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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาออน
โทโลยี ค วามรู้ ด้า นผ้า ล้า นนา โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ว ยการ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารจั ด หมวดหมู่
ผลการวิจัยทาให้ได้ความรู้ ด้านผ้าล้านนาที่นามาจัดกลุ่ม จานวน 10 กลุ่ม 1,256 คาศัพท์
กาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนาให้มีโครงสร้างตามลาดับชั้น จานวน 8 หมวดความรู้
และกลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 หมวดความรู้ จาแนกเป็น 40 หมวดความรู้ย่อย
173 แนวคิด 728 คาศัพท์ การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย โดเมน
ความรู้หลัก คือผ้าล้านนา โดเมนความรู้ย่อย จานวน 8 โดเมน ได้แก่ วัสดุใช้ในการทอผ้า
ล้านนา อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา กระบวนการผลิต
ผ้าล้านนา เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา ลวดลายผ้าล้านนา ประเภทผ้าล้านนา และ
ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา และกลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 โดเมน ได้แก่ พืช สัตว์
และ สี ออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย คลาสหลัก จานวน 42 คลาส คลาส
ย่ อ ย จ านวน 131 คลาส ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคลาสตามล าดั บ ชั้ น มี 10 ชนิ ด จ านวน
205 รายการ คุณสมบัติ มี 9 ชนิด จานวน 464 รายการ และข้อมูลตัวอย่างคลาส จานวน
489 รายการ ผลการประเมินออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
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ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา จานวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านออนโทโลยี
จ านวน 1 คน เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการจั ด หมวดหมู่ ข องออนโทโลยี รวมทั้ ง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในโครงสร้างออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนาในภาพรวมมีความถูกต้อง ครอบคลุม และสัมพันธ์กับความรู้ด้านผ้าล้านนา
คาสาคัญ: ออนโทโลยี โดเมนออนโทโลยี ผ้าล้านนา การจัดระบบความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Ontology Development for Knowledge of Lanna Textiles
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Abstract
This research aims to develop ontology for knowledge of Lanna textiles using
qualitative approach by collecting data from related information resources, applied
with Classification theory. It was found that content analysis of Lanna textile
knowledge can be classified into 10 groups and 1,256 lexis. Hierarchical structure of
knowledge of Lanna textiles can be categorized into eight groups, and three types
of related basic knowledge can be divided into 40 subcategorie Corresponding Author,
Lecturer, Department of Library and Information Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai
University. Email: Email: watsaporn@gmail.coms, 173 concepts, and 728 lexis. Ontology

