเปล่ียนแปลงเป็น

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504 

4) การจ าแนกหวัขอ้ตามช่ือจงัหวดั เช่น จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดัสุพรรณบุรี 

5) การระบุช่ือและท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีประกาศการข้ึนทะเบียน เช่น วดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 17 ประกาศกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดจ านวนโบราณวตัถุสถานส าหรับชาติ จงัหวดัพระนคร  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ. )2533). ทะเบียนโบราณสถาน

ทัว่ราชอาณาจักร, เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
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1.3 ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (พ.ศ. 2535) 

1) เลขท่ี ล าดบัท่ีของโบราณสถานและช่ือโบราณสถาน 

2) สถานท่ีตั้ง ในรายละเอียดระบุ ถนน ต าบลหรือแขวงและจงัหวดั 

3) พิกดัแผนท่ี ระบุตามระวาง ล าดบัชุด พิมพค์ร้ังท่ี จงัหวดัและพิกดั เช่น วดัพระเชตุ

พนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร ระบุในระวาง 5036 II ล าดบัชุด L 7017 พิมพค์ร้ังท่ี 1-RTSD จงั

หวดัสสมุทสาคร พิกดั 618198 

4) ส่ิงส าคญัภายใน แสดงรายการวตัถุส าคญัภายในโบราณสถาน เช่น พระพุทธรูป 

ภาพเขียนหรือจารึก เป็นตน้ 

5) ประวติัสังเขปหรือหมายเหตุ ระบุรายละเอียดของโบราณสถานด้านอายุสมยัการ

สร้างและการบูรณะหรือความส าคญั   

6) ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เป็นการบรรยายลักษณะรูปแบบศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรม เช่น ตวัอาคาร ประตู หนา้ต่างหรือเคร่ืองประดบัสถาปัตยกรรม 

7) ลกัษณะการถือของท่ีดิน (หรือผูดู้แล) 

8) ลกัษณะการใชง้านในปัจจุบนั  

9) สภาพปัจจุบนั 

10) การข้ึนทะเบียน แสดงอา้งอิงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามเล่ม ตอนและ

วนัท่ีประกาศ 

11) การระวางแนวเขต แสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือรายการอา้งอิงท่ีแสดงในการ

ระบุขอบเขตของโบราณสถาน 

12) ท่ีมาของขอ้มูลหรืออา้งอิง แสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือรายการอา้งอิงท่ีแสดงใน

การบรรยายประวติั ความเป็นมาของโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 18 ทะเบียนโบราณสถานวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, กองโบราณคดี. )2535). ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

 

4.1.4 ประกาศราชกิจจานุเบกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทะเบียนโบราณสถาน 

ในราชกิจจานุเบกษาซ่ึงเป็นการประกาศเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน ประกอบดว้ย  

1) การก าหนดเร่ืองท่ีประกาศโดยกรมศิลปากร เช่น ก าหนดจ านวนโบราณวตัถุสถาน

ส าหรับชาติ ก าหนดจ านวนและขอบเขตโบราณสถานส าหรับชาติ ก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน 

แกไ้ขเขตท่ีดินโบราณสถานหรือเพิกถอนโบราณสถาน  
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2) การอา้งถึงมาตราท่ีใชบ้งัคบักฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโบราณสถาน ศิลปวตัถุ 

โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477 ซ่ึงภายหลังเปล่ียนแปลงเป็น

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504 

3) การจ าแนกหวัขอ้ตามช่ือจงัหวดั เช่น จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดัสุพรรณบุรี 

4) การระบุช่ือและท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีประกาศการข้ึนทะเบียน เช่น วดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

5) ในกรณีท่ีประกาศเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดขอบเขต อาทิ ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

ก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานหรือการแก้ไขเขตท่ีดินโบราณสถานนั้น จะปรากฏเอกสารแนบ

ประเภทแผนผงั ซ่ึงใชร้ะบุขอบเขตพื้นท่ีของโบราณสถานท่ีมีหน่วยนบัเป็นไร่ งาน ตารางวา ผูเ้ขียน

