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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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1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                                                                       
 ธุรกิจการทองเที่ยว เปนธุรกิจประเภทหน่ึงที่มีการแขงขันคอนขางสูง เจาของธุรกิจ                   
ผูประกอบการตองมีการจัดการ หรือใหบริการ อํานวยความสะดวกเก่ียวกับที่ พัก อาหาร                    
เครื่องดื่ม ทัศนาจร และการใหบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแกนักทองเที่ยว ตองมีการประชาสัมพันธขอมูล
การทองเท่ียว  ในเร่ืองสถานท่ีทองเท่ียว หรือเทศกาล  หรืองานแสดงตางๆ หรือขอมูลอ่ืนๆ                    
โดยเปนการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน แผนพับ เว็บไซด ฯลฯ ที่มีการแสดงขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เชน บทความ รูปภาพ ฯลฯ เพ่ือใหนักทองเที่ยวสืบคนขอมูลที่ตองการ และนําขอมูลที่ได               
ชวยในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวตามความตองการ 

ขอมูลรูปภาพเปนขอมูลรูปแบบหนึ่ง ผูใชงานสามารถรับรูขอมูลทางตาดวยการมองเห็น               
เชน รูปภาพจากหนังสือ โทรทัศน อินเทอรเนต ฯลฯ ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ชวยใหระบบคอมพิวเตอรสามารถประมวลผล และเก็บรวบรวมขอมูลรูปภาพจํานวน
มากไวในฐานขอมูลรูปภาพ เพ่ือใหผูใชงานเรียกใชงานตอไป ในการใชงานขอมูลรูปภาพนั้น ผูใชงาน             
มีความจําเปนและมีความตองการสืบคนขอมูลรูปภาพที่ตองการ การสืบคน อาจจะเปนการสืบคน     
ดวยขอความ ที่ระบุคําสําคัญ (Keyword) ที่ตองการสืบคน หรือเปนการสืบคนดวยรายละเอียด              
ของรูปภาพ ผูใชงานจําเปนตองระบุคุณสมบัติของรูปภาพ เชน สี พ้ืนผิว รูปทรง ที่ปรากฏในรูปภาพ
ในการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยวิธีดังกลาว เปนวิธีการที่ไมเหมาะสมสําหรับการสืบคนขอมูลรูปภาพ
สถานที่ทองเท่ียวบนฐานขอมูลรูปภาพท่ีมีขนาดใหญ เนื่องจากการใหคําจํากัดความรูปภาพข้ึนกับ            
แตละบุคคล ซึ่งอาจจะใหคํากําจัดความที่ไมตรงกัน เมื่อฐานขอมูลมีขนาดใหญมากขึ้นการใหคําจํากัด
ความรูปภาพแตละรูป ทําไดคอนขางยาก และใชเวลานาน  
 ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย โดยใชออนโทโลยีเกี่ยวกับสถานที่
ทองเท่ียว เพ่ือชวยใหการสืบคนรูปภาพสถานที่ทองเท่ียวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดผลลัพธ               
จากการสืบคนรูปภาพตรงตามความตองการของผูใชงาน นําไปใชกับการสืบคนรูปภาพสถานที่
ทองเท่ียวในภาคตะวันตก  
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 พัฒนาระบบการสืบคนขอมูลการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลได                   

ตรงตามความตองการของผูใชงาน 
1.2.2 พัฒนาฐานขอมูลรูปภาพสถานที่ทองเท่ียว และฐานขอมูลสถานที่ทองเท่ียวเชิงความหมาย

โดยใชออนโทโลยีเกี่ยวกับสถานที่ทองเท่ียว กรณีศึกษาสถานที่ทองเท่ียวในภาคตะวันตก  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยมีขอบเขตมีดังน้ี 

1. พัฒนาเครื่องมือสืบคนรูปภาพผานเว็บไซต โดยอาศัยออนโทโลยีที่พัฒนาดวยเครื่องมือ 
Protégé 4.0.2 

2. พัฒนากระบวนการทีร่ับคําสําคัญเขามาในระบบการสืบคน 
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลรูปภาพ และสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบสําหรับการสืบคน โดยใช

ขอมูลรูปภาพจาก 
- จากเว็บไซต http://www.moohin.com (อสท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย)      
- จากเว็บไซต http://thai.tourismthailand.org (ททท การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 

4. ใชขอมูลรูปภาพของสถานที่ทองเที่ยวในภาคตะวันตก 2 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี, ราชบุรี  
5. ใชการจัดลําดับผลลัพธที่ไดจากการสืบคนแบบ Weight Hierarchies มาจัดผลลัพธคําตอบ

รูปภาพ 
6. วัดความถูกตองของการสืบคนดวยที่ Precision/Recall โดยทดลองสืบคนขอมูล                    

เพ่ือวัดประสิทธิภาพความถูกตองของผลลัพธ โดยมีขอมูลภาพในการทดลองจํานวน 50 รูป               
ทําการสืบคนดวยคําสืบคน 25 คําท่ีแตกตางกัน โดยมีผูทําการทดลองจํานวน 25 คน 

 
1.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.4.1 ฮารดแวร (Hardware) 
- หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) Celeron® CPU 877 @ 

1.40 GHz 1.40  
- หนวยความจําหลัก (Random Access Memory:RAM) ความจุ  2  กิกะไบต                 

เปนอยางนอย 
- ฮารดดิสก (Hard Disk) ความจุ  40 กิกะไบตเปนอยางนอย 

1.4.2 ซอฟตแวร (Software) 
- ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Ultimate 
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- ภาษา SPARQL สําหรับการเขียนคิวรี (Query) ขอมูลจากฐานความรูออนโทโลยี              
โดยใชงานผาน Package Library ที่ชื่อวา RAP (RDF API for PHP ) 

- ภาษาคอมพิวเตอรที่ ใช พัฒนาโปรแกรม  คือ ภาษาพีเอชพี (PHP: Hypertext 
Preprocessor) 

- โปรแกรมโปรทีเจ 4.0.2 (Protégé’ 4.0.2) สําหรับสรางฐานความรูออนโทโลยี              
ตามกฎ OWL-DL 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ไดระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพตนแบบเชิงความหมาย 
1.5.2 ไดฐานขอมูลออนโทโลยีตนแบบ ของขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ ไดศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับออนโทโลยี                     
เพ่ือพัฒนาวิธีการสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเท่ียว                      
ในภาคตะวันตก ทฤษฎีที่ไดศึกษา มีดังนี้   

- ออนโทโลยี (Ontology) 

- การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Application) 

- SWATH (Smart Word Analysis for Thai) 

- OWL (Web Ontology Language)                   
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  ออนโทโลยี  (Ontology) [1, 2, 3, 4, 5] 

ออนโทโลยี เปนศาสตรที่ใชในการพัฒนาความรูที่มีลักษณะเชิงเนื้อหา (Content base)  
เปนความรูในเชิงประสบการณที่ไดมี การใหนิยามหรือกําหนดรูปแบบโครงสรางของสิ่งที่เราสนใจ          
ใหมีความหมายตามขอบเขตขององคความรู หรือมีการใหนิยามที่เปนทางการและประกาศอยาง                  
ชัดแจงของคําศัพทแนวคิด แบบจําลองที่ใชรวมกัน หรือเปนการสรางฐานความรูทางดานใดดานหน่ึง 
โดเมนหรือขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ ง ใหได ใจความและถูกตองมากที่สุด ซึ่ งรวมคุณสมบัติ                  
และความสัมพันธที่ เกี่ยวของเปนรายละเอียดขอมูล หรือขอมูลที่สามารถอธิบายขอมูลได                  
และบรรยายโครงสรางและความสัมพันธของระบบผานโหนด (Node) แบบลําดับชั้น (Hierarchies) 

โดยมีความสามารถในการใชขอมูลรวมกัน  สามารถนําขอมูลกลับมาใชไดและมีความสามารถ                    

ในการถายทอดคุณสมบัติ Inheritance   
ออนโทโลยีไดถูกนําไปใชในงานวิจัยหลายๆ ดาน เชน ดานปญญาประดิษฐ (AI), วิศวกรรม

ความรู (Knowledge Engineering) ประยุกตใชในการจัดการภาษาธรรมชาติ (Natural Language 

Processing: NLP) ฯลฯ 

 

2.1.1  ประเภทของออนโทโลย ี 
 ออนโทโลยีแบงออกเปน 4 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2.1  และแสดงตัวอยางของออนโทโล-ยี 
ในรูปที่ 2.2
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1) ออนโทโลยีทั่วไป (Generic หรือ Common Sense Ontologies) หรือ ออนโทโลยี

ระดับสูง (Top-Level Ontologies) เปนแนวคิดที่ไมเกี่ยวของกับขอบเขตความรูเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
เหมาะกับสารสนเทศที่หลากหลายและมีขนาดใหญ สามารถเชื่อมโยงกับความรูสาขาอ่ืนๆได 
ประกอบดวย เบสคลาส (Base class) และกําหนดคุณสมบัติเพ่ืออธิบายคลาส หรือกําหนด
ความสัมพันธระหวางคลาส โดยสามารถนําไปใชงานไดในโดเมนทั่วไป 

2)  ออนโทโลยีสําหรับกิจกรรม (Task Ontology) เปนออนโทโลยีที่ประยุกต หรือพัฒนาขึ้น 
เพ่ือตอบสนองการทํางานของกิจกรรมยอย โดยอาศัยการถายทอดคุณลักษณะเฉพาะของกิจกรรม     
จากออนโทโลยีระดับบน เชน ออนโทโลยีวิธีการและงาน 

3) ออนโทโลยีเฉพาะสําหรับโดเมน (Domain Ontology) เปนออนโทโลยีที่ตอบสนอง              
ตอโดเมน โดยอาศัยการถายทอดคุณลักษณะเฉพาะของโดเมนจากออนโทโลยีระดับบน ใชสําหรับ
จัดเก็บความรูเฉพาะดาน เชน อิเล็กทรอนิกส แพทย เครื่องจักรกล 

4) อ อ น โ ท โ ล ยี แ อ พพ ลิ เ ค ชั น  (Application Ontology ห รื อ  Local Ontology)                     
เปนออนโทโลยีที่ประกอบดวยคํานิยามตางๆ และมีการระบุหนาที่ซึ่งตองการโมเดลความรูสําหรับ
แอพพลิเคชันตางๆ โดยผสมผสานแนวคิดท่ีไดจากออนโทโลยีโดเมนและออนโทโลยีทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ประเภทของออนโทโลยี [6] 

 

 

 

 

 

 

 
Top – level ontology 

Domain ontology Task ontology 

Application ontology 
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รูปที่ 2.2 ออนโทโลยีของสัตว 
 
 

รูปที่ 2.2 ออนโทโลยีของสัตว 
 

2.1.2 การสรางออนโทโลยี 
 การสรางและพัฒนาออนโทโลยี เปนงานท่ีตองอาศัยความรู ความเขาใจในความสัมพันธ

ของส่ิงตางๆ ในโดเมนเปนอยางดี โดยผูที่ทําหนาที่สรางออนโทโลยีนั้น คือผูเชี่ยวชาญโดเมนน้ัน 
(Domain Expert) รูปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการสรางออนโทโลยี โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

class-def  animal    % animals are a class 

class-def  plant    % plants are a class 

 subclass-of NOT animal  % of things that are not animals 

class-def  carnivore   % carnivores are a class 

 subclass-of animal   % which is a subclass of animals 

 slot-constraints eats   

  value-type animal   % that eat animals 

class-def  herbivore   % herbivores are a class 

 subclass-of animal   % which is a subclass of animals 

 slot-constraint eats   

  value-type plant   % that eat plants 

class-def  springbok   % springboks are herbivores 

 subclass-of herbivore 

class-def  lion    % lions are carnivores 

 subclass-of carnivore  

 slot-constraint eats   

  value-type herbivore  % that eat herbivores 
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รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการสรางออนโทโลย ี[5]   

 

1) วิเคราะหความตองการออนโทโลยี 
ในขั้นตอนนี้ผู เชี่ยวชาญจะตองกําหนดความตองการของระบบท่ีจะนําออนโทโลยี               

ไปใชงาน เชน หากระบบงานตองการสรางความเขาใจพ้ืนฐานของผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นการกําหนด             
ออนโทโลยีอาจจะคํานึงถึงความชัดเจนของการกําหนดคําศัพท (Vocabulary) เปนหลัก   

2) ออกแบบและสรางออนโทโลยี  

ผูเชี่ยวชาญจะตองออกแบบขอมูลเคาราง (Schema Data) ที่จะใชในการอธิบายขอมูล
เชิ งความหมาย  การออกแบบออนโทโลยีอาจพิจารณาการออกแบบได ในแง มุมต า งๆ                     
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานและความเหมาะสมในการอธิบายขอมูล  

3) การทดสอบและการตรวจทานความถูกตองของออนโทโลยี  
ขั้นตอนน้ีผูเชี่ยวชาญจะตองทดสอบความถูกตองในการกําหนดความหมายของสิ่งตางๆ 

ทีอ่ธิบายในโดเมน และแกไขเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงของการตีความหมายของส่ิงเหลานั้น  
4) การบํารุงรักษาออนโทโลยี (Ontology Maintenance)  

ในขั้นตอนนี้ผู เชี่ยวชาญจําเปนที่จะตองปรับปรุงหรือแกไข เ พ่ือให ออนโทโลยี              
มีความถูกตองในการอธิบายขอมูลเมื่อเกิดการนําไปใชงานในโปรแกรมประยุกตในระยะเวลานาน 
หรือเมื่อมีการนําขอมูลกลับมาใชอีก  
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2.1.3 สวนประกอบหลักของออนโทโลยี 

การกําหนดขอมูลเคารางสําหรับการอธิบายขอมูลเชิงความหมาย คือการกําหนดออนโทโลยี
ระดับบนเพ่ือเปนโมเดลแสดงโครงสรางการอธิบายขอมูลเชิงความหมาย ซึ่งจะตองกําหนด Class 

Property และ Restrict สําหรับการอธิบายเคาโครงร างขอมูลแมแบบสําหรับการอธิบายขอมูล              
เชิงความหมาย ซึ่งในการอธิบายขอมูล ประกอบดวย  

1) Class หรือ Concept หรือ Category เปนตัวแสดงถึงความรูที่สนใจ และอธิบายไดวา
คลาสตางๆ บรรจุอะไรไวในโดเมน คลาสเปนสวนที่จะตองพิจารณาอยางละเอียดในการพัฒนา              
ออนโทโลยี 

2) Property หรือ Relation หรือ Slot แสดงถึงการกําหนดความสัมพันธ (Relation) หรือ
คุณลักษณะของ Class เพ่ือเชื่อมโยงระหวาง Class ดวยการระบุคา Property ที่สามารถกําหนดได
ดวยการประกาศใหเปนคาคงที ่

 

2.2  การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บเชิงความหมาย  

 

2.2.1 โปรแกรมประยุกตเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Application) 

 เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)  [7] เกิดจากแนวคิดของ ทิมเบอรเนอรลี บิดา   
ผูใหกําเนิดเว็บ เมื่อประมาณป ค.ศ. 2001 โดยแนวคิดของเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)   

คือ การสรางเทคโนโลยีซึ่งทํางานเปนสวนขยายของเว็บในปจจุบันเพ่ือสามารถ ทําใหนําขอมูลบนเว็บ
ไปใชประโยชนไดมากขึ้น อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้เว็บเชิงความหมายไดมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนงานวิจัยในหลายๆ ดาน และในงานวิจัยในโดเมนต างๆ โดยเปนเทคโนโลยีที่เปนสวน
สนับสนุนกลไกการทํางานของระบบงานตางๆ เพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 โปรแกรมประยุกต เว็บ เชิ งความหมาย  คือ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ใดๆ                   
ซึ่ งมีการประยุกต ใช เทคโนโล ยี เว็ บ เชิ งความหมาย  โ ดย ท่ี โปรแกรมประยุ กต เหล านั้ น                     
อาจมีวัตถุประสงค หลักในการใชงานท่ีแตกต างกันออกไป เชน โปรแกรมประยุกตที่ เกี่ยวกับ                    
การจัดการองคความรู (Knowledge Management) พาณิชยอิเล็คทรอนิคส (E-Commerce)    

หรือ เว็บเซอรวิส (Web Services) เปนตน 

 

2.2.2  เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย [8] 

 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย มีองค ประกอบซึ่งถูกกําหนดเปนชั้นตางๆ ดังแสดง               
ในรูปที่ 2.4 โดยขอมูลเชิงความหมาย (Semantic-Based Information) คือขอมูลที่ถูกอธิบาย            
ดวยการกําหนดความหมายไวเปนอยางดี (Well-Defined meaning) และขอมูลเหลานั้นสามารถ
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อางอิงไดดวย URL และถูกอธิบายดวยภาษาเชิงความหมาย (Semantics-Based language)                  
เชน  XML RDF และ  RDFS โดยในการอธิบายข อมูล เชิ งความหมาย  สามารถกําหนดคํา  
(Vocabulary) คุณสมบัติ (Property) และเง่ือนไข (Constraint) ตางๆ สําหรับการอธิบายขอมูล              
ซึ่งถูกกําหนดไวในออนโทโลยี มาอธิบายในการตีความขอมูลเชิงความหมายตองใชตรรกะ (Logic)              
ตางๆ มาพิจารณาในการตีความ กระบวนการของการตีความไดถูกจัดใหอยูในชั้นของการพิสูจน 
(Proof)  ซึ่งใชการอนุมาน (Inference) เปนกลไกของการทํางาน และในชั้น Trust เปนการสราง
ความเชื่อถือได ในการเผยแพร  และการนําขอมูลไปใชงาน  อีกทั้ ง มีการกําหนดการรักษา                  
ความปลอดภัยใหกับขอมูลที่มีการรับสงระหวางโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยีขนาดเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 ภาษาท่ีใชในเว็บเชิงความหมายและสถาปตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย [8] 