development for knowledge of Lanna textiles comprises core knowledge domain
and eight sub-knowledge domains consisting of (1) Lanna weaving materials; (2)
Lanna weaving equipments; (3) raw materials used of Lanna textile production; (4)
Lanna textile production process; (5) Lanna weaving techniques; (6) Lanna textile
patterns; (7) Lanna textile types; and (8) Lanna textile products. There are three
types of related basic knowledge of Lanna textiles which are (1) plants; (2) animals;
and (3) colors. Ontology for Lanna textile knowledge comprises 42 main classes
and 131 sub-classes. Ten types with 205 items of hierarchical relationship were
found, along with 9 types of properties with 464 items, and 489 samples of
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instances. Ontology for knowledge of Lanna textiles were evaluated by three
professionals; two of them are experts about Lanna textiles and the other one is
the expert about ontology, so as to ensure the validity of ontology classification
and structure and to verify if the completeness of structure and relationship within
ontology for knowledge of Lanna textiles is accurate, thorough and related to Lanna
cloth knowledge.
Keywords: Ontology, Ontology Domain, Lanna textiles, Knowledge
Organization, Local Wisdom
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บทนา
“ล้านนา” หรือบริเวณ “ภาคเหนือตอนบน” ของประเทศไทย มีชาวไทยอาศัยอยู่เป็นที่รู้จัก
กันในนาม “ไทยวน” ซึ่งอาณาจักรล้านนามีการปกครองแบบนครรัฐมีเจ้าผู้ครองนครรัฐขึ้นตรงต่อ
ราชธานี มีอาณาบริเวณที่ประกอบด้วยเมืองกลุ่มหนึ่ง ทิศใต้จดเมืองตาก (อาเภอบ้านตาก) และ
จดเขตด้านเหนือของอาณาจักรสุโขทัย ทิศตะวันตกจดแม่น้าสาละวิน (ฝั่งซ้าย) ทิศตะวันออกจด
แม่น้าโขง (ฝั่งขวา) ทิศเหนือจดเมืองเชียงรุ่ง เมืองในบริเวณส่วนชายขอบของล้านนาเป็นส่วนที่รัฐ
ล้านนาแผ่อิทธิพลไปถึงในบางสมัยเท่านั้น เมืองชายขอบล้านนา ได้แก่ เชียงตุง เชียงรุ่ง เมืองยอง
เมืองปู เมืองสาด เมืองนาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองชายขอบดังกล่าวถูกปักเขตแดนตกเป็นของ
ประเทศพม่ า จี น และลาว ดิ นแดนล้ านนาในปั จจุ บั น หมายถึ ง ดิ นแดนภาคเหนื อตอนบน
8 จั งหวั ด อั นได้ แก่ เชี ยงใหม่ ล าพู น ล าปาง เชี ยงราย พะเยา แพร่ น่ าน และแม่ ฮ่ องสอน
(Wanamat, 2006) ชาวล้ านนามี การแสดงออกซึ่ งความรู้ ความคิ ด การสร้ างสรรค์ อั นเป็น
เอกลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันยาวนาน เช่น ภาษาล้านนา ดนตรี
พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การฟ้อนรา การทอผ้า เป็นต้น
ผ้าล้านนา เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างแพร่หลายจากชุมชนต้นกาเนิด
มีเอกลักษณ์ วัตถุดิบ ลวดลาย รูปแบบ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนการ
ผสมผสานค่านิยมในสังคม มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของชาวล้านนามาเป็นเวลานาน
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ถือเป็นงานที่ผู้หญิงล้านนาส่วนใหญ่ต้องทาเพื่อใช้ส อยใน
ครอบครัว รวมถึงในโอกาสพิเศษ เช่น ผ้านุ่งสาหรับใช้ในงานบุญ งานพิธีการที่สาคัญ เป็นต้น
มีความประณีตงดงามเป็นพิเศษ ส่งผลให้วัฒนธรรมการแต่งกายและผ้าล้านนาได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “เสน่ห์แห่งล้านนา” (Prangwattanakul & Nanna, 1990; Chiang Mai
University, Cultural Arts Promotion Center, 1992) โดยการทอผ้ า ล้ า นนาเป็ น งาน
เทคนิคที่ผสมผสานระหว่างความสามารถ เวลา และความอดทนของผู้ทอ เป็นแหล่งรวบรวม
สรรพวิทยาการสาขาต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อนามาใช้ในการทอ ประกอบด้วย ศิลปะ ภูมิศาสตร์
ธรรมชาติวิทยา หัตถกรรม คณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี
ศาสนา และประวัติศาสตร์
การศึกษาด้านผ้าล้านนาเป็นไปอย่างกว้างขวางปรากฎในเอกสารทางวิชาการหลาย
รูปแบบ เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ ตารา เป็นต้น ส่วนหนึ่ง
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มาจากการที่สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2012) ได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือ พ.ศ. 2555-2559 ส่งผลให้นักวิชาการค้นคว้า วิจัย
เพื่อต่อยอด อนุรักษ์ และสืบสานความรู้ด้านผ้าล้านนาเพิ่มขึ้น ซึ่งความรู้ด้านผ้าล้านนาที่มี
คุ ณ ค่ า และความสาคั ญเหล่า นี้ ได้มี ก ารรวบรวมและจัด เก็ บ ไว้ ใ นแหล่งสารสนเทศในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน จ านวน 7 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ศู น ย์ ส ารสนเทศภาคเหนื อ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ 2) ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภาคเหนื อ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 4) พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
5) กลุ่ ม ภารกิ จ จดหมายเหตุ แ ละสารนิ เ ทศท้ อ งถิ่ น ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
6) ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ 7) ศูนย์สิ่งทอล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จากการศึกษาการค้นคืนและเข้าถึงความรู้ด้านผ้าล้านนาของ
แหล่ ง สารสนเทศด้ า นผ้ า ล้ า นนาในเขตภาคเหนื อ ตอนบน (Panommit, Arayaphan, &
Julrode, 2017) พบว่า บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในแหล่งสารสนเทศด้านผ้า
ล้านนา ประสบปัญหาด้านการวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศด้านผ้าล้านนา
เนื่องจากการกาหนดหมวดหมู่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้านผ้าล้านนา และไม่มีการกาหนด
หัวเรื่องให้กับทรัพยากรสารสนเทศด้านผ้าล้านนา ในส่วนของผู้ใช้บริการ พบปัญหาด้านการ
สืบค้น โดยเฉพาะการใช้คาค้นที่เป็นศัพท์เทคนิค หรือศัพท์เฉพาะด้านผ้าล้านนา เนื่องจาก
คาศัพท์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ มีความคลุมเครือจากคาพ้องรูปและพ้ องเสียง
ในภาษาไทย บางกรณีเกิดความผิดเพี้ยนเรื่องการสะกดคาจากการแปลภาษาหนึ่งไปเป็นอีก
ภาษาหนึ่ง ขาดมาตรฐานของคาศัพท์ การนิยามความหมาย การเชื่อมโยง และการจัดระบบ
ของคาศัพท์ที่ดี
ออนโทโลยี (Ontology) เป็นการจัดระบบความรู้ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญในฐานะที่
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ ซึ่งออนโทโลยีคือการอธิบายคุณลักษณะของความรู้ตาม
แนวคิดที่เรียกว่าเมตาฟิสิกส์ (Metaphysic) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการค้นหาหรือการอธิบาย
ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ว่าสิ่งนั้นมีชนิดและโครงสร้างอย่างไร รวมถึงความเป็นจริง
เกี่ยวกับคุณสมบัติ เหตุการณ์และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น เพื่อจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ
ตามความจริงที่เป็นอยู่ (Nantapichai, 2010; Chowdhury & Chowdhury, 2007) หาก
พิจารณาเฉพาะในขอบเขตความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือโดเมน (Domain) ที่สนใจแล้ว โดเมน
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ออนโทโลยี (Domain Ontology) จะอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์และแนวคิดที่จาเป็นทั้งหมดใน
ขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา รวมถึงการจัดแบ่งหมวดหมู่ (Classification) การจัดการคาศัพท์
(Taxonomy) การจัดการความสัมพันธ์ (Relation) ของคาศัพท์และแนวคิดเหล่านั้น การ
กาหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกั บความรู้เรื่องนั้นอย่างเป็นมาตรฐานทาให้คาศัพท์
แนวคิด และคุณสมบัติต่างๆของความรู้ที่อยู่ในขอบเขตที่ศึกษาถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันอย่าง
เป็ น ระบบ (Kruysawat, 2016; Gasevic, Djuric, & Devedzic, 2006; Yong, Xu-hao, &
Ai-guang, 2008) เพื่อช่วยในการจัดเก็บ ค้นคืน แลกเปลี่ยน และการนาความรู้กลับมาใช้งาน
ใหม่ ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งน าแนวคิ ด ออนโทโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการรวบรวมค าศั พ ท์ การนิ ย าม
ความหมาย การจัดการความสัมพันธ์ของคาศัพท์ การจัดเก็บ ค้นคืน และนาความรู้ด้านผ้า
ล้านนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความชัดเจน เข้าใจตรงกัน เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการค้น
คืนความรู้ด้านผ้าล้านนาที่จัดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความสาคัญต่อภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา
อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีความรู้ดา้ นผ้าล้านนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีความรูด้ ้านผ้าล้านนา ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฏี
ที่สาคัญมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนี้
1. ผ้าล้านนา (Lanna Textiles) คือ ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ถัก ปัก จากเยื่อใยของ
ฝ้าย ไหม หรือสัตว์ โดยใช้วิธีการทอแบบพื้นเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ลักษณะต่างๆ เช่น ใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม ใช้ในพิธีกรรม มีเทคนิคการทอ ลวดลาย และสีหลากหลาย ตามขนบนิยมของ
กลุ่มชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลาพูน
ล าปาง เชี ย งราย พะเยา แพร่ น่ า น และแม่ ฮ่ อ งสอน ( Aongsakul, 2014; Wiboon
Leesuwan, 2016; Department of Cultural Promotion, 2017) ผ้ า ล้ า นนาถื อ เป็ น
ตั ว แทนของวั ฒ นธรรม หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นที่ สื บ ทอดต่ อ กั น มานาน มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละมี
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ลักษณะเฉพาะทามาจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่มีลวดลายต่างๆสวยงามแตกต่างกันไปตาม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะกลุ่ ม ชน (Chiang Mai University, Cultural Arts Promotion
Center, 1992; Prangwattanakul, 1993) ซึ่ ง มี ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต และการใช้ ล วดลาย
ตลอดจนสีสันต่างๆบนเนื้อผ้าตามอิทธิพลที่ได้รับจากบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียมความเชื่อ
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต ตลอดจนค่านิยมในสังคมที่สืบทอดกันมา จากการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บผ้า ล้านนาเพื่ อ กาหนดขอบเขตความรู้ด้านผ้าล้านนา
สามารถก าหนดขอบเขตความรู้ ด้ า นผ้ า ล้ า นนา 10 หมวด ( Wanamat, 2006;
Prangwattanakul, 2005, 2008; Leesuwan, 2016)ประกอบด้วย (1) เสื้อผ้าและการแต่ง
กาย (2) เครื่องนอนและเครื่องใช้ (3) ผ้าที่ใช้ในศาสนพิธี (4) วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (5)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (6) เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา (7) ลวดลายผ้า
ล้านนา (8) การย้อมผ้าล้านนา (9) การออกแบบสิ่งทอและการแปรรูป (10) เทคนิคการจั ด
แสดงสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย
2. แนวคิดการจัดหมวดหมู่แบบฟาเซท (Facet Classification) ให้ความสาคัญกับลาดับ
และความสัมพันธ์ระหว่างหมวดใหญ่และหมวดย่อยอย่างเป็นลาดับชั้น รวมถึงความสัมพันธ์
ของเนื้อหากับส่วนประกอบอื่นด้วย (Prieto-Diaz, 2003) มุมมองด้านบรรณารักษศาสตร์
ฟาเซทเป็นแง่มุมที่ใช้เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ กล่าวคือ ลักษณะการแบ่งสาขาวิชาด้วย
คุณลักษณะบางสิ่งร่วมกัน เช่น ใช้อวัยวะภายในร่างกายเป็นฟาเซทสาหรับจาแนกประเภท
ให้ลักษณะของการทางานของอวัยวะเป็นฟาเซทสาหรับการแบ่งประเภทแนวคิด ตัวอย่างเช่น
การจาแนกอวัยวะภายในร่างกายแบ่งตามระบบการทางาน ระบบหายใจ ประกอบด้วย ปอด
หลอดลม เป็ น ต้ น แนวคิ ด แบบฟาเซทเป็ น หน่ ว ยย่ อ ยในการวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง (Subject
Analysis) เพื่อแบ่งแนวคิดหรือกล่มความรู้ของสาขาวิชาให้เป็นหมวดย่อย (Sub-classes)
ส่วนมุมมองทางสหวิทยาการฟาเซทเป็นเนื้อหาของความรู้ที่มีความซับซ้อน เป็นปรากฎการณ์
(Phenomena) ที่จะต้องศึกษาและพิจารณาวัตถุหรือความรู้ที่ลักษณะเป็นกลาง หรือมีความ
เป็นอิสระและเป็นมุมมองที่ควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศั ยกระบวนการวิเคราะห์อย่างมี
หลักการ โดยสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ มิติของปรากฎการณ์ (Phenomenic) และมิติ
ของญาณวิทยา (Epistemic) ทั้งนี้ไม่ว่าจะนิยามความหมายของฟาเซทในมุมมองใด การจัด