และผูต้รวจแผนผงัและมาตราส่วนแนบทา้ยประกาศนั้น  

 

 
 
ภาพท่ี 19 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเร่ืองการข้ึนทะเบียนโบราณสถานวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. )2516). ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ

สภาพระสุเมรุ. 
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ภาพท่ี 20 ประกาศกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดจ านวนโบราณวตัถุสถานส าหรับชาติ จงัหวดัพระนคร 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ. )2533). ทะเบียนโบราณสถาน

ทัว่ราชอาณาจักร, เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
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ภาพท่ี 21 ตวัอยา่งประกาศกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดจ านวนและขอบเขตโบราณสถานส าหรับชาติ 
ดอนเจดีย ์ 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 7 ธนัวาคม, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/060/3281.PDF  
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ภาพท่ี 22 ตวัอยา่งประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานวดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/127/2.PDF 
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ภาพท่ี 23 แผนผงัแนบป้ายประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน วดัพระเชตุ
พนวมิลมงัคลาราม แผน่ท่ี 1  
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/127/2.PDF 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/127/2.PDF
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ภาพท่ี 24 แผนผงัแนบป้ายประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานวดัพระเชตุ
พนวมิลมงัคลาราม แผน่ท่ี 2 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/127/2.PDF 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/127/2.PDF


  62 

 
 

ภาพท่ี 25 ตวัอยา่งประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองแกไ้ขเขตท่ีดินโบราณสถานหอระฆงั วดัไทร 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171486.PDF  
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ภาพท่ี 26 ตวัอยา่งแผนผงัแนบทา้ยประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองแกไ้ขเขตท่ีดินโบราณสถานหอ
ระฆงั วดัไทร 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171486.PDF  
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ภาพท่ี 27 ประกาศจากกรมศิลปากรเร่ืองเพิกถอนเขตท่ีดินโบราณสถานอาคารหมายเลข 6  
อาคาร บก. 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน, 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/009/132.PDF 
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1.5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม กรมศิลปากรไดจ้ดัท า

ระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมข้ึนเพื่อน าเสนอข้อมูลแหล่งมรดกทาง

ศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย ์พระพุทธรูปส าคญั โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ พิพิธภณัฑ์

วดัและเอกชน ชุมชน เมืองโบราณ อุทยานประวติัศาสตร์ทัว่ประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากช่ือ

แหล่งและสถานท่ีตั้ง มีรูปแบบของการเรียบเรียงหวัขอ้ของเอกสาร ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไป มีคุณสมบติั ดงัน้ี  

- ช่ือโบราณสถาน (ช่ือท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือช่ือทางการ) 

- ช่ืออ่ืน )ถา้มี) 

- ประเภท ใหร้ะบุเป็นโบราณสถานหรือโบราณสถานใตน้ ้า 

- แหล่งมรดกโลก ใหร้ะบุเป็นใช่หรือไม่ใช่ 

- ท่ีตั้ง มีรายละเอียด ไดแ้ก่ จงัหวดั อ าเภอ เขต ต าบล แขวง และรหสัไปรษณีย ์

- อาย ุระบุเป็นช่วงเวลาของพุทธศตรรษ ช่วงเวลาของพุทธศกัราชและอ่ืน ๆ 

- ยคุสมยั ไดแ้ก่ ยคุก่อนประวติัศาสตร์และยคุประวติัศาสตร์ โดยยคุประวติัศาสตร์แบ่ง

รายละเอียดออกเป็น สมยั / วฒันธรรมทวาราวดี สมยั / วฒันธรรมศรีวิชยั สมยั / วฒันธรรมลพบุรี 

สมยั / วฒันธรรมเชียงแสน/ล้านนา สมยั / วฒันธรรมล้านช้าง สมยั  / วฒันธรรมสุโขทยั สมยั  / 

วฒันธรรมอยธุยา สมยั / วฒันธรรมธนบุรี สมยั/วฒันธรรมรัตนโกสินทร์และอ่ืน ๆ )ระบุรายละเอียด