                               

2.2.3  เครื่องมือสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเว็บเชิงความหมาย  
1) โปรทีเจ (Protégé) [9] 

 เปนเครื่องมือสําหรับการสรางออนโทโลยี พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ดวยภาษา
จาวา สามารถทํางานบนเคร่ืองเด่ียว (Stand Alone) หรือบนเครือขายได มีสวนการติดตอกับผูใชงาน
เปนแบบกราฟก (Graphical User Interface : GUI) รองรับการทํางานแบบหลายผูใชสามารถจัดเก็บ
ออนโทโลยีในรูปแบบแฟมขอมูลและฐานขอมูลเชิงสัมพันธ มีเครื่องมือสําหรับสรางโดเมน              
ของออนโทโลยี และรูปแบบขอมูลที่สะดวกในการปอนขอมูล  
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คุณสมบัติและการทํางานโปรแกรมโปรทีเจ  
- เปนแพลตฟอรมที่สามารถตอเติมขยายไดดวยตัวเสริม (Plug-Ins) ดานกราฟก                

อินเตอรเฟส แผนภาพและสามารถเช่ือมตอเขากับระบบฐานความรูอ่ืน เชน OWL ได 
- สร า ง ไ ลบร า ลี สํ า หรั บ โ ป รแกรมประ ยุ กต อ่ื น ๆทํ า ให ส าม า รถแสด ง ร ะบบ                     

ฐานขอมูลได และสามารถประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพระบบฐานความรูและตัว
อิดิเตอรของออนโทโลยีที่เลือกใชได 

- สามารถทํางานไดงาย ดวยกราฟกอินเตอรเฟส (Graphical User Interface : GUI)  

- มีขีดความสามารถรองรับการขยายระบบได (ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะจํานวนของ
คลาส ในออปเ จ็คทั้ งหมด ท่ีมีอ า ง อิง มี ขนาดใหญ  และขยายเ พ่ิมขึ้ น เรื่ อยๆ )                     
มีสถาปตยกรรมแบบตัวเสริม (Plug-in architecture) ที่สามารถขยายขอบเขตของงาน
หรือเพ่ิมเติมได  

- เป น เครื่ อ งมื อที่ เหมาะสมในการ ทํา งาน เพราะ เป นระบบเป ดรหั สตนฉบับ                     
(Open Source)  มีกลุมผูใชงานจํานวนมาก เพราะมีการปรับปรุง พัฒนา และแกไข
ขอผิดพลาดอยางตอเนื่อง  

 

 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางการใชโปรแกรมโปรทีเจ 
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2) SPARQL [10] 

 ภาษา  SPARQL เปนภาษาสําหรับดึงขอมูลมาแสดง หรือเรียกวาภาษาสอบถาม                     
หรือ “Query Language” ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เปนไปในรูปแบบของกราฟ ซึ่งมีลักษณะ               
ในรูปแบบของ RDF OWL กราฟท่ีมีลักษณะท่ีงายที่สุดก็คือเปนกราฟในรูปแบบของ  Triple                     
ที่ประกอบดวย Subject, Predicateและ Object  

 รูปที่  2.6 แสดงตัวอย างการดึงขอมูลโดยใชภาษา  SPARQL แบบเ ง่ือนไขเ ดียว                     
เมื่อตองการคนหาหัวขอเรื่องของหนังสือ จากขอมูลที่ใหในลักษณะของกราฟท่ีเปน RDF  

 

 
 

รูปที่ 2.6 ตัวอยางการดึงขอมูลโดยใชภาษา SPARQL แบบเงื่อนไขเดียว [10] 

 

      รูปที่ 2.7 แสดงตัวอยางการดึงขอมูลโดยใชภาษา SPARQL แบบเปรียบเทียบหลายขอมูล
เมื่อผูใชงานตองการคนหาชื่อ และอีเมล ในการดึงขอมูลนั้น ผูใชงานตองกําหนดสวนที่ตองการจะดึง
ขอมูล โดยใช PREFIX จากนั้นทําการ SELECT ขอมูลที่ตองการ คือ ชื่อ และอีเมล โดยระบุเงื่อนไขที่
ตองการ รวมทั้งชื่อ และอีเมลของกลุมคนนั้น ในสวนของ WHERE 
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รูปที่ 2.7 แสดงการดึงขอมูลโดยใชภาษา SPARQL แบบเปรียบเทียบหลายขอมูล [10] 

 

2.3 SWATH (Smart Word Analysis for Thai)  [11]                       

SWATH  เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษาและ
ซอฟตแวร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ซึ่งมีอัลกอริทึมที่ใชในการแบงคํา
ภาษาไทย 3 ชนิด คือ Longest  Matching,  Maximal  Matching  และ Bigram Model  สามารถ
ใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows  โดยใชลักษณะการทํางานแบบ Command Line โดยมีรูปแบบ               
การใชงานดังน้ี  

c:\>swath [mule|_v] [-b "wordseperator"] [-d wordsegdatadir]  

 [-f html|rtf|latex|lambda|winlatext|maclatex] [-m long|max|bi|bip]  

 [-l] [-help] < inputfile  > outputfile  

 

Option mule : for mule  

Option -v : verbose mode  

Option -b : ระบ ุword seperator  

Option -d : กําหนด data path (containing *.tri files)  

Option -f : ฟอรแมตของ input file  
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html : html file  

rtf : rtf file  

latex : laTex file  

lambda : An input and output are same as latex  

winlatex : รูปแบบของ laTex file บน Windows  

maclatex : รูปแบบของ laTex file บน Macintosh  

Option -m : อัลกอริทึมของ word segmentation  

long : อัลกอริทึม Longest matching  

max : อัลกอริทึม maximal matching  

bi : bigram algortihm without part-of-speech tag 

bip : bigram algortihm with part-of-speech tag  

Option -l : line processing  

Option -help: Help 

 

สําหรับ ตัวเลือกเสริมจะอยูภายในเครื่องหมาย [] (Square Bracket)  

      inputfile คือ ไฟลขอมูลที่ตองการนํามาแบงคําภาษาไทย  
     outputfile คือ ไฟลขอมูลที่เปนผลลัพธจากการแบงคําภาษาไทย 

  wordseperator คือ ตัวกําหนดการแบงคํา 
 

 
 

รูปที่ 2.8 ตัวอยางการเรียกใชงานโปรแกรม SWATH 
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ตัวอยาง  ตองการแบงคําจากไฟลชื่อ  test.txt  และตองการไดผลลัพธเก็บในไฟล  

result.txt  โดยใชชองวาง  (Space)  เปนตัวกําหนดการแบงคํา  และใชอัลกอริทึม  longest 

matching สามารถใชคําสั่งไดดังน้ี  

c:\>swath [_b “ “] [_m long] < test.txt > result.txt  

 

2.4 OWL (Web Ontology Language)  [12]  

OWL ถูกนําเสนอโดย W3C Web Ontology Working Group (WebOnt) OWL                  
ถูกพัฒนาเพ่ือเปนสวนขยายตอจากภาษา RDF และสืบทอดมาจากภาษาดีเอเอ็มแอล พลัส ออยล 
(DAML+OIL) ภาษา OWL จัดไดวาเปนองคประกอบหน่ึงในงานเว็บเชิงความหมาย (Semantic 

Web) ที่ใชในการบรรยายขอมูลเชิงความหมาย สามารถกําหนดโครงสรางขอมูลในลักษณะลําดับชั้น 
และอธิบายขอมูล (Metadata) ที่มีความสัมพันธในระบบฐานขอมูลได รวมทั้งสามารถรองรับ                
การบรรยายขอมูลเชิงตรรกะ ชนิดขอมูล และตัวบงปริมาณได ทําใหขอมูลที่ถูกแทนที่นั้น                     
มีความหมายมากย่ิงขึ้น  ลักษณะการบรรยายจะอยู ในรู ปของคลาส  คุณสมบัติของคลาส                     
และความสัมพันธของคลาสเพ่ืออธิบายเอนทิตี้และความสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นโดย OWL สามารถ
แบงเปนระดับช้ัน ไดเปน 3 ประเภท ดังรูปที่ 2.9  

 

 
รูปที่ 2.9 ระดับชั้นของภาษา OWL [12] 

 

2.4.1 ประเภทของภาษา OWL  

 ภาษา OWL แบงออกเปน 3 ประเภท แตละประเภทถูกออกแบบใหเหมาะสําหรับ                 
การใชงานในแตละกลุมการใชงานดังนี้ 

1) Owl Lite ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการใชงานเบ้ืองตน จะมีการกําหนดโครงสราง        
ในรูปแบบลําดับชั้น และมีการบังคับใชคุณสมบัติพ้ืนฐานในการกําหนดโครงสรางขอมูล ถูกออกแบบ
มาใหงายในการพัฒนาและมีการเตรียมฟงกชันการใชงานตางๆ เพ่ือสําหรับเร่ิมใชงานการเขียน OWL 

ได 
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2) OWL DL ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการอธิบาย  Logic  Business  Segment  โดย             

ใน OWL DL จัดใหมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใชงานดานฐานขอมูล และการแทนความรูที่ตั้งอยู             
บนพ้ืนฐานของการอธิบายดวยเหตุผลทางตรรกะ OWL  DL  สามารถบรรยายขอมูลและโครงสราง                
ขอมูล ในรูปแบบโครงสรางภาษา OWL ดวยขอจํากัดของคลาสและคุณสมบัติของคลาสได 

3) OWL FULL ออกแบบมาเ พ่ือสนับสนุนผู ใช งานที่ต องการความครบถ วนและ                 
มีโครงสรางภาษาที่สมบูรณแบบ โดย OWL  Full  จะมีการผสมผสานกันระหวาง OWL และ RDF  

Schema ผูใชงานสามารถบรรยายขอมูลในรูปแบบ RDF Schema ไดอยางอิสระทั้ง OWL DL           
และ OWL  Full ตางก็สนับสนุนเซตของภาษา OWL  ดวยกันทั้งนั้น แตมีขอจํากัดของคุณลักษณะ   
บางอยางที่แตกตางกันบนพ้ืนฐานของ  RDF Schema โดย OWL Full จะมีการผสมผสานกันระหวาง 
OWL และ RDF Schema โดยไมมีการบังคับในส วนการแบ งคลาส  การกําหนดคุณสมบัติ                   
และคาของขอมูล สวน OWL DL จะมีขอบังคับในการใช RDF การกําหนดคลาส การกําหนด
คุณสมบัติและคาของขอมูล เปนตน    

 

2.4.2 โครงสรางของภาษา OWL  

 OWL  เปนภาษาที่ถูกขยายความมาจาก  RDF  (RDF  Semantic)  ดังนั้นการบรรยาย                
ขอมูลในลักษณะ OWL Ontology จึงบรรยายขอมูลดวยโครงสรางของภาษา  RDF Semantic               
หรือมีการแทนคาขอมูลในลักษณะของ RDF Graph ซึ่งประกอบดวยกลุ มของ RDF Triples                     
ในภาษา OWL จึงมีการบรรยายขอมูลแบบผสมผสานกันระหวางการใช RDF, RDFS, XML Syntax  

ซึ่งแบงตามประเภทของการใชงาน ผลลัพธที่ไดจะอยูภายใตรูปแบบของ RDF Triples เอกสารของ 
OWL จะประกอบดวยกลุมขอมูลของ Namespace, Ontology Headers, Class, Property                   
และรายละเอียดของขอมูลตางๆ ไฟลนามสกุลที่ใชในการสรางเอกสารเปนไฟลนามสกุล .rdf                
หรือ .owl  สามารถแยกรายละเอียดสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 

1) Namespace  

  Namespace จะถูกประกาศไวที่สวนเริ่มตนของเอกสารเพ่ือเปนการกําหนดกลุม             
ในการอางอิงขอมูล เอกสาร OWL ที่ถูกสรางจะขึ้นอยูกับโครงสรางที่ถูกนิยามดวย RDF, RDFS, และ
ชนิดขอมูลของ XML Schema การเขียน Namespace จะประกาศไวภายใตคําสั่งของ rdf:RDF 

syntax รูปที่ 2.10 แสดงตัวอยาง Namespace 4 กลุมการอางอิง  
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รูปที่ 2.10 ตัวอยางการกําหนด Namespace 

 

2) Ontology Headers  

  แสดงการอธิบายรายละเอียดเบื้องตนของออนโทโลยี เปนโครงสรางขอมูลเก่ียวกับ
อะไรภายใตอิลิเมนต <owl:Ontology rdf:about=""> ประกอบดวยคําสั่ง <owl:versionInfo>           
ใชแสดงรุนของขอมูลที่สรางคําสั่ง <rdfs:comment> ใชแสดงสวนการอธิบายหมายเหตุของขอมูล 
คําสั่ง <owl:imports rdf:resource=" "> ใชแสดงการอางอิงเกี่ยวกับแหลงขอมูลวามาจากท่ีใด 
ตัวอยางการแทนคาการใชงาน ไดดังรูปที่ 2.11 

 

 

 

 

รูปที่ 2.11 ตัวอยาง Ontology Header 
 

3) การกําหนดคลาส (Class)  

  การอธิบายคลาสในออนโทโลยีจะมีคลาสตนกําเนิด คือ owl:Class โดยกําหนดให 
owl:Class เปนคลาสใหญที่สามารถครอบคลุมทุกคลาสขอมูลได ดังนั้นไมวาผูใชงานกลุมใดสราง
คลาสขึ้นมา จะเสมือนวาเปนสมาชิกอยูภายใตคลาส owl:Class นี้ รูปที่ 2.12 แสดงตัวอยาง                
การกําหนดชื่อคลาส อยูภายใต syntax rdf:ID=“Brand” และกําหนดคลาส “Honda” เปนซับคลาส 
(Subclass) ของคลาส “Brand” ความสัมพันธแบบซับคลาสนี้ทําใหเกิดคลาสทั่วไป  (Generic 

class) และคลาสจําเพาะเจาะจง (Specific class) กลาวคือ Brand  คือคลาสท่ีแสดงความหมาย   
ของการเปนแบรนดโดยทั่วไป ในขณะที่ Honda คือคลาสท่ีแสดงความหมายที่จําเพาะเจาะจงวา               
เปนแบรนดของ  Honda  ซึ่งจากความสัมพันธนี้อาจกลาวไดวา Honda คือสวนหนึ่งหรือซับเซตของ 
Brand  

 

xmlns=”http://www.owl-ontologies.com/car.owl#” 

xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

xmlns=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 

xmlns=”http://www.w3.org/2002/07/owl” 

<owl:Ontology rdf:about=”MyCarOntology”/> 

<owl:Class rdf:ID=”Car”/> 
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รูปที่ 2.12 แสดงตัวอยางการกําหนดคลาส และซับคลาส 

 

4) การกําหนดพร็อพเพอรตี้ 
   การกําหนดพร็อพเพอรตี้หรือคุณสมบัติของคลาสใน OWL แบงเปน 2 ประเภท             

คือ  การกําหนดพร็อพเพอรตี้ ด วย  owl:DatatypeProperty และการกําหนดพร็อพเพอร ตี้             
ดวย owl:ObjectProperty  

   การกําหนดพร็อพเพอรตี้ดวย owl:DatatypeProperty  เปนการอธิบายคุณสมบัติ
ของคลาสที่เปนคาชนิดพ้ืนฐาน เชน การอธิบายขอมูลราคาของรถยนต ตามรูปที่ 2.13 ไดกําหนด 
owl:DatatypeProperty คื อ  “hasPrice” เ ป นข อ มู ลชนิ ด พ้ืนฐาน ในที่ นี้ คื อ  integer โ ดย มี 
rdfs:range  เปนตัวกําหนดเง่ือนไขคาคงท่ีที่กําหนดข้ึนนี้จะตองสอดคลอง XML Schema  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 แสดงการกําหนดพร็อพเพอรตี้ดวย owl:DatatypeProperty 

 

  การกําหนดพร็อพเพอรตี้ด วย  owl:ObjectProperty เปนการอธิบายขอมูล                   
ซึ่งตองการอธิบายคุณสมบัติของคลาส ซึ่งเปนรีซอรส (Resource) หรือกําหนดการเชื่อมโยง               
ความสัมพันธระหวางคลาส  2 คลาส  แสดงตัวอยางตามรูปที่ 2.14 

 

 

 
 

รูปที่ 2.14 แสดงการกําหนดพร็อพเพอรตี้ดวย owl:ObjectProperty 

<owl:Class rdf:ID= “Brand”/> 

<owl:Class rdf:ID= “Honda”/> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource= “Brand”/> 

</owl:Class> 

<owl:ObjcetProperty rdf:ID=”hasBrand”/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”hasPrice”/> <rdfs:range 

rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”/> 

</owl:DatatypeProperty> 
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5) การกําหนดความสัมพันธระหวางรีซอรส      
  รีซอรส (Resource) หมายถึง คลาสที่มีการอางอิงไดด วยการกําหนด URL                   

ซึ่งกําหนดความสัมพันธระหวางรีซอรสเปนการกําหนดเง่ือนไขโดเมน (Domain) และเรนจ (Range)  