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หมวดหมู่แบบฟาเซทจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการของศัพท์ที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบ
เดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน (Nantapichai, 2010; Gnoli & Szostak, 2009)
3. แนวคิดออนโทโลยี (Ontology) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบความรู้ (Knowledge
Organization) ประเภทกลุ่ ม แสดงความสั ม พั น ธ์ (Relationship Group) ออนโทโลยี
หมายถึง การกาหนดหรือสร้างระบบคาศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแทนของแนวคิดหรือความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ประกอบด้วย คาศัพท์ การแสดงความสัมพันธ์ คาอธิบายความหมาย คุณสมบัติ
คุณลักษณะ กฎเกณฑ์และข้อจากัดของการใช้คาศัพท์ รวมทั้งการแสดงตัวอย่างของคาศัพท์
ทาให้มีคาศัพท์เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนและค้นคืนความรู้ได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม ออนโทโลยียังแสดงรายละเอียดของความหมายและโครงสร้างของคาศัพท์ทาให้
ผู้ ใ ช้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หรื อ ความรู้ เ รื่ อ งนั้ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง (Gruber, 1995;
Swartout et al., 1996; Uschold, 1998; Noy & McGuinness, 2001; Vickery, 1997;
Taylor, 2004; Guo & Huang, 2009) บทบาทที่สาคัญของออนโทโลยีที่สนับสนุนการสกัด
และค้นคืนสารสนเทศสาหรับส่งมอบสารสนเทศที่ถูกต้องตามจานวนและเวลาที่เหมาะสม)
ประกอบด้วย การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge
access) การน าความรู้ ม าใช้ ใ หม่ (Knowledge reuse) และการเป็ น ตั ว แทนความรู้
(Knowledge representation) (Chowdhury, 2007; Noy & McGuiness, 2001; Ding &
Foo, 2002)
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาตามกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีของ
Uschold & King (1995) และวิ ธี วิ ท ยาทางวิ ศ วกรรมความรู้ ข อง Noy & McGuinness
(2001) ประกอบด้ ว ย 5 กระบวนการ คื อ (1) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องออนโทโลยี
(2) การกาหนดโครงสร้างออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา (3) การจัดทาโมเดลความคิด
(4) การสกัดคา การกาหนดโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าน
ล้านนา และ (5) การประเมินผลออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ซึ่งผู้วิจัยใช้การประเมินผล
ออนโทโลยีตามแนวคิดของ Brank, Grobelnik, & Mladenic (2005) โดยใช้วิธีการประเมิน
โครงสร้างออนโทโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญในโดเมนที่เกี่ยวข้อง (Domain Experts) เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของการจั ด หมวดหมู่ ข องออนโทโลยี รวมทั้ งตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
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โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในโครงสร้างออนโทโลยี ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างออน
โทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา คือ โปรแกรม Protege ซึ่งมีส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ใ นรูปแบบ
กราฟฟิก (Graphical User Interface: GUI) รองรับการทางานแบบหลายผู้ใช้ สามารถทา
การจัดเก็บออนโทโลยีในรูปแบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีเครื่องมือสาหรับ
สร้างโดเมน (Domain) ของออนโทโลยี และรูปแบบข้อมูลที่สะดวกในการป้อนข้อมูลโดยยอม
ให้ผู้ใช้ทางานพร้อมกันบนคลาสหรืออินสแตนซ์ใหม่ (Instance) สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
ออนโทโลยีที่แตกต่างกันได้ จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนาไปสู่กรอบแนวคิดในการ
พัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์และกาหนด
โครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา จากหนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ จานวน 350 รายการ
จากแหล่งสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน จานวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์สารสนเทศ
ภาคเหนื อ ส านั ก หอสมุดมหาวิ ทยาลัย เชี ยงใหม่ 2) ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภาคเหนือ ส านั ก หอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ 3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 4) พิพิธภัณฑ์เรียนรู้
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ราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง 5) กลุ่ ม ภารกิ จ จดหมายเหตุ แ ละสารนิ เ ทศท้ อ งถิ่ น ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลัยแม่โจ้ 6) ศู น ย์ ข้ อ มู ลภูมิปั ญญาล้า นนา มหาวิ ท ยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่ และ
7) ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมค าศั พ ท์ นิ ย ามความหมาย คุ ณ สมบั ติ และคุ ณ ลั ก ษณะของค าศั พ ท์
2) การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย การกาหนดโครงสร้างออนโทโล
ยีความรู้ด้านผ้าล้านนา การจัดทาโมเดลความคิด การสกัดคา การกาหนดโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา และ 3) การประเมินผลออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนา (Evaluation) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง (Consistency) ความสมบูรณ์
(Completeness) ความกระชับ (Conciseness) ความสามารถในการขยาย (Expandability)
สามารถเพิ่มนิยามใหม่ได้ และความไวในการเปลี่ยนแปลง (Sensitiveness)
ผลการวิจัย
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา สามารสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์และกาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา เพื่อ
น าไปใช้ เป็ นกรอบในการพั ฒนาออนโทโลยีค วามรู้ด้า นผ้าล้า นนา ผลการศึก ษาแบ่งเป็น
2 ประเด็น คือ
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของออนโทโลยี ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา คือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคืนและเข้าถึง
ความรู้ด้านผ้าล้านนาที่เป็นศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะด้านผ้าล้านนา และเพื่ออธิบายถึง
ขอบเขตความรู้ด้านผ้าล้านนาให้ผู้ใช้เข้าใจความรู้ด้านผ้าล้านนาได้อย่างชัดเจน
1.2 การกาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เนื้อหา
ด้านผ้าล้านนา จากหนังสือ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ จานวน 350 รายการ ที่สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศด้านผ้าล้านนาในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 7 แห่ง โดยวิเคราะห์
แนวคิด พิจารณาจากหัวข้อและข้อความที่ปรากฎในส่วนของชื่อเรื่อง คานา และสารบัญของ
ทรัพยากรสารสนเทศ และการวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นคาศัพท์ที่มีความสาคัญกับความรู้ด้านผ้า
ล้านนา จากชื่อตอน ชื่อหัวข้อ รวมทั้งดรรชนีท้ายเล่มของทรัพยากรแต่ละรายการ เพื่อให้ได้
โครงสร้ า งและขอบเขตความรู้ ด้ า นผ้ า นล้ า นนา ผลจากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาทรั พ ยากร
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สารสนเทศความรู้ด้านผ้าล้านนา สามารถกาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนาออกเป็น
10 หมวด ได้คาศัพท์ จานวน 1,256 คา รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หมวดความรู้และคาศัพท์ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านผ้าล้านนา
ลาดับที่
หมวดความรู้
คาศัพท์
1
เสื้อผ้าและการแต่งกาย
283
2
เครื่องนอนและเครื่องใช้
75
3
ผ้าที่ใช้ในศาสนพิธี
123
4
วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา
98
5
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา
137
6
เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา
73
7
ลายผ้าล้านนา
250
8
การย้อมผ้าล้านนา
173
9
การออกแบบสิ่งทอและการแปรรูป
29
10 เทคนิคการจัดแสดงสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย
15
รวม
1,256
ส่วนที่ 2 การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์เนื้อหา
และกาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนา โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 การก าหนดโครงสร้ างออนโทโลยี ความรู้ ด้านผ้ าล้ านนา เพื่ อแสดงเนื้ อหา
ตามล าดั บ ชั้ น (Hierarchical structure) ผู้ วิ จั ย จ าแนกเนื้ อ หาของกลุ่ ม ความรู้ (Domain)
แบ่ งเป็ นหมวดความรู้ (Class) หมวดความรู้ ย่ อย (Sub-classes) จากนั้ นก าหนดคุ ณสมบั ติ
(Properties) และความสัมพันธ์ (Relation) โดยนาคลังคาศัพท์ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหามา
จัดกลุ่มใหม่อีกครั้ง โดยพิจารณาจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้เรื่องเดียวกันหรือมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน
อยู่ด้วยกัน ตามแนวคิดการจัดหมวดหมู่แบบฟาเซท (Facet Classification) ซึ่งเป็นการอธิบาย
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ความรู้ตามหลักการพื้นฐานของการจัดระบบความรู้ และสังเคราะห์โดยการรวบรวมแนวคิดที่
จาแนกไว้เข้าด้วยกันตามความสอดคล้องของความรู้ (Nantapichai, 2010) ดังนี้
2.1.1 การกาหนดโดเมนและโดเมนย่อย ประกอบด้วย
(1) การกาหนดโดเมนความรู้หลัก (Knowledge Domain) คือ ความรู้
ด้ า นผ้ า ล้ า นนา และก าหนดโดเมนย่อ ยจากหมวดความรู้ด้ า นผ้า ล้า นนา (Sub-Domain)
จานวน 8 โดเมนย่อย ประกอบด้วย (1) วัสดุใช้ในการทอผ้าล้านนา (2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอ
ผ้าล้านนา (3) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา (4) กระบวนการผลิตผ้าล้านนา (5) เทคนิค
หรื อ รู ป แบบการทอผ้ า ล้ า นนา (6) ลวดลายผ้ า ล้ า นนา (7) ประเภทผ้ า ล้ า นนา และ (8)
ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา
(2) การกาหนดโดเมนความรู้พื้นฐานที่เ กี่ยวข้องกับผ้า ล้านนา จานวน
3 โดเมน ได้แก่ (1) พืช ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนาในฐานะที่เป็นวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตผ้าล้านนาและเป็นวัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา รวมถึงพืชยังเป็นวัตถุดิบสาหรับ
การทาสีย้อมผ้า ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 9 โดเมนย่อย ได้แก่ แก่นไม้ ดอกไม้ ใบไม้
เปลือก ผล เมล็ดพืช ราก ลาต้น และหัว (2) สัตว์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับผ้าล้านนา
ในฐานะที่เป็นลวดลายของผ้าล้านนา ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 5 โดเมนย่อย ได้แก่
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์น้า สัตว์ในเทพนิยาย สัตว์บก สัต ว์ปีก และ (3) สี ซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับผ้าล้านนาในฐานะที่เป็นประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้า และกลุ่มความรู้พื้นฐาน
สัตว์ ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 10 โดเมนย่อย ประกอบด้วย สีแดง สีดา สีเหลือง
สีคราม สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีน้าตาล สีครีม สีชมพู
2.1.2 กาหนดคลาส (Class) หรือแนวคิดหลัก (Concept) ลาดับชั้นของคลาส
ย่อย (Sub-class) หรือแนวคิดย่อย (Sub-concept)
(1) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ (Properties) ของคลาสและคลาสย่ อ ย ข้ อ มู ล
ตั ว อย่ า ง (Instance) รวมถึ ง ก าหนดสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคลาสตามล าดั บ ชั้ น (Hierarchical
relationship) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การกาหนดคลาส (Class) คลาสย่อย (Sub-class) ความสัมพันธ์ (Relation) คุณสมบัติ (Properties) ตัวอย่างคาศัพท์ (Instance) และคาพ้องความหมาย (synonym)
กลุ่มความรู้หลักด้านผ้าล้านนา
ผ้า
คลาส คลาส
ตัวอย่าง
คาพ้อง
รวม
หมวดความรู้
ความสัมพันธ์ คุณสมบัติ
ล้านนา
หลัก ย่อย
คาศัพท์
ความหมาย คาศัพท์
1. วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา
3
3
3
6
15
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา
3
36
40
5
58
142
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา
2
3
73
73
151
4. กระบวนการผลิตผ้าล้านนา
3
43
47
16
109
5. เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา
17
18
4
22
61
6. ลวดลายผ้าล้านนา
3
10
14
42
120
27
216
7. ประเภทผ้าล้านนา
4
5
105
9
3
126
8. ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา
5
42
49
63
129
112
400
รวม
40
131
179
286
346
238
1,220
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กลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา
พืช