ในช่องอ่ืน ๆ เม่ือทราบสมยั เช่น รัชกาลท่ี 3) 

2) ความส าคญั มีคุณสมบติั ดงัน้ี  

- ประเภทโบราณสถานหรือแหล่งขอ้มูล  

- ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมหรือสภาพแหล่ง 

- สภาพปัจจุบนัและลกัษณะการใชง้านปัจจุบนั 

3) ลกัษณะโบราณสถาน มีคุณสมบติั ดงัน้ี  

- ศาสนาและความเช่ือ 

- ประเภทของแหล่ง 

- วสัดุในการก่อสร้าง 

4) รายละเอียดการข้ึนทะเบียนหรือการก าหนดเขต มีคุณสมบติั ดงัน้ี  
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  - สถานะโบราณสถาน ใหร้ะบุเป็นข้ึนทะเบียนแลว้หรือยงัไม่ข้ึนทะเบียน 

- พื้นท่ีโบราณสถาน ให้ระบุเป็นตามราชกิจจานุเบกษาหรือโดยประมาณ 

(ในกรณีท่ียงัไม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

- การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- ประเภทท่ีดิน 

- ผูท้รงกรรมสิทธ์ิ 

- ผูดู้แล / ผูใ้ชป้ระโยชน์ 

 

5) ภาพ ไม่ปรากฏมีคุณสมบติั แต่ระบุตารางรายการภาพ ซ่ึงรายละเอียดในตาราง 

ไดแ้ก่ 

- ล าดบั 

- ช่ือภาพ 

- ค าอธิบายภาพ 

- วนัท่ีบนัทึกภาพ 

- หมายเหตุ 

- รูปภาพแนบ  

- จดัการขอ้มูล 
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ภาพท่ี 28 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม  
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  
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ภาพท่ี 29 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมแสดงคุณสมบติัของ
ขอ้มูลทัว่ไป 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  
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ภาพท่ี 30 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมแสดงคุณสมบติัของ
ความส าคญั 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  
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ภาพท่ี 31 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมแสดงคุณสมบติัของ
โบราณสถาน 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  
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ภาพท่ี 32 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมแสดงคุณสมบติัของ
รายละเอียดการข้ึนทะเบียนและก าหนดเขตโบราณสถาน 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  

 

 
 
ภาพท่ี 33 รูปแบบเวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมแสดงรายละเอียด
ของภาพ แผนท่ี แผนผงั 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน ,2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://gis.finearts.go.th/fineart/  
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2. ผลการพฒันาออนโทโลยีโบราณสถาน 

ผูว้ิจยัพบว่าการวิเคราะห์เอกสารทะเบียนโบราณสถาน ราชกิจจานุเบกษาและระบบ 

ภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมให้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัโบราณสถานซ่ึงสามารถใช้

ในการคน้หา และมีประเด็นท่ีน่าสนใจต่อไปน้ี 

สถานะการข้ึนทะเบียนโบราณสถานสามารถถูกเพิกถอนได้ กล่าวคือ จ านวน

โบราณสถานสามารถเพิ่มข้ึนและลดลงไดอ้นัเป็นผลจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ขอ้มูลท่ีแสดงในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศมีขอ้มูลประเภท อ่ืนๆ ซ่ึงสะทอ้นวา่ ยงัมี

ขอ้มูลท่ีไม่ประจกัษช์ดัและไม่สามารถก าหนดขอบเขตของขอ้มูลได ้

โบราณสถานบางแห่งรู้ปีท่ีสร้างแน่นอนในขณะท่ีโบราณสถานบางแห่งทราบเพียง

สมยัท่ีสร้าง 

บุคคลมีความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานในฐานะผูส้ร้างหรือผูบู้รณะ 

โบราณวตัถุมีความเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน เช่น วดัพระเชตุพนฯ มีโบราณวตัถุท่ี