ใหกับการอธิบายพร็อพเพอรตี้ที่เชื่อมโยงระหวางรีซอรส รูปที่ 2.15 แสดงตัวอยางการอธิบายขอมูล
ราคาดวยพร็อพเพอรตี้ hasPrice ซึ่งสามารถกําหนดโดเมนคือ “Car” และ เรนจคือชนิดพ้ืนฐาน               

ซ่ึงเปนจํานวนเต็ม (Integer)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.15 แสดงการกําหนดความสัมพันธระหวางรีซอรส 
 

 ความสัมพันธระหวางรีซอรสถูกสังเคราะหเพ่ือนําไปใชในการอธิบายขอมูลเชิงความหมาย
ในออนโทโลยีระดับลาง (Low-level Ontology) โดยไมจําเปนที่จะตองกําหนดพร็อพเพอรตี้ขึ้นมาอีก 
อยางไรก็ตามในการสังเคราะห  (Derive) การอธิบายขอมูลในออนโทโลยีระดับลางสามารถ                 
ที่จะกําหนดคลาสและเงื่อนไขข้ึนมาใหมได เม่ือมีความตองการในการอธิบายขอมูลที่มีความจําเพาะ
เจาะจงมากข้ึนในระดับลางลงไป  

6) การกําหนดเง่ือนไขสําหรับการอธิบายขอมูลใหกับคลาสหรือพร็อพเพอรตี้  
  เปนการกําหนดคุณสมบัติที่ เปนเงื่อนไขที่บงบอกความเปนคลาส เชน อธิบาย           
ขอมูลรถยนต รถยนตแตละคันมีแบรนดไดเพียง 1 แบรนดเทานั้น รูปที่ 2.16 แสดงถึงการอธิบาย              
ขอมูลดังกลาวดวยภาษา OWL  

 

 

 

 

 

 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”hasPrice”/> 

<rdfs:domain rdf:resource=”#Car”/> 

<rdfs:range 

rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”/> 

</owl:DatatypeProperty> 
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รูปที่ 2.16 ตัวอยางการกําหนดเงื่อนไข 

 

7) การอธิบายขอมูลอินสแตนส 
   ขอมูลอินสแตนส คือขอมลูจริงที่แสดงรายละเอียดของระบบ เชน เม่ือกําหนดคลาส 

“Honda” สามารถบรรยายขอมูลรถยนตที่ประกาศขาย เชน “Honda Accord” เปนขอมูลที่ใช
อธิบายถึงแบรนดของคลาส “Honda” ซึ่งในการอธิบายขอมูลอินสแตนสหนึ่งๆ สามารถบรรยาย
ประโยค (Statement) เพ่ือกําหนดรายละเอียดของอินสแตนสใหมีความละเอียดเพ่ิมข้ึนได 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.17 การกําหนดขอมูลอินสแตนส 
 

 

 

 

<owl:Car rdf:ID= “Car_sale”/> 

<hasBrand rdf:resource= “#Honda_Accord”/> 

<hasPrice rdf:datatype= “http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 

1305000</hasPrice></Car> 

<owl:Car rdf:ID= “Car”> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource= “http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing”/> 

<rdfs:subClassOf> <owl:Restriction> 

<owl:maxCardinality rdf:datatype= http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”> 

</owl:maxCardinality> <owl:onProperty> 

<owl:ObjcetProperty rdf:ID=”hasBrand”/> </owl:onProperty> </owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> <rdfs:subClassOf> <owl:Restriction> <owl:onProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID=”hasPrice”/> </owl:onProperty>  

</owl:maxCardinality rdf:datatype= http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”> 

</owl:maxCardinality> </owl:Restriction> </rdfs:subClassOf>   

<owl:Class> 
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2.5 การสืบคนขอมูลรูปภาพ 

  ในการสืบคนขอมูลรูปภาพนั้น สามารถทําการสืบคนจากฐานขอมูล หรือ สืบคนโดย
ใชฐานความรูออนโทโลยี 

 

2.5.1 การสืบคนขอมูลรูปภาพจากฐานขอมูล [13] 
 

 
 

รูปที่ 2.18 การคนหาภาพจากฐานขอมูล [13] 

 

 หลักการทํางานของระบบคนหาภาพ แบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมฐานขอมูล เปนการนําขอมูลที่มีทั้งหมดมาแปลง ใหอยูในรูปแบบที่ตองการ 

ไดแก การตัดคําที่ไมจําเปน (Stop Word) การทําใหอยูในรูปของราก (Stem) และการหาคําเหมือน 
(Normalization) แลวจึงนําเอาเอกสารที่ไดมาทําดัชนี (Indexing)  

 2.  ขั้นตอนการคนหารูปรูปที่ผูใชตองการ เปนการนําคําที่ผูใชตองการหา (Query)                    
ไปแปลงใหอยูในรูปแบบเดียวกันกับขอ 1 จากนั้นไปคนหารูปรูปที่ตองการจากฐานขอมูลที่ มี 
(Searching) จากน้ันคนคืนใหกับผูใชโดยมีการจัดทําลําดับของรูปภาพ (Ranking) ตามลําดับ                  
ความคลายคลึงของรูปภาพกับขอความท่ีตองการคนหา (Similarity) 
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2.5.2 การคนหาขอมูลรูปภาพโดยใชฐานความรูออนโทโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19 สถาปตยกรรมของระบบ 

  

ขั้นตอนการทํางานของระบบคนหาภาพโดยใชฐานความรูออนโทโลยีมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  ผูใชปอนคําหรือวลีที่ตองการสืบคน ระบบนําคําหรือวลีมาผานกระบวนการตัดคําเลือก

คํ า สํ า คั ญ ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม แ บ ง คํ า ภ า ษ า ไ ท ย SWATH (Smart Word Analysis for Thai)                     
และพจนานุกรมคําศัพท                          

2. นําคําคนที่ผานกระบวนการตัดคํามาคนหาคํากับฐานขอมูลคําศัพทสถานที่ทองเที่ยว  
ในภาคตะวันตก ในการจําแนกชุดขอความเขาสูโดเมนมาทําการเปรียบเทียบคําสําคัญกับขอมูล                 

ในฐานขอมูล  

3. จากนั้นนําคําคนไปผานกระบวนการสืบคนขอมูลจากฐานความรูออนโทโลยี ที่จัดเก็บ 
ขอมูลในฐานขอมูลในรูปแบบของ OWL ไฟลเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ เพ่ือแสดงผลลัพธที่ตรงกับความ
ตองการของผูใช 

  

 

 

 

 

 

Ranking Algorithm 

R  Result image R
      User Input 

     Ontology Base 

Keyword 
      Cave Kanchanaburi 

  

 

Result 
 

 
 
 

 

 

 

Ranking 

OWL tags 

<owl> image </owl> 
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ตารางที่ 2.1 แสดงความแตกตางระหวางระบบคนหารูปภาพโดยใชฐานขอมูลและระบบ

คนหารูปภาพแบบเชิงความหมายโดยใชฐานความรูออนโทโลยี 
 

ระบบท่ีเปรียบเทียบ ระบบคนหารูปภาพ         
โดยใชฐานขอมูล 

ระบบคนหารูปภาพแบบ         
เชิงความหมายโดยใชฐานความรู

ออนโทโลยี 

การจัดเก็บขอมูล ไ ม ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ข อ มู ล  
ที่ชี้เฉพาะรูปภาพได  หรืออาจ
เพราะใชภาษาธรรมชาติในการ
คนหา จึงทําใหผลลัพธที่ไดไม
ครอบคลุมเทาท่ีควร               

จัดเก็บ และ นําเสนอเนื้อหาแบบมี
โครงสรางหรือลําดับชั้น (Hierarchy) 

การจําแนกระดับขอมูล ข อมู ล ที่ ไ ด ไ ม มี ก า ร จํ าแนก
หมวดหมูที่ชัดเจน  

สามารถวิ เคราะห  จํ าแนก  หรือ
จั ดแบ ง ได ว า ข อมู ลที่ ป ร ากฏนั้ น  
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ข อ มู ล อ่ื น ๆ  
ในแตละระดับอยางไร 

การสรางเครือขายขอมูล ข อ มู ล มี จํ า น ว น ม า ก  
ใชเวลานานในการคนหาขอมูลที่
สนใจ ทําใหขอมูลที่ ไดไมตรง
ตามความตองการของผูใช 

การสรางเครือขายของขอมูลขึ้นมา
เพ่ือใหสามารถคนหาขอมูลที่ตองการ
ไดอยางงายๆ และรวดเร็ว 

ความสะดวกในการ
คนหา 

การสืบคนรูปภาพบนระบบ  
ที่ไมมีการจัดเตรียมขอมูลมา
กอน ผลลัพธที่ไดจากการสืบคน
จะมีประสิทธิภาพและความ
แมนยําในระดับต่ํา 

มีการจัดเตรียมขอมูลกอนดําเนินการ
สื บ ค น จึ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ  
ตอประสิทธิภาพในการสืบคนรูปภาพ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.6.1 การจัดเก็บและสืบคนรูปภาพเชิงความหมายบนฐานของ RDF [14]  

 งานวิ จัยนี้ นํ า เสนอตั วแบบการอธิบายขอมูลรูปภาพธรรมชาติ  โดยตัวแบบ น้ี                     
จะเปนโครงสรางขอมูลสําหรับอธิบายคุณลักษณะของรูปภาพ ซึ่งประกอบดวยประเภทของรูปภาพ
หมวดของธรรมชาติและหมวดยอยของธรรมชาติ และไดอธิบายระบบตอดวยกราฟบนฐานของ RDF 

นอกจากน้ีงานวิจัยยังไดนําเสนอขั้นตอนในการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมายจากโครงสราง
ขอมูลรูปรูปที่ไดออกแบบไว รูปที่ 2.20 แสดงสถาปตยกรรมของระบบ 

 

 
 

รูปที่ 2.20 สถาปตยกรรมของระบบการจัดเก็บและสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย [14] 

 

จากรูปที่ 2.21 แสดงโครงสรางขอมูลซึ่งออกแบบเพ่ืออธิบายขอมูลรูปภาพโดยแบงออกเปน 
4 ระดับตามคุณสมบัติในเชิงความหมาย คือ ประเภทของรูปภาพ หมวดของธรรมชาติ หมวดยอยของ
ธรรมชาติ และชื่อของรูปภาพ เปนตน ซึ่งกําหนดระดับชั้นและน้ําหนักตามระดับความซับซอนของ
โครงสราง และนํามาใชในการจัดลําดับของผลลัพธ  
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รูปที่ 2.21 อธิบายโครงสรางรูปภาพธรรมชาติดวยกราฟ [14] 

  

2.6.2 Querying the RDF: Small Case Study in the Bicycle Sale Domain [15]  
 งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอแนวทางในการดําเนินการสืบคนขอมูลจากโครงสรางขอมูล                 

ซึ่ ง อ ธิ บ า ย ด ว ย ภ าษ า  RDF โ ด ย ใ ช ภ า ษ า  RQL (RDF Query Language) ใ น ก า ร สื บ ค น                   
โดยที่ งานวิจัย น้ี ได ใชการนิยามโครงสราง ของการอธิบายขอมูลของจักรยาน  รูปที่  2.22                     
เปนการอธิบายสวนประกอบของจักรยานในรูปแบบออนโทโลยีที่มีรายละเอียดของจักรยาน เชน 
ประเภทของจักรยาน รุน บริษัทจัดจําหนาย เปนตน 
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รูปที่ 2.22 ออนโทโลยีสวนประกอบของจักรยาน [15] 

 

 
 

รูปที่ 2.23 ออนโทโลยีรายละเอียดของจักรยาน [15] 
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รูปที่ 2.24 ตัวอยางแบบสอบถามขอมูลแบบ RDQL 

 

จากรูปที่ 2.24 เปนตัวอยางแบบสอบถามขอมูลตามมาตรฐานของภาษา RDQL ที่ใชสืบคน
ขอมูลของจักรยานจากโครงสรางที่อธิบายขอมูลไวดวยภาษา RDF ซึ่งจะมีรูปแบบ SELECT FROM 

WHERE โดยแบบสอบถามน้ีตองการทราบขอมูลทั้งหมดของ Retail Office ที่มีชื่อขึ้นตนดวย
ตัวอักษร “l” และมีขนาดความกวางของรูปภาพนอยกวา 70 

 

2.6.3 Automated Semantic Annotation and Retrieval Based on Sharable 

Ontology and Case based Learning Techniques [16] 

 งานวิจัยน้ีนําเสนอเก่ียวกับการสืบคนรูปภาพ โดยมีการสรางออนโทโลยีคําศัพทสําหรับ
การจัดรูปแบบของคําสืบคนและคําอธิบายขอมูลรูปภาพใหอยูในรูปแบบของ RDF ในการจัดรูปแบบ
ของคําสืบคนจะมีการเปรียบเทียบกับรูปแบบของ RDF ซึ่งมีอยูในฐานขอมูลซึ่งวิธีการดังกลาวเรียกวา 
Case-based NL query parser สําหรับขอมูลอธิบายรูปภาพซึ่งเปนภาษาธรรมชาติ (Natural 

Language) จะมีการจัดใหรูปแบบของ RDF และมีการกําหนดดัชนีของรูปแบบใหกับขอมูล งานวิจัยนี้
มีการนิยามฐานขอมูลคําศัพทภาษาจีน (Mandarin Chinese Thesaurus) สําหรับการอธิบายขอมูล
รูปภาพ ดังรูปที่ 2.25 เปนภาพรวมของงานวิจัยนี้  

 

select * 

from {X : bike:RetailOffer} bike:hasName  {name},{X} bike:hasPicture {Y}. pict:hasWidth {width} 

where name like “l” and width < 70 
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รูปที่ 2.25 ภาพรวมการทํางานของระบบ [16] 

 

 ในงานวิจัยไดใช Case-based learning สําหรับการคนหารูปภาพและการจัดรูปแบบ            
ของขอมูล โดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

 1) Pre-processor module เปนขั้นตอนการจัดเตรียมคําสืบคนใหอยูในรูปแบบกลุมคํา
สืบคนยอย โดยแบงหมวดหมูของคําเปน 4 ระดับซึ่งจะใชออนโทโลยีที่สรางขึ้นเปนตัวแบงระดับ               

ของคําตัวอยางเชน “A Qin Dynasty general wore an armor” เม่ือผานการจัดรูปแบบจะได
ขอมูลดังนี้ {“person” “status” “generl”} {“person” “ware” “armor”} และ {“person” 

“period” “Qin Dynasty”} 

 2) Similar matching module เปนขั้นตอนการเปรียบเทียบกลุมคําสืบคนกับรูปแบบ                
ที่กําหนดไวในฐานขอมูล โดยมีขั้นตอนในการเปรียบเทียบมีอยู 2 ข้ันตอนคือ MCS และ MLRM โดย 
MCS algorithm เปนการเปรียบเทียบคําตามหมวดหมูของคําสืบคนทั้ง 4 ระดับ มีขั้นตอนดังรูปที่ 
2.26 
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รูปที่ 2.26 ขั้นตอนการเปรียบเทียบดวย MCS Algorithm [16] 

  

 การเปรียบเทียบกลุมคําสืบคนดวย MLRM Algorithm เปนขั้นตอนการเปรียบเทียบคํา
สืบคน โดยการแบงคําสืบคนเปนกลุมยอยและทําการทําซ้ํา เพ่ือสืบคนขอมูลจนกระทั่งส้ินสุดกลุมคํา
สืบคน รูปที่ 2.27 เปนข้ันตอนการสืบคนดวย MLRM Algorithm 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS(QCS[C0, C1,…, Cn], CCS [C0’, C1’,…, Cm’], e) 

{ 

A = 0, B = 0; 

While (A  n and B  m) 

{ 

 For (I from A to n) 

For (j from B to m) 

If (Code_S(Ci, Cj’) > e) 

{ 

 Seq_S(QCS, CCS) += Code_S(Ci, Cj’); 

 A = i + 1; B = j + 1; Break to While; 

} 

} 

 Return Seq_S(QCS, CCS); 

} 
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รูปที่ 2.27 ขั้นตอนการเปรียบเทียบดวย MLRM Algorithm [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLRM(QCS[C0, C1,…, Cn], CCS [C0’, C1’,…, Cm’], ek) 

{ 

If (either QCS or CCS is empty or no more higher layer) 

   Return 0; 

A = 0, B = 0; 

While (A  n and B  m) 

{ 

 For (I from A to n) 

For (j from B to m) 

If (Code_S(Ci, Cj’) > ek) 

{ 

 Seq_S(QCS, CCS) += Code_S(Ci, Cj’) * Weightk; 

 Seq_S(QCS, CCS) += MLRM(QCS[C , …, C -1], CCS [CB’, …, Cj-1’], ek-1) 

 A = i + 1; B = j + 1; Break to While; 

} 

} 

Seq_S(QCS, CCS) += MLRM(QCS[C , …, Cn], CCS [CB’, …, Cm’], ek-1) 

Return Seq_S(QCS, CCS); 

} 
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2.6.4 การจัดเก็บและสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี [17]  

 งานวิจัยนี้นําเสนอตัวแบบในการอธิบายขอมูลถึงหมวดหลักๆ ของหมวดรูปภาพจดหมาย
เหตุโดยแบงการบรรยาย ออนโทโลยี เชน หมวดรูปภาพ พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
โดยแบง Class ออกเปนระดับ และไดทําการสรางกระบวนการสืบคนโดยอาศัยภาษา RDQL (RDF 

Data Query Language) ในการสืบคนขอมูล โดยการใชงานผาน Package Library ที่ชื่อวา RAP 