หมวดความรู้

1. แก่นไม้
2. ดอกไม้
3. ใบไม้
4. เปลือก
5. ผล
6. เมล็ดพืช
7. ราก
8. ลาต้น
9. หัว
รวม
กลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา

คลาส
หลัก
2
2

คลาส
ความสัมพันธ์
ย่อย
1
1
1
3
1
1
1
1
1
11
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คุณสมบัติ
7
9
16
35
5
5
1
1
2
81

ตัวอย่าง
คาศัพท์
7
6
16
35
5
5
1
1
2
78

คาพ้อง
รวม
ความหมาย คาศัพท์
16
17
34
74
12
12
4
4
6
172
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สัตว์

หมวดความรู้
1. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
2. สัตว์น้า
3. สัตว์ในเทพนิยาย
4. สัตว์บก
5. สัตว์ปีก
รวม

สี

หมวดความรู้

1. สีแดง
2. สีดา
3. สีเหลือง
กลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา

คลาส
หลัก
คลาส
หลัก
-

คลาส
ความสัมพันธ์
ย่อย
1
1
1
1
1
5
คลาส
ชนิด
ย่อย ความสัมพันธ์
1
1
1

149

คุณสมบัติ
2
6
5
9
6
28
คุณสมบัติ
4
12
24

ตัวอย่าง
คาศัพท์
2
2
5
7
2
18
ตัวอย่าง
คาศัพท์
4
2
16

คาพ้อง
รวม
ความหมาย คาศัพท์
5
9
11
17
9
51
คาพ้อง
รวม
ความหมาย คาศัพท์
9
15
41
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สี

หมวดความรู้

4. สีคราม
5. สีส้ม
6. สีม่วง
7. สีเขียว
8. สีน้าตาล
9. สีครีม
10. สีชมพู
รวม
รวมทั้งสิ้น 32

คลาสหลัก คลาสย่อย
42

131

ชนิด
ความสัมพันธ์
1
1
1
1
1
1
1
10
205
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คุณสมบัติ
2
1
2
4
18
2
69
464