ส าคญั คือ จารึก เป็นตน้ 

โบราณสถานท่ีถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนไม่สามารถสืบคน้ไดจ้ากระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แหล่งมรดกทางวฒันธรรม เน่ืองดว้ยมีขอ้มูลสองสถานะ คือ ข้ึนทะเบียนแลว้และยงัไม่

ข้ึนทะเบียน 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัย จึงก าหนดกลุ่มประชากร คือ ว ัดในเกาะ

รัตนโกสินทร์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากกรมศิลปากรในฐานะโบราณสถาน เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีมีขอ้มูลหลากหลายและครบถว้นในการเป็นกลุ่มตวัแทนของวดัทัว่ประเทศ   

ออนโทโลยีโบราณสถานประเภทวัดแบ่งได้เป็น 4 คลาสส าคัญ ได้แก่ คลาส

โบราณสถาน คลาสบุคคล คลาสเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และคลาสยุคสมยัโดยสามารถสร้างเป็นคลาส

และคุณสมบติัได ้ดงัน้ี 

2.1 คลาสโบราณสถาน ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี  

  เลขท่ีโบราณสถาน 

  ช่ือโบราณสถาน 

ช่ือเรียกอ่ืน 
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ท่ีตั้ง 

วนัท่ีข้ึนทะเบียน 

ปีท่ีสร้าง 

สมยั 

สร้างโดย 

บูรณะโดย 

เอกสารแนบ 

2.2 คลาสบุคคล ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

ช่ือ 

ช่ือเรียกอ่ืน 

สถานะทางสังคม 

ผูส้ร้าง 

ผูบู้รณะ 

เอกสารแนบ  

2.3 คลาสเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

  หมายเลขอา้งอิง 

ชนิดเอกสาร )ทะเบียนโบราณสถานหรือราชกิจจานุเบกษา) 

  วนัสร้างเอกสาร 

วนัท่ีสร้างเอกสาร )ระบุถึงวนัท่ีสร้างเอกสารหรือข้ึนทะเบียน) 

  อา้งถึงโบราณสถาน  

  อา้งถึงบุคคล  

จุดประสงค์ของเอกสาร )เแสดงสถานะการข้ึนทะเบียน การก าหนด

ขอบเขตหรือการเพิกถอน) 
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2.4 คลาสยคุสมยั ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

  ปีหรือช่วงปี 

  ค าอธิบาย 

3. ตารางค าอธิบายคลาสและคุณสมบัติออนโทโลยวีดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในขอ้ 1. ผลจากการวเิคราะห์เอกสาร และ 2. ผลการพฒันาออน

โทโลยโีบราณสถาน สามารถสร้างออนโทโลยเีพื่อแสดงขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ตารางอธิบายคลาสออนโทโลยีวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ย ล าดบั 

คลาส ค าอธิบายและหมายเหตุ  

 

ตารางท่ี 3 อธิบายคลาสออนโทโลยวีดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 
 

ล าดบั คลาส ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1 โบราณสถาน สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการ 

ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยตั้งอยูใ่น 

เขตเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

 

2 บุคคล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน  

3 เอกสาร หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรหรือภาพสัญลกัษณ์

ท่ีใหข้อ้มูลโบราณสถานและ / หรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน 

 

4 สมยั ช่วงเวลาตามการข้ึนครองราชยข์องกษตัริย ์

แต่ละพระองค ์หากไม่สามารถระบุได ้ 

ใหก้ าหนดเป็นช่วงเวลาตามราชธานี เช่น  

สมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
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3.2 ตารางค าอธิบายคลาสและคุณสมบติัออนโทโลยวีดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 

ในส่วนของตารางค าอธิบายคุณสมบัติวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์แต่ละคลาส  

ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มคอลมัน์ชนิดและความสัมพนัธ์เพื่อสามารถเช่ือมโยงคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัในคลาสท่ี

แตกต่างกนัได ้โดยคุณสมบติัในออนโทโลย ีแบ่งเป็นสองชนิด คือ  

1) Data Properties หมายถึง ขอ้มูลคุณสมบติัหรือลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัแนวคิดหรือ

คลาสตวัอยา่งเช่น วนัเกิด เป็น Data Properties ของคลาสคน เป็นตน้  

2) Object Properties หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของคลาสหน่ึง  

กับคุณสมบติัของคลาสอ่ืน ตวัอย่างเช่น ส าเร็จการศึกษา เป็น Object Properties ของคลาสคน  

กบัคลาสการศึกษา หรือ รู้ภาษาต่างประเทศ เป็น Object Properties ของคลาสคน กบัคลาสภาษา 

เป็นตน้ ส าหรับกรณีของโบราณสถาน 

ตวัอยา่งเช่น คลาสโบราณสถานมีคุณสมบติั เอกสารแนบ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัคลาส 

เอกสารแนบได้หรือคลาสบุคคลมีคุณสมบติั ผูส้ร้าง สามารถเช่ือมโยงกบัคุณสมบติั สร้างโดย  

ในคลาสโบราณสถานได ้
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3.2.1 คุณสมบติัของคลาสโบราณสถาน 

 
ตารางท่ี 4 อธิบายคุณสมบติัของคลาสโบราณสถาน 
 

โบราณสถาน 

ล าดบั คุณสมบติั ชนิด ความสัมพนัธ์ ค าอธิบาย 

1 เลขท่ี 
โบราณสถาน 

Data 
Properties 

 เลขท่ีของโบราณสถาน 
แต่ละเลขท่ีตอ้งไม่ซ ้ ากนั 

2 ช่ือโบราณสถาน Data 
Properties 

 ช่ืออยา่งเป็นทางการใน
ทะเบียนโบราณสถาน 

3 ช่ือเรียกอ่ืน Object 
Properties 

ช่ือเรียกอ่ืน ช่ือเรียกโบราณสถานอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ช่ืออยา่งเป็นทางการตาม

ทะเบียนโบราณสถาน 
4 ท่ีตั้ง Data 

Properties 
 ช่ือแขวงตามท่ีตั้งของ

โบราณสถาน 
5 วนัข้ึนทะเบียน

โบราณสถาน 
Data 

Properties 
 วนั เดือนและพุทธศกัราชท่ี

ประกาศข้ึนทะเบียน 
โบราณสถาน 

6 ปีท่ีสร้าง Data 
Properties 

 พุทธศกัราชท่ีสร้าง
โบราณสถาน )ถา้มี)  

7 สมยั Object 
Properties 

 สมยัท่ีสร้างโบราณสถาน 

8 สร้างโดย Object 
Properties 

คน บุคคลท่ีสร้างโบราณสถาน 

9 บูรณะโดย Object 
Properties 

คน บุคคลท่ีบูรณะโบราณสถาน 

10 เอกสารแนบ Object 
Properties 

เอกสาร หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร 
หรือภาพสัญลกัษณ์ท่ีใหข้อ้มูล
โบราณสถานและ/หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน 
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3.2.2 คุณสมบติัของคลาสบุคคล 

 

ตารางท่ี 5 อธิบายคุณสมบติัของคลาสบุคคล 
 

บุคคล 

ล าดบั คุณสมบติั ชนิด ความสัมพนัธ์ ค าอธิบาย 

1 ช่ือ Data Properties  พระนามหรือนามของ

บุคคลท่ีเกียวขอ้งกบั

โบราณสถานตามเอกสาร

ทะเบียนโบราณสถาน 

2 ช่ือเรียกอ่ืน Object Properties ช่ือเรียกอ่ืน ช่ือเรียกบุคคลท่ีไม่ไดถู้ก

ระบุตามทะเบียน

โบราณสถาน 

3 สถานะทาง

สังคม 

Data Properties  ระบุสถานะวา่เป็นกษตัริย์

หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

4 ผูส้ร้าง Object Properties โบราณสถาน ช่ือโบราณสถาน 

5 ผูบู้รณะ Object Properties โบราณสถาน ช่ือโบราณสถาน 

6 เอกสารแนบ Object Properties เอกสาร หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร 

หรือภาพสัญลกัษณ์ท่ีให้

ขอ้มูลโบราณสถานและ/

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โบราณสถาน 
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3.2.3 คุณสมบติัของคลาสเอกสาร   

