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 บทความวิ จั ยนี้ มี วั ตถุประสงคที่ จะ พัฒนาระบบการสืบคน รูปภาพเชิ งความหมาย                  
โดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก โดยพัฒนาวิธีการสืบคนขอมูลการทองเท่ียว              
ที่สามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามความตองการของผู ใชงาน  พัฒนาวิธีการสืบคนขอมูลรูปภาพ                 
เชิงความหมาย โดยใชออนโทโลยีใหสอดคลองกับวิธีการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย 

ระบบการสืบคันรูปภาพบนเว็บไซตที่ใชหลักการสืบคนแบบใชคําหลัก โดยไมพิจารณา                    
ถึงความหมายของรูปภาพ เนื่องมาจากวิธีการดังกลาวไมสามารถอธิบายขอมูลที่ชี้เฉพาะรูปภาพได                
อาจทําใหผูใชไดรับผลลัพธที่มากจนเกินไป และไมถูกตองตามความตองการเทาที่ควร  โดยการแกปญหา
ดังกลาวสามารถทําไดโดยการใชหลักการสืบคนเชิงความหมาย ซึ่งจะทําใหผลลัพธที่ไดจากการสืบคน                  
มีความถูกตองมากย่ิงขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ไดดําเนินการออกแบบโครงสรางขอมูลออนโทโลยีสําหรับอธิบาย
คุณลักษณะหรือความหมายของรูปภาพ และสถานที่ทองเท่ียว แลวจัดเก็บคําบรรยายรูปภาพ และสถานท่ี
ทองเท่ียวใหอยูในรูปแบบของภาษา OWL หลังจากนั้นจึงออกแบบข้ันตอนการสืบคนและพัฒนา                 
ระบบการสืบคนเชิงความหมายข้ึนมา  

ในการทดลองดําเนินการคนหารูปภาพจากระบบการสืบคน ซึ่งไดทําการประเมินผล การคนหา
โดยการวัดคาจากเครื่องมือ 2 ตัวคือ ความแมนยํา (Precision) และการเรียกซ้ํา (Recall)                     
ซึ่งในการทดสอบประสิทธิภาพไดสุมรูปภาพสถานที่ทองเท่ียวในตะวันตก จากฐานขอมูลจํานวน 100 รูป                     
ที่ถูกบรรยายและจัดเก็บใหอยูในรูปแบบของ OWL และทําการสืบคนโดยใชคําหลักที่แตกตางกันทั้งหมด                
50 คํา พบวาการทดลองในครั้งนี้วัดคาระดับความแมนยําไดที่ 84% และระดบัการเรียกซ้ําอยูที่ 100% 
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 This work aims that developing a system for semantic image search engine using 

ontology, the case study of Western region of Thailand.  Normal image search engine 

uses the keywords without considering the image meanings. The approach takes no 

advantage of specific image description. The user may receive too many results when 

searching and not specific results. When using semantic search, the results may be more 

précised. 
  This work designs the ontology for describing the image properties and meanings 

of places, and extracting keywords from the image description and places. The OWLs is 

the format used to save the properties and meanings. Then we design the search engine 

and develop the ranking system. 
    In the experiments, we test to search the images and evaluate by using precision 

and we randomly take the tourism images from the western region of Thailand for 100 
images which are described and the properties are saved in OWLs format. We search 

using the different keywords for 50 keywords. It is found that the precession is 84% for 

relevant, retrieved and the recall is 100% for every case. 
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