ตัวอย่าง
คาศัพท์
1
2
2
2
15
3
47
489

คาพ้อง
ความหมาย
238

รวม
คาศัพท์
4
4
5
7
34
6
1
126
1,569
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2.2 การจั ด ท าโมเดลความคิ ด (Conceptual Model) เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย (1) การกาหนดโดเมนหลักและโดเมนย่อย โดยกาหนดโดเมนหลัก
จากความรู้หลักที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลยี คือผ้าล้านนา และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ผ้ า ล้ า นนา คื อ พื ช สั ต ว์ สี และก าหนดโดเมนย่ อ ยจากหมวดหมู่ ค วามรู้ ที่ ส ร้ า งไว้ แ ล้ ว
(2) การกาหนดคลาสหลักและคลาสย่อย โดยการสร้างคลาสภายใต้โดเมนย่อย ผู้วิจัยนา
แนวคิดภายใต้แต่ละหมวดความรู้ มากาหนดเป็นชื่อคลาสหลักและคลาสย่อยตามโครงสร้าง
แบบลาดับชั้น (Hierarchical structure) (3) การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่อยู่ใน
โดเมนเดียวกัน พิจารณาจากคลาสที่อยู่ล่างสุดไปหาคลาสที่อยู่สูงขึ้นไป 1 ระดับ (Bottomup) ว่าทั้ง 2 คลาสมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น อุปกรณ์การทอ กับ กี่ เมื่อพิจารณาจาก
คุณสมบัติแล้วอธิบายได้ว่า กี่ มีความสัมพันธ์เชิงความหมายในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การทอ
ซึ่งเขียนในรูปสัญลัก ษณ์ ดังนี้ อุปกรณ์การทอ <Instrument>กี่ เป็นต้น (4) การกาหนด
คุ ณ สมบัติแ ละตัว อย่ างของคลาส และการเขีย นค าอธิบ ายคลาส โดย (4.1) การกาหนด
คุณสมบัติของคลาส (Properties) ผู้วิจัยพิจารณาจากความหมายของคาศัพท์ โดยคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคลาส เช่น เทคนิคการทอ โดยการล้วง
เป็นคุณสมบัติของผ้าลายน้าไหล เป็นต้น (4.2) การกาหนดตัวอย่างของคลาส (Instance)
ผู้วิจัยพิจารณาจากชื่อและความหมายของคาศัพท์ที่มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเช่นเดียวกับ
คลาส เช่น กี่พื้นเมือง กี่กระตุก เป็นตัวอย่างของคลาสกี่ เนื่องจากมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับ
กี่ เป็นต้น และ (5) การเขียนคาอธิบายคลาส เป็นการอธิบายขอบเขตเนื้อหาความรู้ของแต่ละ
คลาส ผู้วิจัยมีการอธิบายรายละเอียดของคลาส โดยพิจารณาว่าแต่ละคลาสมีความเชื่อมโยง
กันอย่างไร และครอบคลุมความรู้เรื่องอะไรบ้าง โดยนามาจากชื่อคลาสย่ อยที่มีอยู่ทั้งหมด
รวมถึงคุณสมบัติ และชุดตัวอย่างของคลาสที่กาหนดไว้แล้ว เช่น คลาสกระบวนการปั่นฝ้าย
เป็นกระบวนการที่มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการอีดฝ้าย ดีดฝ้าย ม้วนฝ้าย
และการปั่นฝ้าย เป็นต้น รายละเอียดดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 โมเดลความคิดการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ดา้ นผ้าล้านนา
2.3 การสกัดคา การกาหนดโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนา ผลจากการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ตามแบบจาลองโมเดล
ความคิด (Conceptual Model) ผู้วิจัยสามารถอธิบายออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาได้
ดังนี้
2.3.1 โดเมน (Domain) และโดเมนย่อย (Sub-Domain)
1) โดเมนความรู้หลัก ได้แก่ ความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วยโดเมน
ย่อย (Sub-Domain) จานวน 8 โดเมนย่อย ได้แก่ (1) วัสดุใช้ในการทอผ้าล้านนา (2) อุปกรณ์
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ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (3) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา (4) กระบวนการผลิตผ้าล้านนา
(5) เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา (6) ลวดลายผ้าล้านนา (7) ประเภทผ้าล้านนา และ
(8) ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา
2) โดเมนความรู้พื้นฐาน ได้แก่ (1) ความรู้กลุ่มพืช ประกอบด้วยโดเมนย่อย
จานวน 9 โดเมนย่อย ได้แก่ แก่นไม้ ดอกไม้ ใบไม้เปลือก ผล เมล็ดพืช ราก ลาต้น และหัว
(2) ความรู้กลุ่มสัตว์ ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 5 โดเมนย่อย ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
สัตว์น้า สัตว์ในเทพนิยาย สัตว์บก สัตว์ปีก (3) ความรู้กลุมสี ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน
10 โดเมนย่อย ได้แก่ สีแดง สีดา สีเหลือง สีคราม สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีน้าตาล สีครีม สีชมพู
2.3.2 คลาสหลัก (Class) พบว่ามีจานวน 42 คลาส โดยสามารถจาแนกเป็น 9
หมวด ตามโครงสร้างความรูห้ ลักและความรู้พื้นฐานด้านผ้าล้านนา ดังนี้ (1) หมวดความรู้วสั ดุ
ที่ใช้ในการทอ จานวน 3 คลาส (2) หมวดความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา จานวน 3
คลาส (3) หมวดความรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา จานวน 2 คลาส (4) หมวดความรู้
กระบวนการผลิตผ้าล้านนา จานวน 3 คลาส (5) หมวดความรู้เทคนิคการทอผ้าล้ า นนา
จานวน 17 คลาส (6) หมวดความรู้ลวดลายผ้าล้านนา จานวน 3 คลาส (7) หมวดความรู้
ประเภทผ้าล้านนา จานวน 4 คลาส (8) หมวดความรู้ผลิตภัฑณ์ผ้าล้านนา จานวน 5 คลาส
และ(9) กลุ่มความรู้พืช จานวน 2 คลาส
2.3.3 คลาสย่อย (Sub-class) พบว่ามีจานวน 131 คลาส โดยสามารถจาแนก
เป็น 4 หมวด ตามโครงสร้างความรู้หลักและความรู้พื้นฐานด้านผ้าล้านนา ดังนี้ (1) หมวด
ความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา จานวน 36 คลาสย่อย (2) หมวดความรู้กระบวนการ
ผลิตผ้าล้านนา จานวน 43 คลาสย่อย (3) หมวดความรู้ลวดลายผ้าล้านนา จานวน 10 คลาส
ย่อย (4) หมวดความรู้ผลิตภัฑณ์ผ้าล้านนา จานวน 42 คลาสย่อย
2.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามลาดับชั้น (Hierarchical relationship)
พบว่ า มี ค วามสัมพั น ธ์เ ชิ งความหมายทั้ งสิ้น 10 ชนิ ด จ านวน 205 รายการ โดยสามารถ
จาแนกเป็น 11 หมวด ตามโครงสร้างความรู้หลักและความรู้พื้นฐานด้านผ้าล้านนา ดังนี้
(1) หมวดความรู้วัสดุใช้ในการทอผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์ 2 ชนิด จานวน 3 รายการ
153

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

(2) หมวดความรู้ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทอผ้ า ล้ า นนา พบความสั ม พั น ธ์ 5 ชนิ ด จ านวน
40 รายการ (3) หมวดความรู้วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์ 2 ชนิด
จานวน 3 รายการ (4) หมวดความรู้กระบวนการผลิตผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์ 6 ชนิด
จานวน 47 รายการ (5) หมวดความรู้เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์
2 ชนิด จานวน 18 รายการ (6) หมวดความรู้ลวดลายผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์ 3 ชนิด
จานวน 14 รายการ (7) หมวดความรู้ประเภทผ้าล้านนา พบความสัมพันธ์ 2 ชนิด จานวน
5 รายการ (8) หมวดความรู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ล้ า นนา พบความสั ม พั น ธ์ 4 ชนิ ด จ านวน
49 รายการ (9) กลุ่มความรู้พืช พบความสัมพันธ์ 2 ชนิด จานวน 11รายการ (10) กลุ่มความรู้
สัตว์ พบความสัมพันธ์ 1 ชนิด จานวน 5 รายการ และ (11) กลุ่มความรู้สี พบความสัมพันธ์ 1
ชนิด จานวน 10 รายการ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามลาดับชั้น (Hierarchical relationship)
ชนิดความสัมพันธ์
จานวน
คาอธิบาย
<ElementOf >
11
X<ElementOf >Y หมายถึ ง Y เป็ น องค์ ป ระกอบ
ของ X เช่ น ผ้ า ล้ า นนา<ElementOf >วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใน
การทอผ้าล้านนา
<TypeOf>
36
X<TypeOf>Y หมายถึง Y เป็นประเภทหนึ่งของ X
เช่ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทอผ้ า ล้ า นนา<TypeOf>
อุปกรณ์การเตรียมด้าย
<Is-a>
93
X<Is-a>Y หมายถึง Y จัดเป็นส่วนหนึ่งของ X เช่น
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย<Is-a>ผ้าซิ่น
<InstrumentOf>
10
X< InstrumentOf >Y หมายถึ ง Y เป็ น อุ ป กรณ์ ที่
สาคัญในการดาเนินงานของ X เช่น อุปกรณ์การทอ
< InstrumentOf >กี่
<PartOf>
11
X< PartOf >Y หมายถึง Y เป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของ X เช่น บ่ากวัก<PartOf>หางเห็น
154