(RDF API for PHP) ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชภาษา PHP  ในงานวิจัยนี้สามารถคนหาคําที่มีความหมาย
เหมือนกันแตเขียนตางกันได แตในระบบยังไมสามารถใชตรรกแบบบูลในการสืบคนได และระบบไม
แสดงขอมูลภาพออกมาโดยตรง แตสามารถแสดงขอมูลที่คนพบที่เปน resource และคําอธิบาย
รูปภาพ 

 

2.6.5 การปรับปรุงเครื่องมือคนหาเว็บไซตโดยใชเว็บเชิงความหมาย กรณีศึกษาเว็บสารสนเทศ
การทองเท่ียวอําเภอหัวหิน [18]  

  งานวิจัยนี้ ไดทําการปรับปรุงเครื่องมือคนหาเว็บไซต โดยใช เว็บเชิงความหมาย                    
โดยใชแหลงขอมูลจากขอมูลเว็บสารสนเทศดานการทองเที่ยวจากเทศบาลเมืองและเว็บไซตที่พักแรม
ของเอกชนมากกวา 200  เพจ จากนักออกแบบออนโทโลยี  โดยอางอิงฐานขอมูลเชิงสัมพันธเดิม                 
ที่ผานการนอรมัลไลซแลว จากนั้นจึงวัดประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหวางออนโทโลยีกับฐานขอมูล
เว็บเดิม โดยใชทฤษฎีบทของวารดีและคาลวาเนสซ่ึงเก่ียวกับการวัดความซับซอนและดีกรี                   
ความซับซอนของคิวรี  สรุปไดวาสําหรับรูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธในขอบเขตท่ีศึกษา                      
มีคาความซับซอนคิวรีขึ้นอยูกับความซับซอนของขอมูลและตัวแปรการเชื่อมตอ ถาคาความซั บซอน
คิวรีมาก ดีกรีความซับซอนคิวรีจะสูง แตสําหรับออนโทโลยีนั้นคาความซับซอนนอย และลดดีกรี   
ความซับซอนไดถึง 60 ถึง 90 เปอรเซ็นต จากน้ันเพ่ิมความซับซอนของออนโทโลยีใหมากขึ้นแลว
แสดงการคนหาเพ่ือหาคําตอบ ของคิวรี โดยทดสอบตามเง่ือนไขของ OWL  DL ที่กําหนดไว จากนั้น
นําไปวัดความพึงพอใจของผู ใช ที่มีตอการใชงานการคนหาเว็บสารสนเทศโดยหลักการของเว็บ                  
เชิงความหมายแลวสรุปวาในดานเนื้อหา มีความพึงพอใจระดับมาก (3.76) ดานการออกแบบ                     
มีความพึงพอใจระดับมาก (3.68) ดานการจัดรูปแบบของเว็บไซตมีความพึงพอใจระดับมาก (3.70) 
และดานประโยชนและการนําไปใช ความพึงพอใจระดับมาก (3.99) 

 

2.7 ทฤษฎีความรูและงานวิจัยที่ใชในการพัฒนางานวิจัย 
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษา

การทองเท่ียวในภาคตะวันตก โดยไดดําเนินการออกแบบโครงสรางขอมูลออนโทโลยี [1, 2, 3, 4, 5] 

สําหรับอธิบายคุณลักษณะหรือความหมายของรูปภาพ และสถานที่ทองเที่ยว  โดยใชโปรทีเจ [9]             
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ในการสรางฐานความรูออนโทโลยี แลวจัดเก็บคําบรรยายรูปภาพ และสถานที่ทองเที่ยวใหอยูใน
รูปแบบของภาษา OWL [12] หลังจากน้ันจึงออกแบบข้ันตอนการสืบคนและนําเทคโนโลยีเว็บเชิง
ความหมาย [8] มาชวยในการออกแบบและพัฒนาระบบการสืบคนเชิงความหมาย โดยใชภาษา 
SPARQL [10]  ในการเขียนคิวรี (Query) ขอมูลจากฐานความรูออนโทโลยี เพ่ือใหไดวิธีการสืบคน
ขอมูลการทองเท่ียว ที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามความตองการของผูใชงาน              
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆ เพ่ือใหไดความรูและแนวทางการพัฒนาระบบการสืบคน
รูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี 
 งานวิจัย [18] ไดพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลที่สามารถสืบคนขอมูลโดยใชคําคน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหไดขอมูลภาษาอังกฤษเทานั้น  และเปนการแสดงรูปภาพตาม path ที่เรียกมา
แสดงพรอมขอมูลสถานที่ทองเท่ียว แตไมไดเก็บรายละเอียดของขอมูลรูปภาพ แตงานวิจัยนี้สามารถ
สืบคนขอมูลโดยใชคําคนภาษาไทย และมีการเก็บรายละเอียดของขอมูลรูปภาพ โดยที่งานวิจัย [18] 

และงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นน้ี เปนการสืบคนขอมูลสถานที่ทองเท่ียวและที่พักโดยใชออนโทโลยี
เชนเดียวกัน  

งานวิจัย [17] สรางกระบวนการสืบคนโดยอาศัยภาษา RDQL (RDF Data Query 

Language) แตงานวิจัยนี้ ใชภาษา SPARQL เปนภาษาในการสืบคน โดยใชงานผาน Package 

Library ที่ชื่อวา RAP (RDF API for PHP) ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชภาษา PHP เหมือนกับงานวิจัย [17] ซ่ึง
ยังไมแสดงขอมูลภาพออกมาโดยตรง แตสามารถแสดงขอมูลที่คนพบท่ีเปน resource และคําอธิบาย
รูปภาพ ตางกับงานวิจัยนี้สามารถแสดงรูปภาพออกมาโดยตรงผานการจัดลําดับผลลัพธในการ
แสดงผล 

 งานวิจัย [14] เก็บขอมูลรูปภาพเพียงฐานขอมูลเดียว และใชพจนานุกรมคําศัพทในการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในฐานขอมูลออนโทโลยีเม่ือผูใชปอนขอมูล แตงานวิจัยนี้ไดแบงการเก็บขอมูล
ออกเปน 2 ฐานขอมูล คือขอมูลสถานที่ทองเท่ียว และขอมูลรูปภาพ และใชพจนานุกรมคําศัพทเพ่ือ
ชวยใหระบบเขาใจวาจากคําคนที่ผูใชระบุนั้น ระบบควรใชลักษณะการสืบคนแบบใด นอกจากน้ี 
งานวิจัยน้ีไดนําหลักการของงานวิจัย [14] มาใชในการจัดลําดับผลลัพธ โดยกําหนดใหเปนการ
จัดลําดับผลลัพธตามความซับซอนของโครงสรางของคลาส  และ Data Properties ตามลักษณะ
คําอธิบายรูปภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย ประกอบไปดวยขั้นตอนท่ีสําคัญตอไปน้ี 

- การสรางพจนานุกรมคําศัพท 
- การออกแบบคอนเซปตของฐานความรูออนโทโลยี  
- การสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย 

 
3.1 การสรางพจนานุกรมคําศัพท 

ผูวิจัยไดสรางพจนานุกรมคําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว ดวยการ
สราง Text File ที่บรรจุคําศัพทจากเว็บไซตของ อสท. เว็บไซตของ ททท และเว็บไซตอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับสถานที่ทองเท่ียวในภาคตะวันตก เพ่ือใชเปนฐานขอมูลคําศัพทภาษาไทยที่เกี่ยวของกับ
สถานที่ทองเท่ียว สําหรับนําไปใชในการเปรียบเทียบกับคําคนที่ผูใชปอนเขามาในระบบ และเพ่ือชวย
ใหระบบเขาใจวาจากคําคนนั้นๆ ควรจะใชลักษณะการคนหาแบบใด เพ่ือใหผลลัพธที่ไดจากการ
เปรียบเทียบมีประสิทธิภาพ และชวยใหใชเวลาในคนหาเร็วข้ึน  
 

 
 

รูปที่ 3.1 ตัวอยางพจนานุกรมคําศัพทชื่อสถานท่ีทองเท่ียว 
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คําศัพทในพจนานุกรมคําศัพท แบงออกเปน 5 ประเภท คือ ชื่อสถานท่ีทองเท่ียว ชื่อที่พัก 

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ คําอธิบายของท่ีพัก และคําอธิบายของรูปภาพ โดยแยกคําศัพทตาม
ความสัมพันธจากฐานขอมูลออนโทโลยีการทองเท่ียว ดังตัวอยางในรูปที่ 3.1 

 

3.2 การออกแบบคอนเซปตของฐานความรูออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
 คอนเซปตของฐานความรูออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเท่ียวในภาคตะวันตกน้ัน 
ประกอบดวยคลาสหลัก ดังตอไปน้ี  

- คลาสสถานที่ทองเท่ียว (Attraction) 

- คลาสที่พัก (Accommodation) 

- คลาสสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) 

- คลาสการติดตอขอมูล (ContactData) 

- คลาสกิจกรรม (Activity) 

- คลาสการเดินทาง (Travel) 

- คลาสระดับราคาหองพัก (Rate) 

- คลาสประเภทหองพัก (NRoomType) 

- คลาสประเภทรูปภาพ (ImageCategory) 
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รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเท่ียวในภาคตะวันตก               
 

รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก โดยที่
งานวิจัยนี้ไดออกแบบออนโทโลยีดานการทองเท่ียวที่สรางดวยโปรแกรม Protégé 4.0.2 โดยใช
เครื่องมือ OWLViz  (รายละเอียดของคลาสแสดงในภาคผนวก ง) 
 หลังจากท่ีไดออกแบบออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลของภาพสถานท่ีทองเที่ยวมาบรรยายใหอยูในรูปแบบของ RDF (Resource Description 

Framework) โดยใช OWL (Ontology Web Langrage) ที่ไดมีการบรรยายขอมูลของภาพสถานที่
ทองเที่ยวตามโครงสรางของออนโทโลยีที่ไดออกแบบไว เพ่ือรวบรวมไวเปนฐานความรูสําหรับนําไปใช                     
ในการสืบคนตอไป  
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 ในการนิยามโครงสรางการอธิบายขอมูลของภาพสถานท่ีทองเท่ียวนั้น เปนการอธิบาย
เพ่ือใหมีลักษณะของภาษาเว็บเชิงความหมาย ซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ ทั้งคุณสมบัติของวัตถุ                   
และคุณสมบัติของชนิดขอมูล เชน 

- หมวดหมูประเภทของสถานที่ทองเที่ยว และชื่อของสถานท่ีทองเที่ยว  
- หมวดหมูประเภทของที่พัก และชื่อของที่พัก  
- หมวดหมูประเภทของกิจกรรม  
- หมวดหมูประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก  
- หมวดหมูการติดตอขอมูล 

ฯลฯ 

 โดยที่ขอมูลเหลาน้ีถูกแสดงดวยเซตของทริปเปล  <subject, predicate, object>  

 เมื่อ  Subject หมายถึง ทรัพยากร (Resource) 

  Predicate หมายถึง คุณสมบัติ (Property) 

  Object หมายถึง คาของคุณลักษณะ (Property value)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 ตัวอยางการอธิบายขอมูลรูปภาพดวยภาษา OWL 

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/Imagetourism.owl#ArawanWaterfal --> 

<owl:Thing rdf:about="&Imagetourism;ArawanWaterfal"> 

<Imagetourism:Featured 

>มีทั้งหมด 7 ชั้น ประกอบดวย ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ชั้นที่ 3 ผาน้ําตก ชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ 
ชั้นที่ 5 เบื่อไมลง ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา ชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ลักษณะเปนชั้นน้ําตกหินปูน มีแองน้ํา         
เปนสีเขียวมรกต</Imagetourism:Featured> 

<Imagetourism:image>Waterfall\ArawanWaterfall</Imagetourism:image> 

<Name>น้ําตกเอราวัณ</Name> 

<Imagetourism:Caused>เกิดจากลําหวยมองลายซึ่งเปนตนน้ําจากยอดเขาตามองลายในเทือกเขา     
สลอบ</Imagetourism:Caused> 

<Imagetourism:hasRelation rdf:resource="&Imagetourism;ArawanWaterfallC"/> 

<Imagetourism:hasMaterial rdf:resource="&Imagetourism;Limestone"/> 

<Imagetourism:hasOccur rdf:resource="&Imagetourism;Nature"/> 

<hasContact rdf:resource="#Kanchanaburi"/> 

<hasClassification rdf:resource="#Waterfall"/> 
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รูปที่ 3.3 แสดงตัวอยางการอธิบายขอมูลรูปภาพดวยภาษา OWL ซึ่งประกอบดวย                 

การนิยามหมวดหมูประเภทสถานท่ีทองเที่ยว (Attraction) ซึ่งมีซับคลาส (SubClass) คือ ประเภท
ธรรมชาติและสัตวปา (NatureAndWildlife) และมีซับคลาส (SubClass) คือ ประเภทนํ้าตก 
(Waterfall) ซึ่งเปนประเภทหมวดหมูสถานท่ีทองเท่ียวที่มีความสัมพันธกับภาพ “น้ําตก 7 ชั้น”                   
และไดรับการอธิบายคําคนจาก Data Properties ของ Name และ Feature 

 

3.3 การสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี 
   ระบบการสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี ประกอบไปดวยขั้นตอนการทํางาน                
4 ขั้นตอน คือ การเลือกคําสําคัญ การเลือกกลุมคําสืบคน การคนหาในฐานความรูออนโทโลยี                     
และการคํานวณคาน้ําหนัก (รูปที่ 3.4) 

 

 
 

รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 
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3.3.1 การเลือกคําสําคัญ 
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาระบบการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย ที่กําหนดใหผูใชงาน

ระบบสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการ ดวยการระบุคําคนที่ตองการ หรือระบุเงื่อนไขที่ตองการสืบคน
ขอมูลที่ตองการ 

กรณีที่ผู ใชตองการสืบคนขอมูลดวย คําคน  ระบบนําคําคนที่ผู ใชปอนเขาระบบ 
เปรียบเทียบกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของกับสถานท่ีทองเที่ยว ผูวิจัยได
แบงคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพทออกเปน 5 ประเภท คือ  

1) ชื่อสถานท่ีทองเท่ียว 
2) ชื่อที่พัก 

3) รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ 

4) คําอธิบายของท่ีพัก  

5) คําอธิบายของรูปภาพ 

ถาคําคนทีผู่ใชปอนตรงกันกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพทประเภทท่ี 1-4 คือ ชื่อสถานท่ี
ทองเท่ียว ชื่อที่พัก รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ และคําอธิบายของท่ีพัก จะทําใหระบบไดลักษณะ               

การสืบคนของคําคนน้ันๆ วาจะเปนการสืบคนจากสถานที่ทองเท่ียว หรือ การสืบคนจากชื่อที่พัก หรือ 
การสืบคนจากรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ หรือ การสืบคนจากคําอธิบายของท่ีพัก 

ถาคําคนที่ผูใชปอนตรงกันกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพทประเภทท่ี 5 คือ คําอธิบาย
ของรูปภาพ ระบบจะนําคําคนนั้น มาผานกระบวนการตัดคํา โดยใชโปรแกรมแบงคําภาษาไทย 
SWATH  และนําคําที่ตัดไดนี้ ไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท ประเภทท่ี 1 คือ ชื่อสถานที่
ทองเท่ียว ประเภทที่ 3 คือ รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ และประเภทท่ี 5 คือ คําอธิบายของรูปภาพ 

 ถาคําคนที่ผูใชปอนไมตรงกันกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพทประเภท 1-5 ระบบจะให
ผูใชปอนคําคนเขาระบบใหม หรือใหผูใชเลือกเงื่อนไขเพ่ิมเติมจากระบบ เพ่ือใหระบบทําการสืบคน                 

ในเงื่อนไขที่ตรงกับความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น 

กรณีที่ผูใชตองการสืบคนขอมูลดวยการระบุ “เงื่อนไขการสืบคน” ผูใชตองเลือกกลุม               

ของเง่ือนไขการสืบคน โดยที่ระบบไดแบงเง่ือนไขการสืบคนเปน 2 กลุม คือ  
- การสืบคนตามลักษณะและประเภทของสถานที่ทองเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว 

และการเดินทาง 
- การสืบคนตามประเภทของที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก และรูปแบบกิจกรรม 
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3.3.2 การเลือกกลุมคําสืบคน 
 ระบบนําคําสําคัญที่ผู ใชปอนเขามาในระบบและผานการตรวจสอบแลววาอยู ใน
พจนานุกรมคําศัพท สืบคนในฐานความรูออนโทโลยี เพ่ือใหไดกลุมคําสืบคน ซึ่งเปนคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน (Synonym) เพ่ือใหระบบนําไปใชในการสืบคนขอมูลในขั้นตอนตอไป ซึ่งจะชวยใหการ
สืบคนขอมูลมีประสิทธิภาพและเชิงความหมายมากยิ่งขึ้น ตารางท่ี 3.1  เปนตัวอยางของการเลือก
กลุมคําสืบคน ที่ผูใชปอนคําคน “เขื่อนวชิราลงกรณ” จากนั้นระบบนําคําคนไปสืบคนในสวนของ
เอกสาร OWL ไดผลลัพธเปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน คือ คําวา เขื่อนเขาแหลม และแสดง
ผลลัพธออกมาใหทราบวากลุมคําเหลานี้มี Resource เปน  http://www.semanticweb.org/ 

ontologies/tourismm.owl#Dam 

 