 

ตารางท่ี 6 อธิบายคุณสมบติัของคลาสเอกสาร 
 

เอกสาร 

ล าดบั คุณสมบติั ชนิด ความสัมพนัธ์ ค าอธิบาย 

1 หมายเลขอา้งอิง Data Properties  เลขท่ีของเอกสารอา้งอิง 

แต่ละเลขท่ีตอ้งไม่ซ ้ ากนั 

2 ชนิดเอกสาร Data Properties  เอกสารจากทะเบียน

โบราณสถานหรือ 

ราชกิจจานุเบกษา 

3 วนัสร้างเอกสาร Data Properties  วนั เดือนและพุทธศกัราช

ท่ีประกาศ หมายรวมถึง

วนัท่ีประกาศและวนัข้ึน

ทะเบียน 

4 อา้งถึง

โบราณสถาน 

Object 

Properties 

โบราณสถาน เอกสารท่ีเช่ือมโยงกบั

คลาสโบราณสถาน 

5 อา้งถึงบุคคล Object 

Properties 

บุคคล เอกสารท่ีเช่ือมโยงกบั

คลาสบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โบราณสถาน 

6 จุดประสงคข์อง

เอกสาร 

Data Properties  ระบุเร่ืองของเอกสารท่ี

สร้างข้ึน เช่น ข้ึนทะเบียน 

ก าหนดขอบเขตหรือ 

เพิกถอน 
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3.2.4 คุณสมบติัของคลาสสมยั ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7 อธิบายคุณสมบติัของคลาสสมยั 
 

ล าดบั คุณสมบติั ชนิด ความสัมพนัธ์ ค าอธิบาย 

1 ปีหรือช่วงปี Data Properties  ปีพุทธศกัราชตามอายุ

สมยัของโบราณสถาน

แรกเร่ิม หากไม่ทราบปี

ใหร้ะบุเป็นช่วงเวลา

ของสมยัแทน เช่น สมยั

อยธุยาตอนปลายหรือ

สมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้ 

2 ค าอธิบาย Data Properties  ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ภาพท่ี 34 ความสัมพนัธ์ของคลาสสารสนเทศโบราณสถานวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ 
 

จากการวิเคราะห์เอกสารทั้ งหมดพบว่าคุณสมบัติ ท่ีส าคัญส าหรับสารสนเทศ

โบราณสถานประเภทวดัในเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยคลาสส าคญัจ านวน 4 คลาส ได้แก่ 

คลาสโบราณสถาน  คลาสบุคคล คลาสสมยัและคลาสเอกสาร 

คลาสโบราณสถาน เป็นการแสดงถึงการมีอยูข่องโบราณสถานท่ีไดรั้บการกล่าวอา้งใน

เอกสารท่ีออกโดยกรมศิลปากร  และในขอ้มูลประวติัอา้งอิงพบว่า มีการอา้งถึงช่ือเรียกอ่ืนของ

โบราณสถานดว้ย 

คลาสบุคคล ไดม้าจากการพิจารณาขอ้มูลประกอบในเอกสารทะเบียนโบราณสถานซ่ึง

แสดงช่ือผูส้ร้างและผูบู้รณะ 

คลาสสมยั เป็นคลาสท่ีให้ขอ้มูลก ากบัช่วงเวลาหน่ึง เน่ืองจากอายุของโบราณสถาน

เป็นเกณฑ์หน่ึงส าหรับการพิจารณาการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน และมีเอกสารท่ีกล่าวถึงขอ้มูลน้ี 

คือ ทะเบียนโบราณสถานและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

คลาสเอกสาร เป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อยืนยนัการมีอยูข่องคลาสอ่ืน ๆ โดยมีคลาสยอ่ยคือ 

คลาสทะเบียนโบราณสถาน และคลาสราชกิจจานุเบกษา  เหตุท่ีผูว้ิจยัไม่สร้างคลาสย่อยส าหรับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ เน่ืองจาก ข้อมูลในระบบดังกล่าวได้มาจากเอกสารทั้งสองแล้ว  