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ชนิดความสัมพันธ์
<ProcessOf>
<SubProcessOf>
<StepOf>
<SubStepOf>
<BenefitOf>

จานวน
คาอธิบาย
3
X<ProcessOf>Y หมายถึง Y เป็นกระบวนการ
ดาเนินงานของ X เช่น กระบวนการผลิตผ้าล้านนา
<ProcessOf> การเตรียมเส้นด้าย
2
X<SubProcessOf>Y หมายถึง Y เป็นกระบวนการ
ย่ อ ยในการด าเนิ น งานของ X เช่ น การเตรี ย ม
เส้นด้าย<SubProcessOf>กระบวนการปั่นฝ้าย
13
X<StepOf>Y หมายถึ ง Y เป็ น ขั้ น ตอนในการ
ด าเนิ น งานของ Y เช่ น กระบวนการปั่ น ฝ้ า ย
<StepOf>การอีดฝ้าย
25
X< SubStepOf >Y หมายถึง Y เป็นขั้นตอนย่อยใน
การด าเนิ น งานของ Y เช่ น การกรอด้ า ยเครื อ
<SubStepOf>การจัดการเส้นด้าย
1
X<BenefitOf>Y หมายถึง Y เป็นการใช้ประโยชน์
ของ X เช่ น ผ้ า ล้ า นนา<BenefitOf>ผลิ ต ภั ฑ ณ์ ผ้ า
ล้านนา อธิบายได้ว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา เช่น ผ้าซิ่น
ตีนจก ผ้าซิ่นลายน้าไหล เป็นการใช้ประโยชน์ของผ้า
ล้านนา เป็นต้น