ตารางที่ 3.1 ตัวอยางผลลัพธของการเลือกกลุมคําสืบคน 
คําคนที่ 1 : เขื่อนวชิราลงกรณ  

 

 จากนั้นระบบนํากลุมคําสืบคนท่ีไดไปสืบคนขอมูลในเอกสาร OWL โดยทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในโหนดที่เปน Literal ภายใน Resource ที่ระบุไวในกลุมคําสืบคนนั้นๆ เทานั้น 
เพ่ือเปนการแกปญหาของการสืบคนขอมูลที่ไดผลลัพธจํานวนมาก แตมีบางผลลัพธไมตรงตามความ
ตองการของผูใช  

 

 

 

 

 

 

No. ? synonym ?type 
1. Resource: 

http://www.semanticweb.org/ontologi

es/tourismm.owl#Wachira_Dam 

Resource:  

http://www.semanticweb.org/ontologies

/tourismm.owl#Dam 

2. Resource: 

http://www.semanticweb.org/ontologi

es/tourismm.owl#khaolham 

Resource:  

http://www.semanticweb.org/ontologies

/tourismm.owl#Dam 
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ตารางที่ 3.2 ตัวอยางผลลัพธของการสืบคนขอมูลรูปภาพจากเอกสาร OWL 

 
No. ? resource ?title 
คําคนที่ 1 : Find เขื่อนวชิราลงกรณ 
1. Resource: 

http://www.semanticweb.org/ontologies

/tourismm.owl#Wachira_Dam 

Literal : อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 

คําคนที่ 2 : Find เขื่อนเขาแหลม 

1. Resource: 

http://www.semanticweb.org/ontologies

/tourismm.owl#khaolham 

Literal : บรรยากาศรอบเข่ือนเขาแหลม     

  

 ตารางที่ 3.2 เปนตัวอยางผลลัพธของการสืบคน เมื่อคําคนที่ผูใชปอนเขามาคือ “เขื่อน
วชิรา-ลงกรณ” และกลุมคําสืบคนที่ไดจากขั้นตอนการเลือกลุมคําสืบคน ประกอบดวย 2 คําคือ 
เขื่อนวชิราลง-กรณ และอุทยานแหงชาติเขาแหลม หลังจากนั้นระบบสืบคนขอมูลจะนําคําสืบคนทั้ง 2 
คํานี้ไปทําการสืบคนขอมูลในโหนดที่มีคาเปน Literal ภายใต  Resource:  
http://www.semanticweb.org/ontologies/tourismm.owl#Dam และไดผลลัพธออกมาดังนี้  
 คําคนที่ 1 “เขื่อนวชิราลงกรณ” ไดผลลัพธของโหนดที่มีคาเปน Literal ที่บรรจุคาที่ตรง
กับคําสืบคน คือ Literal :อางเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ ซึ่งเปนคาของคุณสมบัติ Title โดยมี 
Resource เปน http://www.semanticweb.org/ontologies/tourismm.owl#Wachira_Dam 

 คําคนที่ 2 “เขื่อนเขาแหลม” ไดผลลัพธของโหนดที่มีคาเปน Literal ที่บรรจุคาที่ตรงกับ             
คาคํ าสืบคน  คือ  Literal :บรรยากาศรอบเ ข่ือนเขาแหลม  ซึ่ ง เปนคาของคุณสมบัติ  Title                     
โดยมี Resource เปน http://www.semanticweb.org/ontologies/tourismm.owl#khaolham 

 
3.3.3 การสืบคนในฐานความรูออนโทโลยี  
 จากขอมูลที่มีความสัมพันธกันตามโครงสรางการอธิบายขอมูล OWL ซึ่งเปนการอธิบาย            
วาขอมูลมีคุณสมบัติ และคาคุณสมบัติสัมพันธตรงกันกับส่ิงใดบนเง่ือนไขที่มีความสัมพันธกับคําคนที่
ผูใชปอนเขามาในระบบ ดวยการสืบคนดวยภาษา SPARQL  
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ตารางที่ 3.3 ตัวอยางขอมูลที่มีความสัมพันธกันจากโครงสรางการอธิบายขอมูล OWL 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1 ตัวอยางการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย 
 

 
 

รูปที่ 3.5 ตัวอยางโครงสรางออนโทโลยีคลาสประเภทสถานที่ทองเที่ยว 
 

1) กระบวนการทํางาน 
เมื่อผูใชทําการสืบคนขอมูลรูปภาพ ดวยการระบุคําคน “วชิราลงกรณ” ระบบจะนําคําคน              

ที่ผานการตรวจสอบวาคําคนอยูในพจนานุกรมคําศัพทไปดําเนินการสืบคนในฐานความรูออนโทโลยี                  
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

Subject Predicate Object 
Nattraction hasContact Province 
Kanchanaburi rdfs:subClassOf Province 
InstancePic1.jpg rdf:type Kanchanaburi 
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 1. ระบบทําการสืบคนโดยคําคนจาก Data Properties ชื่อ Name ซึ่งเมื่อใสคําคนเขาไป                   
เชน คําวา วชิราลงกรณ คําคนนั้นจะตรวจสอบวามี Individuals ใดๆ ที่มีคุณสมบัติเปน 
owl:sameAs ของ Individuals ที่เปนคําคนนั้นๆ จากคุณสมบัติของ owl:sameAs จะทําให
กระบวนการคนหาที่มีความหมายเหมือนกันแตเขียนตางกัน เชนคําวา วชิราลงกรณ เขื่อนเขาแหลม 
ตางก็มีความหมายเดียวกับ คําวา  เขื่อนวชิราลงกรณ 
 2. ใช Data Properties ชื่อ Name ที่อยูในหมวดหมูอยูในคลาสชื่อสถานที่ทองเที่ยว 
(NAttraction) ที่มีคา Individuals คือ เขื่อนวชิราลงกรณ หรือ เขื่อนเขาแหลม ซึ่งหมายถึงในกรณี               
ที่ผูใชตองการคนหารูปสถานที่ไมวาจะเปน “เขื่อนวชิราลงกรณ” หรือ “เขื่อนเขาแหลม” นั่นหมายถึง    
2 ชื่อนี้คือสถานท่ีเดียวกัน 
 3. จากนั้นระบบจะทําการคนหาไปยังโหนดตางๆ ที่อยูภายในคลาสเดียวกันกับหมวดหมู             
ที่ไดออกแบบไว เพ่ืออธิบายคุณสมบัติของรูปภาพนั้นๆ เชน ชื่อสถานท่ี (Name ,OtherName) 

รูปภาพ (Image) คําอธิบาย (Description) ที่ตั้ง (contactData) เปนตน เพ่ือแสดงผลลัพธจากการ
คนหาทีต่รงกับคําคน 

 

2) ตัวอยางการแทนคาขอมูล 
 เปนการแทนคาขอมูล เ พ่ืออธิบายขอมูลในโครงสร างการอธิบายขอมูล  OWL                  
เพ่ืออธิบายวาขอมูลมีคุณสมบัติ และคาคุณสมบัติสัมพันธกับส่ิงใด ซึ่งขอมูลจะถูกแทนเปน Resource 

แลวแทนคา Resource ดวย URI แลวอธิบาย Resource ดวย Property และคาของ Property                   
โดยใช Metadata 

 การแทนขอมูลโครงสรางการอธิบายขอมูล OWL จะใชวิธีในการบรรยายรายละเอียด                 
ของขอมูลที่เรียกวา Triple โดยประกอบดวย 3 สวนคือ 

  Subject คือสวนทรัพยากรหรือสวนสิ่งที่สนใจ ซึ่งเรียกวา Resource 

  Predicate คือสวนที่บงบอกคุณสมบัติของ Resource 

  Object คือสวนที่เปนคาของคุณสมบัติของ Resource  

 รูปที่ 3.6 แสดงตัวอยางการบรรยายรายละเอียดขอมูลของ OWL ที่เรียกวา Triple เม่ือนํา
ตัวอยางขอมูลรูปภาพมาทําการแทนคาขอมูลในโครงสรางการอธิบายขอมูล OWL และนํามาแสดง                
ในรูปแบบกราฟ ดังรูปที่ 3.6 แสดงตัวอยางการอธิบายขอมูลรูปภาพ และขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว                

ที่มีความสัมพันธกัน ในหมวดประเภทของสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติและสัตวปา ยกตัวอยาง เขื่อน 

วชิราลงกรณ 
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รูปที่ 3.6 ตัวอยางการบรรยายรายละเอียดขอมูลของ OWL 

 

3.3.3.2 ตัวอยางการคนหาขอมูลรูปภาพดวย SPARQL 

 รูปที่ 3.7 แสดงตัวอยางการคนหาขอมูลรูปภาพจากคลาสสถานท่ีทองเท่ียว ซับคลาส 
ธรรมชาติและสัตวปา กลาวคือภายในธรรมชาติและสัตวปา ประกอบดวย ขอมูลรูปภาพอุทยาน
แหงชาติถ้ํา และเขื่อน ทําใหไดผลลัพธจากการสืบคน คือ ถ้ําเขาบิน เขื่อนศรีนครินทร ถ้ําจอมพล ถ้ํา
ธารลอด และเขื่อนแมกลอง  
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รูปที่ 3.7 ตัวอยางการคนหาขอมูลรูปภาพจากซับคลาสหมวดประเภทสถานที่ทองเที่ยว  
 

 

 

 

รูปที่ 3.8 อธิบายการคนหาขอมูลรูปภาพจากซับคลาสหมวดธรรมชาติและสัตวปา  
  

 กําหนดซับคลาส rdfs:subClassOf เปนการกําหนดคลาสใหม ซึ่งเกิดการถายทอดคุณสมบัติ  
ของคลาส จากรูปที่ 3.8 กําหนดใหคนหารูปภาพสถานที่ทองเที่ยวที่เปนซับคลาสของคลาส 
Attraction (สถานท่ีทองเท่ียว) คือ NatureAndWildlife (หมวดหมูธรรมชาติและสัตวปา) แสดงผล
รูปภาพจากเงื่อนไขคุณสมบัติ Data Properties : Imagetourism:image ผานตัวแปร ?picture                  
ซึ่งผลลัพธที่ได ดังรูปที่ 3.9 จะเปนรูปภาพสถานท่ีทองเที่ยวที่อยูในหมวดหมูธรรมชาติและสัตวปา 
ประกอบดวย เขื่อน อุทยานแหงชาติ น้ําพุรอน น้ําตก ถ้ํา เปนตน 

 
No. ?picture 
1. 

 
2. 

 

SELECT ?x 
 WHERE { ?x rdfs:subClassOf :ธรรมชาติและสัตวปา} 
   ถ้ําเขาบิน 
   เข่ือนศรีนครินทร 
   ถ้ําจอมพล 
   เข่ือนแมกลอง 
SELECT ?picture 
 WHERE { ?x rdfs:subClassOf tourismm:NatureAndWildlife; 
                       ?x Imagetourism:image ?picture.      

Imagetourism:image rdfs:subClassOf 
NatureAndWildlif?picture 
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3. 

 

4. 

 

5.  

 

รูปที่ 3.9 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการคิวรีขอมูลดวยภาษา SPARQL 

  

 รูปที่ 3.10 และรูปที่ 3.11 แสดงการคนหาขอมูลรูปภาพจาก คลาสสถานท่ีทองเท่ียว ซับ
คลาสธรรมชาติและสัตวปา  (NatureAndWildlife) ทําให ไดผลลัพธดังรูปที่ 3.12 คือ เขื่อน                  
จะเห็นวา เมื่อผูใชไมไดปอนช่ือของเข่ือนเขาไปในระบบน้ัน ระบบจะเขาใจวาผูใชไมไดตองการเจาะจง
วาเปนเข่ือนชื่ออะไร เพียงแตตองการไดรับขอมูลรูปภาพของเขื่อนที่แตกตางกันไปเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 ตัวอยางการคิวรีขอมูลดวยภาษา SPARQL 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 อธิบายการคนหาขอมูลรูปภาพจากซับคลาสหมวดประเภทเขื่อน 

  

SELECT ?picture 

 WHERE { 

         ?x tourismm:hasClassification tourismm:Dam. 

         ?x Imagetourism:image ?picture.      

            } 

Imagetourism:image hasClassification 
Dam ?picture 
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 กําหนดความสัมพันธระหวางคลาส Opject Property เพ่ืออธิบายขอมูลคุณสมบัติของคลาส
ซึ่งเปนรีซอรส (Resource) หรือกําหนดความสัมพันธระหวาง 2 คลาส คือ hasClassification 
(ประเภทสถานที่ทองเท่ียว) จากรูปที่ 3.11 กําหนดใหคนหารูปภาพสถานที่ทองเท่ียวที่มีประเภทของ
สถานที่ hasClassification คือ Dam (เขื่อน) ซ่ึงเปนซับคลาสของคลาส NatureAndWildlife 

(หมวดหมูธรรมชาติและสัตวปา) แสดงผลรูปภาพจากเง่ือนไขคุณสมบัติ Data Properties : 
Imagetourism:image ผานตัวแปร ?picture ซึ่งผลลัพธที่ได ดังรูปที่ 3.1.2 จะเปนรูปภาพสถานที่
ทองเท่ียวที่อยูในหมวดหมูประเภทเขื่อน ประกอบดวย เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เปนตน  
 

No. ?picture 

1. 

 

2.  

 

รูปที่ 3.12 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการคิวรีขอมูลรูปภาพเขื่อน 

 

 รูปที่ 3.13 แสดงตัวอยางการสืบคนขอมูลรูปภาพโดยระบุคําคนที่ตองการ ดวยภาษา 
SPARQL ในที่นี้ผูใชระบุคําคน “วชิราลงกรณ” โดยระบุเงื่อนไขหมวดประเภทสถานท่ีทองเที่ยว                   
ในตัวอย าง คือ เขื่ อน  (Dam) ซึ่ ง เปนซับคลาส  ของประเภทธรรมชาติและสัตวป า 
(NatureAndWildlife) เปนสถานท่ีที่อยูในจังหวัดกาญจนบุรี (hasContact: Object Properties) 

และสามารถเดินทางโดยรถยนต (hasTravel: Object Properties)  
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รูปที่ 3.13 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการคิวรีขอมูลรูปภาพโดยระบุคําคนที่ตองการ  
ดวยภาษา SPARQL 

 
 

 
 

รูปที่ 3.14 อธิบายการคนหาขอมูลรูปภาพจากซับคลาสหมวดประเภทสถานที่ทองเที่ยว  

PREFIX tourismm: <http://www.semanticweb.org/ontologies/tourismm.owl#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

PREFIX Imagetourism: <http://www.semanticweb.org/ontologies/Imagetourism.owl#> 

SELECT DISTINCT ?Image 

WHERE {  

?x tourismm:Name ?Name. 

     FILTER regex(?Name, '^วชิราลงกรณ'). 
?province tourismm:province 'Kanchanaburi' . 

?x tourismm:hasClassification tourismm:Dam. 

?x tourismm:hasTravel tourismm:Car. 

?x tourismm:hasContact ?province. 

?x tourismm:hasTravel ?Travel. 

 ?x tourismm:hasClassification ?Type. 