ส าหรับคลาสราชกิจจานุเบกษามีคลาสยอ่ยคือแผนท่ี / แผนผงั ในกรณีท่ีช่ือประกาศเก่ียวขอ้งกบัการ

ก าหนดขอบเขตของโบราณสถาน  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย 

 

งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาแนวทางการจดัการสารสนเทศโบราณสถาน วดัในเขต

เกาะรัตนโกสินทร์โดยพฒันาออนโทยี ซ่ึงอา้งอิงเอกสารทะเบียนโบราณสถาน ราชกิจจานุเบกษา

และระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจดัท าระบบสืบค้นโบราณสถานประเภทวดัได้ ทั้งน้ีสามารถน าเสนอผลวิจยั 

โดยสรุป ขอ้จ ากดัในการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัดงัน้ี 

 

1. สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ )Qualitative research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษา

แนวคิดการจดัการสารสนเทศด้วยการพฒันาออนโทยีท่ีอาจน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดัการ

สารสนเทศโบราณสถาน กรณีศึกษาวดัในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได ้จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าแนวคิดและทฤษฏีท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้ คือ การพฒันาออนโทโลยีแบบบนลงล่าง 

หรือ Top-Down  

ในส่วนของเคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาออนโทโลยีนั้น การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใช้

โปรแกรม Protégé เป็นเคร่ืองมือส าหรับสนบัสนุนการพฒันาออนโทโลยี โครงสร้างออนโทโลยี

ประกอบดว้ยคลาสโบราณสถาน คลาสบุคคล คลาสสมยั และคลาสเอกสาร  

 

2. ข้อจ ากดั 

1. งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตามขั้นตอนของการพฒันาออนโทโลยีทุกขั้นตอน 

ยกเวน้เฉพาะการประเมินออนโทโลยี 

2. การใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อสร้างออนโทโลยีมีขอ้จ ากดัในการสร้างคลงัศพัทเ์ชิง

ความหมายเน่ืองจาก เป็นการวิเคราะห์ภายในกรอบของเจตนาแห่งเอกสารเพียงอย่างเดียว จึงเป็น 

ผลให้ละเลยมิติความสัมพนัธ์ของคุณสมบัติด้านอ่ืน เช่น วฒันธรรมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับ

โบราณสถาน เหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน เป็นตน้ 
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3. การพฒันาการจดัสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กบัโบราณสถานทัว่ประเทศจะต้อง

ก าหนดแนวคิด คลาสและคุณสมบัติท่ีครอบคลุมกับบริบทของโบราณสถานแต่ละแห่งอย่าง

เหมาะสม 

4. งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดัในการสร้างคลาสช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูส้ร้างหรือ 

ผูบู้รณะ เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั สัมพนัธ์กบัรัชกาลท่ี 5 หรือ สมเด็จพระเจา้-

ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ 

 

3. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การพฒันาออนโทโลยีคร้ังน้ียงัไม่ครอบคลุมขั้นตอนการพฒันาออนโทโลยี ตาม

แนวคิดของ Noy, Natalya F. and Mcguinness, Deborah L. ดังนั้น การวิจยัคร้ังต่อไปอาจทดลอง

พฒันาใหค้รบทุกขั้นตอน หรืออาจปรับใชแ้นวทางการพฒันาออนโทโลยขีองนกัวิชาการท่านอ่ืนมา

ปรับใช้เพื่อให้สามารถน าผลการพัฒนามาเปรียบเทียบกันและน าไปสู่การแนวทางพัฒนา 

ออนโทโลยท่ีีเหมาะสมกบับริบทของสารสนเทศมรดกวฒันธรรม 

2. การคดัเลือกขอบเขตแนวคิดของออนโทโลยี การเลือกขอบเขตแนวคิดการพฒันา

ออนโทโลยีในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มเติมให้ครบองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ

โบราณสถานหรือขยายขอบเขตการวจิยัไปยงัสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
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