2.3.5 คุ ณ สมบั ติ (Properties) พบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง สิ้ น 9 ชนิ ด จ านวน
464 รายการ โดยสามารถจาแนกเป็น 7 หมวด ตามโครงสร้างความรู้หลักและความรู้พื้นฐาน
ด้านผ้าล้านนา ดังนี้ (1) หมวดความรู้วัสดุใช้ในการทอผ้าล้านนา พบว่ามีคุณสมบัติ 1 ชนิด
จานวน 3 รายการ (2) หมวดความรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา พบว่ามีคุณสมบัติ
2 ชนิด จานวน 73 รายการ (3) หมวดความรู้ลวดลายผ้าล้านนา พบว่ามีคุณสมบัติ 1 ชนิด
จานวน 42 รายการ (4) หมวดความรู้ประเภทผ้าล้านนา พบว่ามีคุณสมบัติ 6 ชนิด จานวน
105 รายการ (5) หมวดความรู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ล้ า นนา พบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ 5 ชนิ ด จ านวน
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63 รายการ (6) กลุ่มความรู้พืช พบว่ามีคุณสมบัติ 1 ชนิด จานวน 81 รายการ (7) กลุ่มความรู้
สี พบว่ามีคุณสมบัติ 1 ชนิด จานวน 28 รายการ (8) กลุ่มความรู้สัตว์ สี พบว่ามีคุณสมบัติ 1
ชนิด จานวน 69 รายการ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การกาหนดคุณสมบัตขิ องคลาส (Properties)
ชนิดคุณสมบัติ
รายการ
คาอธิบาย
<madeFrom>
3
การผลิตหรือทามาจาก เช่น เส้นฝ้าย<madefrom>
เมล็ดฝ้าย
<useFor>
111 ใช้สาหรับ เช่น ผลมะเกลือ<usefor>สีดา
<hasColor>
112 มีสี เช่น ผ้าซิ่นตา<hasColor>สีเขียว
<hasTechnique>
19
เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้า เช่น ผ้ายกดอกลาพูน
<hasTechnique>การยกดอก
<hasPattern>
79
ลวดลายผ้า เช่น ผ้าจกเมืองลอง<hasPattern>ลาย
กาบหักนกคู่กินน้าฮ่วมต้น
<applyFrom>
111 ล า ย ผั ก แ ว่ น ใ น สี่ เ ห ลี่ ย ม ข้ า ว ห ล า ม ตั ด
<applyFrom>ผักแว่น
<hasProduct>
10
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท า จ า ก ผ้ า เ ช่ น ผ้ า ห ม้ อ ห้ อ ม
<hasProduct>เสื้อหม้อห้อม
<Province>
12
แหล่ งที่ พ บที่ เ ป็ น เช่ น ผ้ า จกแม่ แ จ่ ม <Province>
เชียงใหม่
<District>
9
แหล่ ง ที่ พ บที่ เ ป็ น อ าเภอ เช่ น ผ้ า จกแม่ แ จ่ ม
<District>แม่แจ่ม
2.3.6 ข้อมูลตัวอย่างคลาส (Instance) พบว่ามีตัวอย่างคลาส จานวน 489
รายการ โดยสามารถจาแนกเป็น 10 หมวด ตามโครงสร้างความรู้หลักและความรู้พื้นฐานด้าน
ผ้าล้านนา ดังนี้ (1) หมวดความรู้วัสดุที่ใช้ในการทอ จานวน 6 รายการ เช่น เส้นฝ้าย เส้นไหม
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เส้นใยกัญชง เป็นต้น (2) หมวดความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา จานวน 5 รายการ
เช่น กงกว้าง กงแซ่ ก๋งยิงฝ้าย เป็นต้น (3) หมวดความรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้ านนา
จานวน 73 รายการ เช่น ไหม เมล็ดฝ้าย แก่นไม้ต้นขนุน ครั่ง เป็นต้น (4) หมวดความรู้เทคนิค
หรือรูปแบบการทอ จานวน 4 รายการ เช่น การทอพื้นสลับสีด้ายยืน การทอพื้นสลับสีด้ายพุง่
เป็นต้น (5) หมวดความรู้ลายผ้า จานวน 120 รายการ เช่น ลายกาบขอ ลายกาบดอกเปา
ลายกาบนกคู่ เป็นต้น (6) หมวดความรู้ประเภทผ้าล้านนา จานวน 9 รายการ เช่น ผ้ายกดอก
ลาพูน ผ้าจกแม่แจ่ม ผ้าจกสันป่าตอง เป็นต้น (7) หมวดความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา จานวน
129 รายการ เช่น เสื้อกั๊บหลองแดง เสื้อแขบ เสื้อปั๊ด เป็นต้น (8) กลุ่มความรู้พืช จานวน 78
รายการ เช่น ต้นขนุน ต้นจามจุรี ดอกพิกุล ต้นสะเดา เป็นต้น (9) กลุ่มความรู้สัตว์ จานวน
18 รายการ เช่น กบ งู ปลาหมึก คชสีห์ นกหัสดีลิงค์ เป็นต้ น และ (10) หมวดความรู้สี
จานวน 47 รายการ เช่น สีเหลืองนวลอมน้าตาล สีส้ม สีเขียว สีน้าตาลทอง เป็นต้น โดยผู้วิจยั
ใช้ โ ปรแกรม Protege เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาออนโทโลยี ค วามรู้ ด้ า นผ้ า ล้ า นนา
รายละเอียดดังภาพที่ 5-6
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ภาพที่ 4 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดขอบเขตความรูด้ ้านผ้าล้านนา โครงสร้าง
ความรู้ด้านผ้าล้านนา และการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ดา้ นผ้าล้านนา
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา: ผ้าซิ่นตีนจก
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างออนโทโลยีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา : โดเมนพืช
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ผู้วิจัยนาออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนาที่พัฒนาแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า
ล้านนา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านออนโทโลยี จานวน 1 คน โดยใช้วิธีการประเมินออน
โทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาเชิงคุณภาพ โดยการนาผลการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้า
ล้านนาในทุกกลุ่มโดเมน ซึ่งประกอบด้วย (1) โดเมนความรู้หลัก ได้แก่ ความรู้ด้านผ้าล้านนา
ประกอบด้วยโดเมนย่อย (Sub-Domain) จานวน 8 โดเมนย่อย ได้แก่ (1.1) วัสดุใช้ในการทอ
ผ้าล้านนา (1.2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (1.3) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้ านนา
(1.4) กระบวนการผลิตผ้าล้านนา (1.5) เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา (1.6) ลวดลาย
ผ้าล้านนา (1.7) ประเภทผ้าล้านนา และ (8) ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา และ (2) โดเมนความรู้
พื้นฐาน ได้แก่ (2.1) ความรู้กลุ่มพืช ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 9 โดเมนย่อย ได้แก่
แก่ น ไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เ ปลื อ ก ผล เมล็ ด พื ช ราก ล าต้ น และหั ว (2.2) ความรู้ ก ลุ่ ม สั ต ว์
ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 5 โดเมนย่อย ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์น้า สัตว์ในเทพ
นิยาย สัตว์บก สัตว์ปีก และ (2.3) ความรู้กลุมสี ประกอบด้วยโดเมนย่อย จานวน 10 โดเมน
ย่อย ได้แก่ สีแดง สีดา สีเหลือง สีคราม สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีน้าตาล สีครีม สีชมพู ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบผลการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาในแต่ละ
โดเมน รวมถึงให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาออนโทโลยีความรู้
ด้านผ้าล้านนา จากนั้นผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมารวบรวม จัดกลุ่ม และ
สรุปผลการประเมินเพื่อนาไปปรับแก้ไขออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาให้มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ผลจากการประเมินออนโทโลยีความรู้ผ้าล้านนาในภาพรวม พบว่า (1) ภาพรวม
ออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนามีการออกแบบเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้งาน (2) การจัด
กลุ่มของคลาสภายในออนโทโลยี การจัดลาดับของคลาสภายในออนโทโลยีมีความถูกต้อง
(3) คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของคลาสสามารถอธิบายลักษณะของคลาสได้ (4) ออนโทโลยี
ความรู้ด้านผ้าล้านนามีความสัมพันธ์ระหว่างคลาสเหมาะสม (5) ชื่อคุณสมบัติของชนิดข้อมูล
และรายละเอียดของชนิดข้อมูลมีความสอดคล้องกัน (6) เนื้อหาภายในออนโทโลยีความรู้ด้าน
ผ้าล้านนามีความถูกต้องสามารถนาไปใช้ได้ (7) คลาสในออนโทโลยีมีค วามครอบคลุมในการ
จัดเก็บความรู้เพียงพอ (8) ชื่อของคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสม และสามารถสื่อ
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ความหมายให้เข้าใจได้ง่าย และ (9) ชื่อของความสัมพันธ์ระหว่างคลาสภายในออนโทโลยี
เหมาะสม และสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา นามาสู่การอภิปรายผล
ที่สาคัญ ดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตและโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนานี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต
และโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนาจาก สารานุกรม ผ้า เครื่องถั กทอ (2007) พจนานุกรม
วัฒนธรรมผ้าไทยในล้านนา (2005) การถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล
(2007) และ ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ (ล้านนา) (2004) โดยผู้วิจัยนาเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้มา
จั ด กลุ่ ม โดยก าหนดให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น อยู่ ด้ ว ยกั น ตามแนวคิ ด การ
จัดระบบหมวดหมู่ (Teylor & Joudrey, 2009) สามารถกาหนดขอบเขตความรู้ผ้าล้านนา
ออกเป็น 10 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) เสื้ อผ้าและการแต่ งกาย (2) เครื่องนอนและเครื่อ งใช้
(3) ผ้าที่ใช้ในศาสนพิธี (4) วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (5) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา
(6) เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา (7) ลวดลายผ้าล้านนา (8) การย้อมผ้าล้านนา (9)
การออกแบบสิ่งทอและการแปรรูป (10) เทคนิคการจัดแสดงสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย
เมื่ อ น าหมวดหมู่ ค วามรู้ ด้า นผ้ าล้ านนามาเที ย บเคี ย งกั บ การจั ดหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification :DDC) ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริ กั น
(Library of Congress Classification :LC) และหั ว เรื่ อ งของคณะท างานกลุ่ ม วิ เ คราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา
พบว่า โครงสร้างของการจัดระบบความรู้ดังกล่าว มีเนื้อหาความรู้ด้านผ้าล้านนาปรากฎอยู่ใน
หมวดต่างๆ ได้แก่ 1) ผ้า (LC :NK8800-8899/DC: 677) 2) สิ่งทอ (LC: NK8800-8899/DC:
677.1-677.55) 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ(LC: NK8800-8899, HD9910-9929, TS1640-1688,
HD9940, TT490-695/DC: 338.47677) 4) ฝ้าย (QK495.M27, SB245-252, TS1542/DC:
583.685, 633.51) 5) สี ย้ อ มและการย้ อ มสี (LC: TP897-929, TT853-854.5/DC: 667.3,
745.664) 6)หั ต ถกรรมสิ่ ง ทอ (LC: TT699-854.5, TS1490-1500/DC: 746.1, 746.11-
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746.98) และ 7) เครื่ อ งทอผ้า (LC: TS1493/DC: 677.02854 ซึ่ งไม่ ค รอบคลุม โครงสร้าง
ความรู้ด้านผ้าล้านนาทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดขอบเขตความรู้ด้านผ้า
ล้านนา เนื่องจากคาศัพท์ด้านผ้าล้านนามีความเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ มีความคลุมเครือจากคาพ้องรูปและคาพ้องเสียงในภาษาไทย หรือบางกรณีเกิด
ความผิดเพี้ยนจากการสะกดคาเนื่ องจากการแปลภาษา (Prangwattanakul, 1993, p. 31)
และที่สาคัญความรู้ด้านผ้าล้านนาเป็นความรู้ที่เฉพาะด้านและมีความหลากหลายของเนื้อหา