?picture Imagetourism:isPictureOf ?x. 
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 จากเง่ือนไขคุณสมบัติ Data Properties : tourismm:Name ที่เก็บอยูในตัวแปร ?Name โดย
ระบุคําท่ีตองการคนหาคือ วชิราลงกรณ ซึ่งเปนคุณสมบัติของคลาส NAttraction (ชื่อสถานที่ทองเท่ียว)                
เก็บอยูในตัวแปร ?x (Resource) ใชแทนคาขอมูลเพ่ืออธิบายขอมูลในโครงสรางการอธิบายขอมูล โดย 
?xกําหนดความสัมพันธระหวางระหวาง 2 คลาส Opject Property ตามความสัมพันธ คือ    
  hasContact (การติดตอขอมูล) คือ Kanchanaburi เก็บคาไวในตัวแปร ?province  

hasClassification (ประเภทสถานที่ทองเท่ียว) คือ Dam (เข่ือน) เก็บคาไวในตัวแปร ?Type 

hasTravel (การเดินทาง) คือ Car (รถยนต) เก็บคาไวในตัวแปร ?Travel 

isPictureOf (รูปภาพของสถานที่) คือ NAttraction (ชื่อสถานที่ทองเที่ยว) เก็บคาไวในตัว
แปร ?picture 

จ า ก รู ป ที่  3.14 แ ส ด ง ผ ล รู ป ภ า พ จ า ก เ งื่ อ น ไ ข คุ ณ ส ม บั ติ  Data Properties : 
Imagetourism:image ผานตัวแปร ?Image ซึ่งผลลัพธที่ไดจะเปนรูปภาพสถานท่ีทองเท่ียวที่อยูใน
ประเภทเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี และเดินทางโดยรถยนต คือ เขื่อนวชิราลงกรณ 
 

3.3.4 การคํานวณน้ําหนัก 
ขั้นตอนน้ีระบบทําการคํานวณน้ําหนักของผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูลรูปภาพ ซึ่งอาจจะ

เปนการสืบคนโดยใชคําคน หรือสืบคนโดยใชเงื่อนไขการสืบคน เพ่ือใหระบบนําคาน้ําหนักที่คํานวณ
ไดนี้ไปใชในการจัดลําดับการแสดงผลลัพธในข้ันตอนตอไป ในการคํานวณนํ้าหนักนั้นระบบไดแบง
รูปแบบการคํานวณน้ําหนัก ตามคลาสของฐานขอมูลออนโทโลยี ที่ประกอบไปดวย 

- คลาสสถานที่ทองเท่ียว 
- คลาสที่พัก 

- คลาสสิ่งอํานวยความสะดวก 

- คลาสการติดตอขอมูล  
- คลาสกิจกรรม 

- คลาสการเดินทาง 
ในการสืบคนโดยใช “คําคน” นั้น ระบบทําการสืบคนคําคนจากฐานขอมูลรูปภาพ งานวิจัยนี้

ไดกําหนดใหคํานวณคาน้ําหนัก ของคําคนที่ตรงกับคลาสการติดตอขอมูล (ContactData) ที่มีซับ
คลาส อําเภอ (Amphoe) และ ซับคลาส จังหวัด (Province) และมี Data Properties ชื่อสถานท่ี
ทองเท่ียว รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ และคําอธิบายรูปภาพ ตารางที่ 3.4 แสดงการกําหนดคา
น้ําหนักที่ใชในงานวิจัยนี้  
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ตารางที่ 3.4 แสดงการกําหนดคาน้ําหนัก 

 

No.  น้ําหนัก 
1 (Class : ContactData) Sub class: อําเภอ (Amphoe) 1 

2 (Class : ContactData) Sub class: จังหวัด (Province) 2 

3 ชื่อสถานท่ีทองเท่ียว (Data Properties: Name) 4 

4 รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ (Data Properties: NamePic) 7 

5 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 11 

 

สวนการสืบคนโดยใช “เงื่อนไขการสืบคน” ระบบทําการสืบคนเง่ือนไขการสืบคน                   
จากฐานขอมูลการทองเท่ียว โดยที่ผูใชสามารถระบุเงื่อนไขการสืบคนไดมากกวา 1 เงื่อนไข แตระบบ            

ไมสามารถตัดสินใจไดวา ผูใชงานระบบมีความสนใจ หรือมีความชอบเงื่อนไขใดมากกวากัน ดังนั้น
งานวิจัยนี้จะไมคํานวณคานํ้าหนัก ในกรณีท่ีเปนการสืบคนโดยใชเงื่อนไขการสืบคน 
 
ตัวอยาง 
คําคน : “สะพานญ่ีปุนสมัยสงครามโลก”  
1. ผูใชงานระบบทําการสืบคนขอมูลรูปภาพ ดวยการระบุ “คําคน”  

โดยผูใชเลือก จังหวัด “กาญจนบุรี” อําเภอ “เมือง” และ 
  ใสคําคนหา “สะพานญี่ปุนสมัยสงครามโลก” ดังแสดงในรูปที่ 3.15 

 

 
 

รูปที่ 3.15 ตัวอยางหนาจอรับคําคน 
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2. ระบบนําคําคนที่ผูใชปอนเขาในระบบ  เปรียบเทียบกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพท เพ่ือให
ระบบไดลักษณะการสืบคน จากคําคนที่ผูใชปอนเขาระบบดังแสดงในขอ 1 ตรงกันกับคําศัพท                     
ในพจนานุกรมคําศัพทประเภทที่ 5 คําอธิบายของรูปภาพ ดังนั้นระบบจะนําคําคนนั้น มาผาน
กระบวนการตัดคํา โดยใชโปรแกรมแบงคําภาษาไทย SWATH  ทําใหไดผลลัพธจากการตัดคํา 
ดังน้ี 

“สะพาน” จากคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties <Name>สะพานขาม
แมน้ําแคว</Name> (Data Properties: Name)  

“ญี่ปุน” จากคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties 

<Imagetourism:Featured>เปนสะพานท่ีสําคัญท่ีสุดของเสนทางรถไฟ สรางขึ้นโดยกองทัพ
ญี่ปุนไดเกณฑเชลยศึกฝายสัมพันธมิตร เพื่อเปนเสนทางผานไปสูประเทศพมา ซึ่งเสนทางชวงหนึ่ง
จะตองขามแมน้ําแควใหญ</Imagetourism:Featured> (Data Properties: Feature)  

“สมัยสงครามโลก” จากคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties <NamePic> 

ทางรถไฟสายมรณะสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 </NamePic> (Data Properties: NamePic)   
 

 
 

รูปที่ 3.16 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการตัดคํา 
 

จากนั้น ระบบนําคําที่ตัดไดนี้ ไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท 3 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1: ชื่อสถานที่ทองเท่ียวประเภทที่ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ และประเภทที่ 5: 

คําอธิบายของรูปภาพ และนําคําที่ตัดไดที่ตรงกันกับคําศัพทในพจนานุกรมคําศัพท มาเขาประโยคคิวรี
ดวยภาษาสืบคน SPARQL เพ่ือทําการสืบคนคําในฐานความรูออนโทโลยี จะสังเกตไดวาคําคนที่ผาน
กระบวนการตัดคํา รวมถึงจังหวัดและอําเภอจะถูกนําเขามาในประโยคคิวรีดวย 
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รูปที่ 3.17 ตัวอยางประโยคคิวรี 
 

3. ระบบนําผลลัพธที่ไดจากการสืบคนในฐานความรูออนโทโลยี มาคํานวณเพ่ือหาคาน้ําหนัก โดยใช
คา น้ําหนักที่กําหนดไวในตารางที่ 3.4  และแสดงเฉพาะผลลัพธจากการสืบคนที่มีคาน้ําหนักเปน 

3 อันดับแรก   
 

 

 

PREFIX tourismm: PREFIX rdf: PREFIX rdfs: PREFIX 

Imagetourism:  

SELECT distinct ?Featured ?NamePic ?Name  

      WHERE {  

            ?Att rdf:type tourism:NAttraction.  

            ?province tourism:province ‘Kanchanaburi’.  
            ?amp tourism?amphone ‘เมือง’.  
            ?Att tourism:hasContact ?amp.  

            ?Att tourism:hasClassification ?p.  

            ?pe Imagetourism:isPictureOf ?Att.  

            ?pe Imagetourism:Featured ?Featured.  

                  FILTER regex(?Featured, ‘ญี่ปุน’).  

OPTIONAL {  

            ?pe tourism:NamePic ?NamePic.  

                  FILTER regex(?NamePic, ‘สมัยสงครามโลก’).  

               }  

OPTIONAL {  

            ?pe tourism:Name.  

                  FILTER regex(?Name, ‘สะพาน’).  

               } 

      } 
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ตารางที่ 3.5 ตัวอยางการคํานวณคาน้ําหนัก 

 

ลําดับ Feature :  
Data 

Properties 

NamePic :  
Data Properties 

Name : Data 
Properties 

Province : 
Class 

Amphoe : Class 

น้ําหนัก : 11 น้ําหนัก : 7 น้ําหนัก : 4 น้ําหนัก : 2 น้ําหนัก : 1 
1 ญี่ปุน  √ สมัยสงครามโลก √ สะพาน √ กาญจนบุรี √ เมือง √ 
2 ญี่ปุน  √ - สะพาน √ กาญจนบุรี √ เมือง √ 
3 ญี่ปุน  √ - - กาญจนบุรี √ เมือง √ 
 

รวม 

 

100 x คะแนนท้ังหมดที่ได  
คะแนนรวมทั้งหมด 

 

                    ลําดับที่ 1: คะแนน  =  100 x 25  
         25 

 

                    ลําดับที่ 2: คะแนน  =  100 x 18  
         25 

 

                    ลําดับที่ 3: คะแนน  =  100 x 14  
          25 

 

 =  % 

 = 100% 

 = 72% 

 = 56% 
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รูปที่ 3.18 ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการสืบคน 

 
3.4 ขั้นตอนการพัฒนางานวิจัย 

ระบบสืบคนรูปภาพเชิ งความหมายโดยใชออนโทโลยี  กรณีศึกษาการทองเที่ ยว                     
ในภาคตะวันตกประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การสรางพจนานุกรมคําศัพท การออกแบบฐานความรู
ออนโทโลยี และการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย 
3.4.1 การสรางพจนานุกรมคําศัพท 

เปนการใช Text File บรรจุคําศัพทจากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับสถานท่ีทองเท่ียว เพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลคําศัพทภาษาไทยที่เกี่ยวของกับสถานท่ีทองเท่ียว สําหรับนําไปใชในการเปรียบเทียบกับ
คําคนที่ผูใชปอนเขามาในระบบ และเพ่ือชวยใหระบบเขาใจวาจากคําคนนั้นๆ ควรจะใชลักษณะการ
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สืบคนแบบใด เพ่ือใหผลลัพธที่ไดจากการเปรียบเทียบมีประสิทธิภาพ และชวยใหใชเวลาในการสืบคน
เร็วมากขึ้น  
3.4.2 การออกแบบฐานความรูออนโทโลยี 
 เปนการออกแบบออนโทโลยีการทองเที่ยวที่ประกอบดวยคลาสหลักตางๆ และนําขอมูล
ของภาพสถานท่ีทองเที่ยวมาบรรยายใหอยูในรูปแบบของ RDF โดยใช OWL ที่ไดมีการบรรยายขอมูล
ของภาพสถานท่ีทองเท่ียวตามโครงสรางของออนโทโลยีที่ไดออกแบบไว เพ่ือรวบรวมไวเปน
ฐานความรูสําหรับนําไปใชในการสืบคนตอไป ในการนิยามโครงสรางการอธิบายขอมูลของภาพ
สถานที่ทองเที่ยวน้ัน เปนการอธิบายเพ่ือใหมีลักษณะของภาษาเว็บเชิงความหมาย ซึ่งประกอบดวย
คุณสมบัติตางๆ ทั้งคุณสมบัติของวัตถุ และคุณสมบัติของชนิดขอมูล โดยที่ขอมูลเหลานี้ถูกแสดงดวย
เซตของทริปเปล  <subject, predicate, object> 
3.4.3 การสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย 

ขั้นตอนน้ี ระบบกําหนดใหผูใชงานระบบสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการ ดวยการระบุคําคน
ที่ตองการ หรือระบุเงื่อนไขท่ีตองการสืบคนขอมูลที่ตองการ เพ่ือใหระบบนําไปประมวลผลตาม
ขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้นตอน คือ การเลือกคําสําคัญ การเลือกกลุมคําสืบคน การสืบคนใน
ฐานความรูออนโทโลยี  และการคํานวณคาน้ําหนักของผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูลรูปภาพ 
เพ่ือใหระบบแสดงผลลัพธจากการสืบคนไดตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 

งานวิจัยน้ี ไดพัฒนาวิธีการสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี  โดยผูวิจัยไดใช 
Protégé 4.0.2 ในการสรางฐานความรูออนโทโลยีเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวในภาคตะวันตก 2 จังหวัด 
คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  และใชภาษา SPARQL ในการเขียนคิวรี (Query) ขอมูลจาก
ฐานความรูออนโทโลยี ทําใหไดวิธีการสืบคนขอมูลการทองเท่ียว ที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูล
ไดตรงตามความตองการของผูใชงาน              
 

4.1 การทดลองและขอกําหนดเบื้องตนของการทดลอง 
ผูวิจัยไดทําการทดลองเพ่ือทดสอบและประ เมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ                   

ดวยการประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ   
ในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดขอกําหนดเบื้องตน ดังนี้ 

 

4.1.1 ขอมูลรูปภาพและคําคน 
ผูวิจัยไดทําการสุมรูปภาพสถานท่ีทองเที่ยวจากฐานขอมูลจํานวน 100 รูป รูปภาพเหลาน้ี                

ถูกบรรยายและจัดเก็บขอมูลรูปภาพอยูในรูปแบบของ RDF (Resource Description Framework) 

โดยใช OWL (Ontology Web Langrage) ที่ไดมีการบรรยายขอมูลของภาพสถานท่ีทองเท่ียวตาม
โครงสรางของ ออนโทโลยีที่ไดออกแบบไว และใหผูใชงานระบบจํานวน 25 คน ทําการสืบคนขอมูล
รูปภาพ ดวยการระบุคําคนที่แตกตางกันจํานวน 50 คํา ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  
 

 

 

 

 

 

 



55 
 

  

ตารางที่ 4.1 คําและวลีสืบคนที่ใชในการทดลอง 
 

ลําดับที่ คําสําคัญ ลําดับที่ คําสําคัญ 
1 สะพานญ่ีปุนสมัยสงครามโลก 26 หินงอกหินยอยลายไม 
2 ประเทือง ศิลปนแหงชาติ 27 อุทยานแหงชาติเขาสลอบ 

3 อุทยานแหงชาติ 28 พระนเรศวรมหาราช 

4 เขื่อนเขาแหลม 29 สงครามยุทธหัตถี 

5 สงครามโลกคร้ังที่ 2 30 ทางรถไฟสายมรณะ 
6 สะพานญ่ีปุน 31 สงครามมหาเอเชียบูรพา 
7 งานประจําป 32 สมัยทวารวดี 

8 สะพานมอญ 33 หลุมฝงศพ 

9 ทาเคชิ นาวารา 34 ปายสดุดี 
10 น้ําพุรอนโปงกระทิง 35 น้ําพุรอน 

11 น้ําตกเกาชั้น 36 อาจารยประเทือง 
12 ผาขาวมารอยสี 37 ตนไมรอยป 
13 ทหารผานศึกเวียดนาม 38 เชลยศึก 

14 สงครามเวียดนาม 39 แพะเมืองผี 
15 เอมเจริญ 40 หัวจักรรถไฟ 

16 พิพิธภัณฑ 41 แมชีลอยนํ้า 
17 วชิราลงกรณ 42 Karst Window 

18 Flow Stone 43 แสนเหรียญ ปางพิชิตมาร 
19 พระพุทธรูปปางพิชิตมาร 44 บอน้ําศักดิ์สิทธ 
20 เจดียเกศแกวมหาประสาท 45 โบราณสถานสงครามยุทธหัตถี 
21 ถ้ําขุนแผน 46 หนังใหญวัดขนอน 

22 นาฬิกาแดด 47 เขื่อนเจาเณร 
23 ประเพณีทําบุญตักบาตรวันออกพรรษา 48 อางเก็บน้ํา แหงแรกของประเทศไทย 

24 หลวงพอแกนจันทร 49 หองดนตรี 
25 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยสะดอง 50 ทางรถไฟที่ชองเขาขาด 
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4.1.2 การวัดความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ 
ผูวิจัยไดทําการวัดความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ โดยใชสมการวัดความแมนยํา 

(Precision) และการเรียกซํ้า (Recall) [19] ของการสืบคนแตละคําหลัก เพ่ือหาคาเฉลี่ยของการสืบคน 

โดยมีเกณฑการประเมินดังตารางที ่4.2 

   

   Precision  = 

   

   Recall      = 

  

เมื่อ  

Relevant คือ จํานวนเอกสารที่เกี่ยวของ 
Retrieved คือ จํานวนเอกสารที่ถูกดึงออกมา 
Total Relevant คือ จํานวนเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของ 

 

4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
งานวิจัยนี้กําหนดใหใชแบบสอบถาม ในการสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบ                 

และทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ                   
โดยท่ีผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ทําการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง                  
ดวยการวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และวัดการกระจายของขอมูลโดยใชสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) [21] 

คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉล่ีย [20] 

 

 

 

 

 

โดยที่  X  แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉล่ีย 

         n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

        X i  แทน ขอมูลดิบ ตัวที ่i 
            

แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

Relevant and Retrieved 

Retrieved 
* 100% 

Relevant and Retrieved 

Total Relevant 
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) [20] 

   
     

โดยที่ 
    SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
             X        แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
      X i แทน คาของขอมูล 

       i แทน 1,2,3,…., N 

      N แทน คาของจํานวนขอมูล (กลุมตัวอยาง) 
 

ตารางที่ 4.2  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน 

  
ระดับเกณฑ ความหมาย 

5 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดีมาก 

4 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดี 
3 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับปานกลาง 
2 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับนอย 

1 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับใชไมได 
  

ตารางที่ 4.3  เกณฑการแปลความหมายขอมูลและพิจารณาจากคาตัวกลางเลขคณิต 
 

ระดับเกณฑ ความหมาย 
4.50 – 5.00 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดีมาก 

3.50 – 4.49 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดี 
2.50 – 3.49 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.49 ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับใชไมได 
  

SD
X X

N

i
i

N 2

1



58 
 

  

4.2 การทดสอบความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ 
 งานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ ดวยการทดลองสืบคน
ขอมูลรูปรูปที่ใหผูใชงานระบบระบุคําคน หรือเงื่อนไขการสืบคน เพ่ือใหระบบทําการสืบคนขอมูล
รูปภาพตามที่ผูใชงานระบบตองการ  
 
4.2.1 การทดสอบความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุคําคน 
 ผูวิจัยไดทําการทดลองสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุคําคน เพ่ือทดสอบความถูกตองของ
การสืบคนขอมูลรูปภาพ โดยไดแบงคําคนขอมูลรูปภาพเปน 3 กรณี ดังนี้ 

- กรณีท่ี 1: คําคนเปนรายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic)  
- กรณีท่ี 2: คําคนเปนบางสวนของชื่อสถานที่ทองเที่ยว (Data Properties: Name)  
- กรณีท่ี 3: คําคนเปนบางสวนของรายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic)  

 ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุคําคน 
จะเห็นไดวา มีคาเฉลี่ยของ Precision เทากับ 87% และคาเฉลี่ยของ Recall เทากับ 100% 

 

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความถูกตองของคําคน 

 