ซึ่ ง ระบบการจั ด หมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศและคู่ มื อ การก าหนดหั ว เรื่ อ งที่ มี อ ยู่ ไ ม่
ครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่ควร
อย่ า งไรก็ ต ามหากก าหนดโครงสร้ า งความรู้ ด้ า นผ้ า ล้ า นนาจากระบบการจั ด
หมวดหมู่ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจส่งผลให้ขอบเขตของแต่ละกลุ่มความรู้ไม่ชัดเจน รวมถึง
เกิดข้อจากัดในการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาในส่วนการกาหนดคลาสหลัก
(Class) คลาสย่อย (Sub-class) คุณสมบัติ (Properties) และลาดับชั้นของคลาส (Class
hierarchy) รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามลาดับชั้น (Hierarchical relationship)
ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของพิทยา สุนทราวงศ์ และมาลี กาบมาลา (2014) ที่ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โดยกาหนดโครงสร้างความรู้ภูมิ ปัญญาด้าน
เกษตรกรรมบนแนวคิดการจัดระบบความรู้ จากการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.C) และ
การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C) จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฎ
ในรายงานการวิจัย จานวน 185 รายชื่อ ผลที่ได้จากการวิจัยนามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
ของระบบการจัดระบบความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรกรรมได้เป็น 5 หมวดความรู้ เช่นเดียวกัน
กับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีด้านพลังงาน ของ Thitiwat Takam (2015) ที่มีการ
กาหนดขอบเขตเนื้อหาความรู้ด้านพลังงาน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ด้านพลังงานที่
ปรากฎในการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.C) และการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
(L.C) ซึ่งครอบคลุมความรู้ด้านพลังงานทั้งหมดที่วิเคราะห์จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ และ
งานวิจัยด้านพลังงาน เช่น ถ่านหิน เชื้อเพลิงปิโตรเลียม พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้า เป็น
ต้น จานวน 565 รายการ จากนั้นนามาพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านพลังงาน จานวน 11
กลุ่มความรู้ ดังจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาออนโทโลยีนั้นจาเป็นต้องมีการกาหนดโมเดลความรู้
(Conceptual model) เพื่อเป็นกรอบในการทางาน ประกอบด้วยการกาหนดโดเมนหลัก
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และโดเมนย่อย การกาหนดคลาสหลักและคลาสย่อย การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน การกาหนดคุณสมบัติและตัวอย่างคลาส และการเขียนคาอธิบายคลาส
ซึ่งช่วยในการปรับโครงสร้างความรู้ให้เป็นโครงสร้างออนโทโลยีได้ง่ายขึ้น
2. การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหรือสร้าง
ระบบคาศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแทนความรู้ด้านผ้าล้านนา โดยผู้วิจัยนาผลจากการวิเคราะห์และ
กาหนดโครงสร้างความรู้ด้านผ้ าล้านนา มาพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาตามแนว
ทางการพัฒนาออนโทโลยีของ Uschold & King (1995) และ Noy & McGuinness (2001)
ผลการวิจัยพบว่า ออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย กลุ่มความรู้หลักด้านผ้า
ล้านนา จานวน 8 หมวดความรู้ และกลุ่มความรู้พื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา จานวน 3
กลุ่มความรู้ คลาสหลัก (Class) จานวน 42 คลาส คลาสย่อย (Sub-class) จานวน 131 คลาส
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามลาดับชั้น (Hierarchical relationship) 10 ชนิด จานวน
205 รายการ คุณสมบัติ (Properties) 9 ชนิด จานวน 464 รายการ และข้อมูลตัวอย่างคลาส
(Instance) จานวน 489 รายการ โดยใช้โปรแกรม Protégé เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา
ออนโทโลยีค วามรู้ด้ านผ้าล้ านนา เพื่ อ ล าดับ เนื้ อ หาความรู้ด้า นผ้ าล้า นนาให้ มีโครงสร้าง
ตามลาดับชั้น (Hierarchical Structure)
ผลการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้า นนาชี้ให้เห็นว่า ความรู้ด้านผ้าล้านนา
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ทักษะฝีมือ รวมถึงการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญ ญาที่ สื บ ทอดกั น มา (Department of Cultural Promotion, 2017) เป็ น ความรู้ ที่
ไม่หยุดนิ่งและได้นาภูมิปัญญาจากคนรุ่นหลังมาพัฒนาและต่อยอด เช่น ลวดลายผ้าล้านนาที่
เกิดจากเทคนิคการทอผ้าในรูปแบบต่างๆ นับว่าเป็นทักษะฝีมือดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดจากช่าง
ทอในอดีต ลวดลายผ้าล้านนาจึงเป็นความรู้ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของช่างในอดีต
และช่างทอในปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้นความรู้ลวดลายผ้าล้านนาจึงมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลาและยุ ค สมั ย รวมถึ งมี ชื่อ เรี ย กลวดลายผ้ า ล้ า นนาแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Gruber (1995) ที่ ก ล่ า วว่ า ออนโทโลยี (Ontology) เป็ น
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ฐานความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีโดเมนเฉพาะด้านและมีความสาคัญในแง่ของการนากลับมาใช้
ใหม่ และยังสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆได้ในภายหลัง
นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่า ออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาเกิดจาก
การบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เกี่ ยวกับพืช ความรู้เกี่ยวกับสัตว์
และความรู้เกี่ยวกับสี เช่น พืชเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนาในฐานะที่ เ ป็ น
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนาและเป็นวัสดุที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา รวมถึงพืชยังเป็น
วัตถุดิบสาหรับการทาสีย้อมผ้า เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่า ความรู้ด้านผ้าล้านนา
ไม่สามารถกาหนดเป็นความรู้เดี่ยวได้ จาเป็นต้องประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องจาก
หลายสาขาวิ ช า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Thitiwat Takam (2015) เรื่ อ งการพั ฒ นา
ออนโทโลยีความรู้ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นโดเมนออนโทโลยีที่ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่เกิด
จากการบู ร ณาการความรู้ จ ากหลากหลายศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช า เช่ น ความรู้ ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างความรู้ด้านผ้าล้านนา ซึ่งประกอบด้วย โดเมนความรู้หลัก (Knowledge
Domain) โดเมนความรู้พื้นฐาน คลาสหลัก (Class) คลาสย่อย (Sub-class) ความสัมพันธ์เชิง
ความหมายที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งคลาส และล าดั บ ชั้ น ของคลาส (Class hierarchy) ดั งนั้น
ความรู้ด้านผ้าล้านนาจึงแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของเนื้อหาความรู้ด้านผ้าล้านนาในทุก
ระดับทุกมุมมอง เชื่อมโยงความรู้ที่กระจายอยู่ในคลาสและกลุ่มความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน
โดยการกาหนดความสัมพันธ์เชิงความหมาย และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนด
คาค้นหรือการกาหนดศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) เนื้อหาความรู้ด้านผ้าล้านนา
ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับแนวคิดของ
Taylor (2004) และ Browne & Jermey (2004) ที่อธิบายว่าออนโทโลยีเป็นการกาหนด
ศั พ ท์ ค วบคุ ม (Controlled vocabulary) ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายวั ต ถุ แ ละความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ระหว่างวัตถุ โดยแสดงเป็นหมวดหมู่ค วามรู้ ประกอบด้วย การจัดการคาศัพท์ (Terms)
คาพ้องความหมาย (synonym) คุณสมบัติ (Properties) ข้อมูลตัวอย่าง(Instance) จากนั้น
เชื่ อ มโยงกั น ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ (Relation) โดยมี วิ ธี ก ารเข้ า ถึ งเนื้ อ หาจากความหมายที่
เชื่อมโยงกับคาศัพท์ (Terms)
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. แหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการความรู้ด้านผ้าล้านนา สามารถนาโครงสร้าง
ออนโทโลยีด้านผ้าล้านนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ด้านผ้าล้า นนา
ที่ผู้ใช้สามารถค้นคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคาศัพท์เทคนิค หรือคาศัพท์เฉพาะ
ด้านผ้าล้านนา ซึ่งออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนาที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึง
รายละเอียดของคาศัพท์ รวมถึงความสัมพันธ์เชิงความหมายของความรู้ด้านผ้าล้านนาได้
อย่างถูกต้องและครอบคลุม
2. นาองค์ความรู้ด้านผ้าล้านนาที่ได้จากการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา
อันประกอบด้วย ความรู้หลัก และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนาไปใช้ในการต่อยอด
ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ลวดลาย รูปแบบการทอ เทคนิคการทอ การย้อมสี
เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าล้านนาโดยใช้วัตถุดิบหรือ
ต้นทุนที่มีในชุมชนให้เกิดเป็นนวัตกรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาการพั ฒ นาออนโทโลยี ค วามรู้ ผ้ า ชนเผ่ า หรื อ ผ้ า กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ บ นพื้ น ที่ สู ง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มชนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความรู้ด้านผ้าล้านนานั้นมิได้นับรวมกลุ่มชาติพันธุ์บน
พื้นทีส่ ูง และกลุ่มชนเผ่า ซึ่งมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่น้อยไปกว่ากลุ่มชน
ในล้ า นนา หากมี ก ารพั ฒ นาออนโทโลยี ค วามรู้ ด้ า นผ้ า ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ หล่ า นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมวัฒนธรรมเรื่องผ้าในเขตภาคเหนือตอนบนทั้งหมด
2. ศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ด้ า นผ้ า ล้ า นนาที่ เ ป็ น ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นตั ว คน (Tacit
Knowledge) ทั้งจากช่างทอพื้นถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นทักษะ
และงานฝีมือดั้งเดิม ตลอดจนกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง นอกจาก
จะทาให้ความรู้ด้านผ้าล้านนาครบถ้วนมากยิ่ งขึ้นแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป
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