คําคน Precision Recall 
กรณีท่ี 1: คําคนเปนรายละเอียดของรูปภาพ 81% 100% 

กรณีท่ี 2: คําคนเปนบางสวนของชื่อสถานที่ทองเที่ยว 100% 100% 

กรณีท่ี 3: คําคนเปนบางสวนของรายละเอียดของรูปภาพ 80% 100% 

คาเฉล่ีย 87% 100% 

 
4.2.2 การประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุเงื่อนไขการสืบคน 
 การสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุเงื่อนไขการสืบคนนั้น ผูใชงานระบบอาจจะระบุคําคน 
ที่เปนคําอธิบายของรูปภาพ หรือระบุลักษณะและประเภทการทองเท่ียว  โดยที่ผูใชงานระบบสามารถ
ระบุลักษณะและประเภทการทองเท่ียวไดมากกวา 1 ประเภท และในแตละประเภทนั้นผูใชสามารถ
เลือกตัวเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก รูปที่ 4.1 แสดงตัวอยางการสืบคนดวยการระบุเง่ือนไขการสืบคน 
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รูปที่ 4.1 ตัวอยางการสืบคนดวยการระบุเง่ือนไขการสืบคน 

 

 ผูวิจัยไดทําการทดลองสืบคนขอมูลรูปภาพ เพ่ือทดสอบความถูกตองของการสืบคนขอมูล
รูปภาพดวยการระบุเง่ือนไขการสืบคน โดยไดแบงเงื่อนไขการสืบคนขอมูลรูปภาพเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 
4.2.2.1 เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบท่ี 1 

เปนการสืบคนดวยการระบุคําคนที่เปนคําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 
ระบบจะนําคําคนเขาสูกระบวนการตัดคํา ทําใหไดคําตัดที่เปนกรณีตางๆ ดังนี้ 

- กรณีที ่1:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 
- กรณีที ่2:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 

    หรือ 

 ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic)  
    หรือ 

 รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 
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- กรณีที ่3:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
  รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุ
เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 1 จะห็นไดวา มีคาเฉลี่ยของ Precision เทากับ 85% และคาเฉลี่ยของ 
Recall เทากับ 100% 

 
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนดวยเงื่อนไขการสืบคนรูปแบบท่ี 1 

 

เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 1 Precision Recall 
กรณีท่ี 1 82% 100% 

กรณีท่ี 2 85% 100% 

กรณีท่ี 3 87% 100% 

คาเฉล่ีย 85% 100% 

 

4.2.2.2 เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 2 

 เปนการสืบคนดวยการระบุลักษณะและประเภทการทองเที่ยว และตัวเลือกของลักษณะและ
ประเภทการทองเที่ยวที่เลือก ทําใหไดเงื่อนไขการสืบคนกรณีตางๆ ดังนี้ 

- กรณีที ่1:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name)  
- กรณีที ่2:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic)  

    หรือ 

 ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 
- กรณีที ่3:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
  รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุ
เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 2 จะห็นไดวา มีคาเฉลี่ยของ Precision เทากับ 86% และคาเฉลี่ยของ 
Recall เทากับ 100% 
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ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนดวยเงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 2 
 

เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 2 Precision Recall 
กรณีท่ี 1 84% 100% 

กรณีท่ี 2 87% 100% 

กรณีท่ี 3 86% 100% 

คาเฉล่ีย 86% 100% 
 

 

4.2.2.3  เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบท่ี 3 

เปนการสืบคนดวยการระบุลักษณะและประเภทการทองเท่ียว โดยที่ผูใชงานระบบสามารถระบุ
ลักษณะและประเภทการทองเท่ียวไดมากกวา 1 ประเภท เพ่ือใหระบบนําประเภทการทองเท่ียวที่ผูใช
เลือกมาเปรียบเทียบตรรกศาสตรการกระทํา AND กัน และในแตละประเภทนั้น ผูใชสามารถเลือกได
มากกวา 1 ตัวเลือก เพ่ือใหระบบนําตัวเลือกของแตละประเภทมาเปรียบเทียบตรรกศาสตรการกระทํา 
OR กัน ทําใหไดเง่ือนไขการสืบคนกรณีตางๆ ดังนี้ 

- กรณีที ่1:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name)  
- กรณีที ่2:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic)  

    หรือ 

 ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 
- กรณีที ่3:  ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (Data Properties: Name) และ 
  รายละเอียดของรูปภาพ (Data Properties: NamePic) และ 
 คําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties: Feature) 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพดวยการระบุ
เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 3 จะห็นไดวา มีคาเฉลี่ยของ Precision เทากับ 81% และคาเฉลี่ยของ 
Recall เทากับ 100% 
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ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความถูกตองของการสืบคนดวยเงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที ่3 

   
เงื่อนไขการสืบคนรูปแบบที่ 3 Precision Recall 

กรณีท่ี 1 78% 100% 

กรณีท่ี 2 79% 100% 

กรณีท่ี 3 85% 100% 

คาเฉล่ีย 81% 100% 

 
4.2.3  สรุปผลการทดสอบความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ 

จากการทดลองพบวาการทดสอบความถูกตองของการสืบคนรูปภาพ จากการพัฒนาระบบการ
สืบคนรูปภาพเชิงความหมาย มีระดับ Precision เฉลี่ยเทากับ 84% ซึ่งหมายถึงระบบมีประสิทธิภาพ               

ในระดับดี ในขณะที่ระดับ Recall มีประสิทธิภาพเฉล่ียอยูที่ 100% ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 
4.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ ดวยการกําหนดใหผูใชงานระบบ
จํานวน 25 คน ทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบใน 3 ดาน คือ 

- ดานความสัมพันธ และการแบงหมวดหมูของขอมูล 

- ดานการใชงานของโปรแกรม 

- ดานการแสดงผลของโปรแกรม 

ผูวิจัยไดกําหนดใหใชเกณฑการใหคะนนในแบบประเมินตามตารางที่ 4.2 และใชสถิติเชิง
พรรณนาในการวัดคากลางโดยใชคาตัวกลางเลขคณิต และวัดการกระจายของขอมูลโดยใชสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายขอมูลและพิจารณาจากคาตัวกลางเลขคณิต ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3  

4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจดานความสัมพันธ และการแบงหมวดหมูของขอมูล 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจดานความสัมพันธ และการแบงหมวดหมู               

ของขอมูล จากผลการประเมินที่พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจดานนี้มีคาเทากับ 4.13 และมีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ดังนั้นระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในดานความสัมพันธ และการ
แบงหมวดหมูของขอมูลอยูในระดับดี 
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ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจดานความสัมพันธ และการแบงหมวดหมูของขอมูล 

หัวขอการประเมิน  
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

ความหมาย 

1.1 ความถูกตองของการจัดแบงหมวดหมูของ
ขอมูลสถานที่ทองเท่ียว 

4.16 0.69 ดี 

1.2 ความถูกตองของการจัดแบงหมวดหมูของ
ขอมูลที่พัก 

3.96 0.66 ดี 

1.3 ความถูกตองของการจัดแบงหมวดหมูของ
สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรม 

4.12 0.60 ดี 

1.4 ความถูกตองของความสัมพันธระหวาง
สถานที่ ที่พัก กิจกรรม และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

4.22 0.65 ดี 

1.5 ความครบถวนของขอมูลสถานที่ทองเท่ียว 4.24 0.44 ดี 
1.6 ความครบถวนของขอมูลที่พัก 4.08 0.64 ดี 

รวม 4.13 0.61 ดี 
 

4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบ 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินดานการใชงานโปรแกรม จากผลการประเมินที่พบวา

คาเฉล่ียความพึงพอใจดานน้ี มีคาเทากับ 4.09 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดังนั้น
ระบบที่ไดพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพในดานผลการประเมินดานการใชงานโปรแกรมอยูในระดับดี 
 

ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบ 

 

หัวขอการประเมิน  
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(SD) 
ความหมาย 

2.1 ความสะดวกในการใชโปรแกรมเพ่ือการคนหา 3.92 0.57 ดี 
2.2 ความงายในการคนหาขอมูลใหตรงกับความตองการ 4.16 0.62 ดี 
2.3 ผลลัพธที่ไดตอบสนองตอความตองการ 4.21 0.5 ดี 

รวม 4.09 0.56 ดี 
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4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลของโปรแกรม 

 ตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลของโปรแกรม              
จากผลการประเมินที่ได จะเห็นวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานนี้ มีคาเทากับ 4.46 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54 ดังนั้นระบบท่ีไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในดานผลการประเมินดานการ
แสดงผลของโปรแกรมอยูในระดับดี 
 

ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการแสดงผลของโปรแกรม 

 

หัวขอการประเมิน  
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

ความหมาย 

3.1 ความครบถวนของขอมูลในการแสดงผล  4.48 0.51 ดี 
3.2 ความชัดเจนของขอความท่ีแสดง             
บนจอภาพ 

4.43 0.66 ดี 

3.3 การออกแบบและการจัดวางองคประกอบ
ของโปรแกรมมีความเหมาะสม 

4.28 0.54 ดี 

3.4 ความเหมาะสมในการใชรูปแบบตัวอักษร 4.52 0.51 ดีมาก 

3.5 การแสดงผลมีความเช่ือมโยงของขอมูล 4.41 0.50 ดี 
3.6 ระบบสามารถสืบคนเชิงความหมายได 
และไดผลลัพธที่ถูกตอง 

4.48 0.51 ดี 

3.7 สามารถสืบคนในเชิงกวางไดอยาง
ครอบคลุม และสามารถสืบคนขอมูลแบบ
เจาะจงได 

4.68 0.56 ดีมาก 

3.8 สวนของเง่ือนไขของการสืบคนมีความ
เหมาะสม และทําใหไดขอมูลที่ตรงกับความ
ตองการมากข้ึน 

4.48 0.65 ดี 

รวม 4.46 0.54 ดี 
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4.4 สรุปการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวยการทดสอบความถูกตอง              
ของการสืบคนขอมูลรูปภาพ และการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ  โดยผูใชงานระบบ
จํานวน 25 คน ทําการสืบคนขอมูลรูปภาพจากฐานขอมูลจํานวน 100 รูป ดวยการระบุคําคนที่แตกตาง
กันจาํนวน 50 คํา 

จากการทดลองพบวาการทดสอบความถูกตองของการสืบคนรูปภาพ จากการพัฒนาระบบ  
การสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย  มีระดับ  Precision เฉ ล่ียเทากับ  84% ซึ่ งหมายถึงระบบ                   
มีประสิทธิภาพในระดับดี ในขณะที่ระดับ Recall เฉลี่ยเทากับ 100%  ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

จากการทดสอบความพึงพอใจของผูใชงานระบบพบวา ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจ                  
ดานความสัมพันธและการแบงหมวดหมูของขอมูลในระดับดี, ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจดานการใช
งานของระบบในระดับดี และผูใชงานระบบมีความพึงพอใจดานการแสดงผลของโปรแกรมในระดับดี 
 



 
 

66 

บทที่ 5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
ระบบการสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเท่ียว                   

ในภาคตะวันตก ได พัฒนาวิธีการสืบคนรูปภาพเชิงความหมายโดยใชออนโทโลยีเกี่ยวกับ                   
สถานที่ทองเท่ียว กรณีศึกษาสถานท่ีทองเที่ยวในภาคตะวันตก 2 จังหวัด คือ จ .กาญจนบุรี                   
และ จ.ราชบุรี  

 

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบการคนหาตาม OWL DL 

 

Ontology Classes SubClass Object property Data property Individual 
OWL DL 168 155 30 42 1240 

 

จากตารางที่ 5.1 ประกอบดวยคาที่ทดสอบตามคุณสมบัติของ SHOIQ(D) แสดงคาใน                   
ออนโทโลยีระบบการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก ดังนี้ 
จํานวนของคลาส (Classes) ในออนโทโลยีเทากับ 168 คลาส จํานวนซับคลาส (SubClass)                  

ในออนโทโลยีเทากับ 155 ซับคลาส จํานวนความสัมพันธระหวางคลาส (Object property) เทากับ                 
30 ความสัมพันธ จํานวนคุณสมบัติระหวางคลาสโดเมนและเรนจ (Data property) เทากับ                   
42 คุณสมบัติ จํานวนขอมูลที่เปนตัวแทน (Individual) เทากับ 1240 ขอมูล ซึ่งคาทั้งหมดท่ีกลาวมา
สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของความรูที่มีอยูในเคารางของออนโทโลยีระบบการสืบคนรูปภาพ
เชิงความหมาย มีจํานวนรูปภาพท้ังหมดในฐานขอมูลออนโทโลยีจํานวน 350 รูป  

โดยเปนการพัฒนาออนโทโลยีที่สอดคลองกับวิธีการสืบคนรูปภาพเชิงความหมาย                   
ทําใหไดวิธีการสืบคนขอมูลการทองเท่ียว ที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลไดถูกตอง ครบถวน             

ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ โดยที่ระบบมีความสามารถในการทํางานดังตอไปน้ี 

1. ระบบสามารถจัดการฐานความรูออนโทโลยีของระบบ โดยสามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูล
สถานที่ทองเท่ียว และท่ีพักได 

2. ระบบสามารถรับคําคนจากการคิวรีของผู ใชที่ เปนคําคนและประโยคภาษาไทย                   
เพ่ือนําไปใชในการสืบคนขอมูลรูปภาพตามความตองการของผูใช 

3. จากการทดสอบการใชงานระบบโดยผูใชงานระบบจํานวน 25 คน ทําการสืบคนขอมูล
รูปภาพจากฐานขอมูลจํานวน 100 รูป ดวยการระบุคําคนที่แตกตางกันจํานวน 50 คํา 
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- ระบบมีความถูกตองของการสืบคนขอมูลรูปภาพ จากการทดลองพบวาการทดสอบ
ความถูกตองของการสืบคนรูปภาพ จากการพัฒนาระบบการสืบคนรูปภาพเชิง
ความหมาย มีระดับ Precision เฉลี่ยเทากับ 84% ซึ่งหมายถึงระบบมีประสิทธิภาพ
ในระดับดี ในขณะที่ระดับ Recall มีประสิทธิภาพเฉล่ียอยูที่ 100% ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในระดับดีมาก 

- ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใชงานระบบดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานความสัมพันธ และการแบงหมวดหมูของขอมูล ผูใชงานระบบมีความ                

พึงพอใจระดับด ี

- ดานผลการประเมินดานการใชงานโปรแกรมอยู ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจ
ระดับด ี

- ดานผลการประเมินดานการแสดงผลของโปรแกรมอยู ผูใชงานระบบมีความ               

พึงพอใจระดับด ี

 

5.2 ปญหาอุปสรรค  
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลรูปแบบสําหรับการสืบคนขอมูล และใชขอมูลรูปภาพ 

จากเว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และเว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  โดยที่การเขียน
คําบรรยายเนื้อหาบนเว็บไซตตางๆนั้น ผู เขียนแตละคนอาจมีการใชคําบรรยายที่แตกตางกัน                   
แตมีความหมายเหมือนกัน หากระบบการสืบคนขอมูลใชหลักการสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ                 
ระบบจะแสดงผลการสืบคนขอมูล ดวยการแสดงเฉพาะเอกสารท่ีตรงกันกับคําที่ใชสืบคนเทานั้น  

การออกแบบระบบการสืบคนขอมูลใหมีการใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)               

จะทําใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจถึงกลุมคําที่มีความหมายเหมือนกัน และนํามาใชในการสืบคนขอมูล 
ผลลัพธที่ไดจึงเปนผลลัพธ ในเชิงความหมายที่มีความแมนยําสูงกวาการสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ 
(Keyword-Based) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลรูปภาพ ทําใหผูใชงานระบบสามารถ
สืบคนขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการมากกวาการสืบคนขอมูลในปจจุบัน                   

ที่เปนการสืบคนดวยคําสําคัญ (Keywords) 
  
5.3 ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ไดสรางตัวแบบออนโทโลยีสถานที่ทองเท่ียว เพ่ือใหระบบนําไปใชในการสืบคนขอมูล
รูปภาพ ในการสรางตัวแบบน้ัน ผูวิจัยไดใชขอมูลรูปภาพสถานที่ทองเที่ยวในภาคตะวันตก 2 จังหวัด        
คือ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี ที่มีคําอธิบายรูปภาพสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้นเปนภาษาไทย                   

ทําใหเปนขอจํากัดในการใชงานระบบ ที่ผูใชงานสามารถสืบคนไดเฉพาะขอมูลรูปภาพสถานที่ทองเท่ียว
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ใน จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี ที่มีคําอธิบายรูปภาพเปนภาษาไทยเทานั้น ในการพัฒนาตอไปนั้น 
ผูพัฒนาอาจพิจารณาพัฒนาออนโทโลยีที่บรรยายขอมูลรูปภาพสถานที่ทองเท่ียวของประเทศตางๆ                
ทั่วโลก รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับรูปภาพที่ทําการสืบคนออกมาได เชน แสดงเก่ียวกับ                    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ทองเท่ียวนั้นๆ เปนตน และพัฒนาใหไดระบบการสืบคนขอมูลที่สามารถ
สืบคนขอมูลรูปภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผูใชงานระบบสามารถสืบคนขอมูลดวยการระบุ
คําคนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการขยายขอบเขตของการสืบคนขอมูลใหกวางมากยิ่งขึ้น  

ฐานขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่ใชในงานวิจัยนี้ รองรับเฉพาะคําสําคัญภาษาไทยท่ีผูวิจัยจัดเก็บ 
และแยกประเภทในลักษณะของหมวดหมู ลําดับชั้น คําที่เขียนเหมือนกันแตความหมายตางกัน                  
คําท่ีเขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน และคําท่ีมีความสัมพันธระหวางกันไดเอง โดยที่การทํางาน
ในขั้นตอนการนําเขาขอมูล การคัดแยกขอมูล และการออกแบบโครงสรางในฐานขอมูลออนโทโลยี
รูปภาพเปนการประมวลผลดวยมือ (Manual system) ทําใหมีโอกาสเกิดขอผิดพลาด เสียเวลา                   
ในการประมวลผล ขอมูลที่รวบรวมไวในฐานขอมูลอาจจะไมครอบคลุมการใชงาน ทําใหผูใชงานระบบ
ไมไดรับขอมูลที่ตรงตามความตองการเทาที่ควรในกรณีที่ตองการสืบคนในลักษณะท่ีลงรายละเอียดมาก
ขึ้น ในการพัฒนางานวิจัยตอไปน้ัน ผูพัฒนาควรพิจารณานํา WordNet และ Thesaurus เขามาใช               
ในการนิยามออนโทโลยี และทําการหาคาความคลายคลึงของคําสืบคนโดยอาศัยความสัมพันธ                  
ของความหมายใน Wordnet เพ่ือใหไดขอมูลรูปภาพที่มีความสัมพันธในเชิงความหมายและ                   

ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ  
นอกจากนี้ผูพัฒนาควรพัฒนาใหระบบมีความสามารถปรับปรุงฐานขอมูลแบบอัตโนมัติ               

เพ่ือใหฐานขอมูลของระบบมีความทันสมัยอยูเสมอ และพัฒนาเพ่ือใหไดระบบการสืบคน ที่ไดแกปญหา
ในเรื่องที่ผูใชปอนคําสืบคนผิด หรือปอนคําสืบคนที่ไมถูกตองตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                
และเปนระบบการสืบคนที่มีเคร่ืองมือชวยแนะนําคําสืบคน เพ่ือเปนการเพ่ิมความสะดวกใหผูใชงาน
ระบบในการปอนคําสืบคนหรือวลีสืบคน 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธีการ Weight Hierarchies ที่กําหนดใหระบบคํานวณคาน้ําหนัก                   
ของผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูลรูปภาพ เพ่ือใหระบบนําคาน้ําหนักที่ไดไปใชในการจัดลําดับ                 
การแสดงผลลัพธที่ไดจากการสืบคน โดยที่งานวิจัยนี้ไมไดมีการพิจารณากรณีที่ เปนการสืบคนขอมูล
รูปภาพที่มีรายละเอียดของรูปภาพมาก และมีขอมูลบางสวนของรูปภาพตรงกันกับคําสืบคน                   
ทําใหมีความคลาดเคล่ือนในการแสดงผลลัพธ ในการพัฒนางานวิจัยตอไป ผูพัฒนาควรพิจารณาให
ระบบคํานวณคาน้ําหนักในกรณีที่รายละเอียดของรูปภาพไมตรงกันกับคําสืบคน เพ่ือใหไดผลลัพธ                   
ของการสืบคนที่ถูกตอง และตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
คูมือการใชงานระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชงิความหมาย โดยใชออนโทโลยี                       

กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 
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คูมือการใชงานระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชงิความหมาย โดยใชออนโทโลยี  
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 

 
ในสวนของการใชงานระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย โดยใชออนโทโลยี 

กรณีศึกษาการทองเท่ียวในภาคตะวันตกนั้น แบงการใชงานออกเปน 2 สวนคือ สวนการสืบคนขอมูล 
และสวนของเลือกเงื่อนไขท่ีตองการตามความสัมพันธ 

  
สวนของการสืบคนขอมูล  

ในสวนนี้จะเปนสวนท่ีผูใชงานท่ัวไปใชในการสืบคนขอมูลโดยแบงการทํางานออกเปน  2 
สวนยอยคือ สวนของการสืบคนดวยคําสําคัญ และสวนของเลือกเงื่อนไขท่ีตองการตามความสัมพันธ 
 ภาพผนวก ก.1 แสดงหนาจอท่ีใชในการสืบคนเพื่อคนหาขอมูลรูปภาพ กลาวคือเมื่อผูใช
สามารถเลือกจังหวัดของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีตองการ ระบบจะแสดงรายช่ืออําเภอของจังหวัดนั้นๆ              
ท่ีผูใชตองการ และใสคําคนในชองคนหาท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

 

 
 

ภาพผนวก ก.1 ตัวอยางหนาจอสืบคนขอมูลของระบบ 
  
การสืบคนขอมูลตามประเภทการทองเท่ียว  
  จากภาพผนวก ก.2 เปนกรณีการเลือกเงื่อนไขและความสัมพันธตามลักษณะและ
ประเภทการทองเท่ียวท่ีมากกวา 1 ประเภทตามความตองการของผูใชซึ่งประเภทการทองเท่ียว             
ของศูนยอบรม พิพิธภัณฑ ในหมวดหมูของสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวิชาการ เปรียบเทียบกับตรรกศาสตร
การกระทําของ OR คือส่ิงท่ีอยูในประเภทเดียวกัน และประเภทการทองเท่ียวของเข่ือน ในหมวดหมู
ของธรรมชาติและสัตวปา ซึ่งเปรียบเทียบกับตรรกศาสตรการกระทําของ AND คือส่ิงท่ีอยูตาง
ประเภทกัน 
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ภาพผนวก ก.2 สวนการสืบคนดวยประเภทการทองเท่ียว 
 
การสืบคนขอมูลที่เขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน  
 จากปญหานี้จะตองคัดเลือกคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตเขียนตางกันขึ้นมา เชน 
เขื่อนวชิราลงกรณ เ ข่ือนเขาแหลม เปนตน โดยนําคําเหลานี้มาผานการเช่ือมความสัมพันธโดย
คุณสมบัติของ owl:sameAs เพื่ออธิบายวาหมวดหมูของคําเหลานั้นเปรียบเสมือนคําท่ีสามารถใช
แทนกันได ซึ่งการสืบคนนี้จะแสดงขอมูลท้ังหมดท่ีอยูภายในคลาสนั้นๆ  
 

 
 

ภาพผนวก ก.3 ตัวอยางการสืบคนดวยคําคน 2 คําท่ีเขียนตางกัน แตแสดงผลลัพธเหมือนกัน 
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ภาพผนวก ก.4 ผตัวอยางผลลัพธการสืบคนคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตเขียนตางกันได โดยใช 

คําวา “เข่ือนวชิราลงกรณ” และ “เข่ือนเขาแหลม” ไดผลลัพธการคนหาเหมือนกัน 
 
การสืบคนขอมูลที่เขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน  
 จากปญหาดังกลาว ซึ่ง เปนปญหาท่ีมีลักษณะคลายกัน  เพียงแตตองคัดเลือกคํา               
ท่ีเขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกันขึ้นมา เชน เขื่อนเขาแหลม อุทยานแหงชาติเขาแหลม           
เปนตน โดยนําคําเหลานี้มาผานการเช่ือมความสัมพันธโดยคุณสมบัติของ owl:differentFrom            
เพื่ออธิบายวาหมวดหมูของคําเหลานั้นเปรียบเสมือนคําท่ีไมสามารถใชแทนกันได เปนคนละสถานท่ี
เพียงแตมีคําสวนหนึ่งท่ีเหมือนกันเพียงเทานั้น เชน คําวา “เขาแหลม” ซึ่งการสืบคนนี้จะแสดงขอมูล
ท้ังหมดท่ีอยูภายในคลาสนั้นๆ ท่ีมีความสัมพันธกับประเภทการทองเท่ียวนั้นๆ ท่ีผูใชตองการ 
 

 
 

ภาพผนวก ก.5 ตัวอยางการสืบคนขอมูลท่ีเขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน 
 

 
 

ภาพผนวก ก.6 ตัวอยางผลลัพธการสืบคนขอมูลท่ีเขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน 
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ภาพผนวก ก.7 ตัวอยางการสืบคนขอมูลท่ีเขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน 
 

 
 

ภาพผนวก ก.8 ตัวอยางการสืบคนคําท่ีเขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน โดยใชคําวา  
เข่ือนเขาแหลม หรืออุทยานแหงชาติเขาแหลม ซึ่งผลลัพธท่ีไดจากการคนหานั่นหมายถึงท้ัง 2  

สถานท่ีนี้ไมใชส่ิงเดียวกันอยางชัดเจน 
  
การสืบคนดวยหมวดหมูและระบุคําสําคัญ  
 ไดทําการทดสอบการสืบคนโดยใชหมวดหมูประเภทรูปแบบกิจกรรมและคําสําคัญ               
คือคําวา อุทยานแหงชาติ และรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว เดินปา และพายเรือ เพื่อสืบคนโดย
เฉพาะเจาะจงถึงประเภทรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกับช่ือของสถานท่ีทองเท่ียว ไดผลลัพธของ
การสืบคนดังภาพท่ี ทําใหผลลัพธมีถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาหากมีการสืบคนเฉพาะประเภทสถานท่ี
ทองเท่ียว ผลลัพธท่ีแสดงออกมาจะเปนขอมูลอุทยานแหงชาติ ท่ีอยูมีรูปแบบกิจกรรมดังกลาว 
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ภาพผนวก ก.9 ตัวอยางการสืบคนดวยหมวดหมูและระบุคําสําคัญ 
 

 

 
 

ภาพผนวก ก.10 ตัวอยางการสืบคนกรณีเลือกเงื่อนไขรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว  
และระบคํุาสําคัญ 
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 ระบบจะพิ จารณาคําคน ในกรณีของ ช่ือสถาน ท่ีท อง เ ท่ียว  และรายละ เอี ยด               
ของรูปภาพ ขั้นตอนตอไปจะนําคําคนดังกลาวไปตรวจสอบวาอยูในคลาสความสัมพันธใดบางใน
ฐานขอมูลออนโทโลยี โดยการคนจากภาษาสืบคน SPARQL QUERY จากภาพผนวก ก.10 ตรงกับ
คลาสช่ือสถานท่ีหรือรายละเอียดของรูปภาพในออนโทโลยีรูปภาพ จากนั้นนําคําไปตรวจสอบวาตรง
กับความสัมพันธใดบางในออนโทโลยีเกี่ยวกับการทองเท่ียว ท่ีตองการใหแสดงขอมูลประกอบเพ่ือให
ตรงตามความตองการของผูใชมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะมีเพียงกรณีเดียวจาก Data Properties 
ช่ือ Name (ช่ือสถานท่ีทองเท่ียว) หรือ NamePic (รายละเอียดของรูปภาพ) เพราะกรณีนี้สามารถ
ระบุคําคนไดเฉพาะเจาะจงตรงกับคําท้ังหมด หรือคําบางสวนในฐานขอมูลรูปภาพ  

 ระบบจะพิจารณากรณีคนหาช่ือของสถานท่ีทองเท่ียว จากภาพผนวก ก.11 เลือกจังหวัด 
“กาญจนบุรี” เลือกอําเภอ “เมือง” ใสคําคนหา “สะพาน” และกดปุมคนหา 
 

 
 

ภาพผนวก ก.11 แสดงการสืบคนดวยคําคน “สะพาน” 
 

 จากภาพผนวก ก.12 แสดงผลลัพธโดยใชคําคน “สะพาน” กลาวคือคําท่ีคนหาเปนการ
ระบุไมเฉพาะเจาะจงถึงสถานท่ี เปนการระบุคําเพียงบางสวนของช่ือสถานท่ีทองเท่ียว (Data 
Properties : Name) เทานั้นจึงทําใหผลลัพธท่ีไดแสดงผลลัพธมากกวา 1 สถานท่ี ขึ้นอยูกับขอมูลใน
ฐานขอมูลออนโทโลยีดวยเชนกัน จากภาพคําวาสะพานในขอมูลสถานท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอ
เมือง ระบุวามี 2 สถานท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของหรือมีความเปนไดกับคําวา “สะพาน” คือสะพานขาม
แมน้ําแคว และสะพานอุตมานุสรณ 
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ภาพผนวก ก.12 แสดงผลลัพธ ท่ีใชคําคน “สะพาน”  

 
 ระบบจะพิจารณากรณีคนหารายละเอียดของรูปภาพสถานท่ีทองเท่ียว จากภาพผนวก 

ก.13 เลือกจังหวัด “กาญจนบุรี” เลือกอําเภอ “-” ใสคําคนหา “เชลยศึก” และกดปุมคนหา 

 
ภาพผนวก ก.13 แสดงการสืบคนดวยคําคน “เชลยศึก” 
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  จากภาคผนวก ก.14 แสดงผลลัพธโดยใชคําคน “เชลยศึก” กลาวคือคําท่ีคนหา           
เปนการระบุไมเฉพาะเจาะจงถึงสถานท่ี เปนการระบุคําเพียงบางสวนของรายละเอียดของรูปภาพ
สถานท่ี (Data Properties : NamePic) เทานั้น จึงทําใหผลลัพธท่ีไดแสดงผลลัพธมากกวา 1 สถานท่ี 
ขึ้นอยูกับขอมูลในฐานขอมูลรูปภาพของสถานทองเท่ียวดวยเชนกัน จากภาพคําวา เชลยศึกในขอมูล
สถานท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี ระบุวามี 2 สถานท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของหรือมีความเปนไดกับคําวา “เชลย
ศึก” คือสุสานสัมพันธมิตรดอนรัก และพิพิธภัณฑสงครามอักษะ ซึ่งแต 2 สถานท่ีดังกลาวเชนเมื่อ
กลาวถึงสุสานสัมพันธมิตรดอนรัก สวนใหญจะนึกถึงรายนามเหลาศพทหาร หรือปายสดุดีเหลาทหาร
เชลยศึก และรูปปนของนายทาเคชิ นาวารา เปนตน 

 

 
 

ภาพผนวก ก.14 แสดงผลลัพธ ท่ีใชคําคน “เชลยศึก” 
 

 ระบบจะพิจารณาคําคนในกรณีของการคนหาคําอธิบายของรูปภาพ โดยระบบจะนํา
คําคนไปผานกระบวนการตัดคํา ขั้นตอนตอไปจะนําคําคนดังกลาวไปตรวจสอบวาอยูในคลาส
ความสัมพันธใดบางในฐานขอมูลออนโทโลยี โดยการคนจากภาษาสืบคน SPARQL QUERY จาก
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ตัวอยางตรงกับคลาสช่ือสถานท่ีทองเท่ียว หรือรายละเอียดของรูปภาพ หรือคําอธิบายของรูปภาพใน
ฐานขอมูลออนโทโลยี จากนั้นนําคําไปตรวจสอบวาตรงกับความสัมพันธใดบางในออนโทโลยีเกี่ยวกับ
การทองเท่ียว ท่ีตองการใหแสดงขอมูลประกอบเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น               
ซึ่งผลลัพธท่ีอาจเปนไปไดท้ัง 3 กรณีหรือกรณีใดกรณีหนึ่งจาก Data Properties ท่ีช่ือ Name               
(ช่ือสถานท่ีทองเท่ียว) หรือ NamePic (รายละเอียดของรูปภาพ) หรือ Feature (คําอธิบายของ
รูปภาพ) เพราะกรณีนี้สามารถระบุคําคนไดเฉพาะเจาะจงตรงกับคําท้ังหมด หรือคําบางสวนใน
ฐานขอมูลรูปภาพ 

 ระบบจะพิจารณากรณีคนหาคําอธิบายของรูปภาพ ซึ่งจะตองนําคําคนไปผาน
กระบวนการตัดคํา โดยจากภาพผนวก ก.15 เลือกจังหวัด “กาญจนบุรี” เลือกอําเภอ “ทามวง”             
ใสคําคนหา “ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” และกดปุมคนหา 

 

 
ภาพผนวก ก.15 การสืบคนดวยคําคน “ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” 

 
ระบบจะนําคําคนท่ีปอนเขามา เมื่อตรวจสอบจากการเปรียบเทียบกับพจนานุกรม

คําศัพทแลว จะทําใหรูวาควรใชวิธีการคนหาลักษณะใดจากภาพคือ ใชวิธีการคนหาจากคําอธิบายของ
รูปภาพ โดยเม่ือคําคนท่ีปอนเขามาผานกระบวนการตัดคําแลว จากนั้นจะนําคําคนมาเปรียบเทียบกับ
พจนานุกรมคําศัพทท่ีเตรียมไวรองรับการตัดคํา จากภาพผนวก ก.16 คําคนท่ีตัดไดคือ ประเทือง | 
ศิลปน| แหงชาติ ซึ่งคําวา ศิลปน | แหงชาติ พบในคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties : 
Featured และคําวา ประเทือง  พบในคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties : NamePic 
 

 
 

ภาพผนวก ก.16 ผลการตัดคําและนํามาเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท ดวยคําคน 
“ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” 
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จากนั้นนําคําท่ีผานการเปรียบเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท ถาพบวา คําตรงกัน
ขั้นตอนตอไปจึงนําคําไปคนหากับฐานขอมูลออนโทโลยีตอไป โดยคนหาดวยภาษา SPARQL QUERY 
โดยนําคําท่ีรับเขามาตรวจสอบวาอยูในคลาสความสัมพันธใดบางในฐานขอมูลออนโทโลยี และอยูใน
คุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties ใดบางตามความสัมพันธของฐานขอมูลออนโทโลยีท่ี
ไดออกแบบไว 

 

 
ภาพผนวก ก.17 ผลการตัดคําและนํามาเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท ดวยคําคน 

“ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” 
 
  จากภาพผนวก ก.18 แสดงผลลัพธโดยใชคําคน “ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” 
กลาวคือคําท่ีคนหาเปนการระบุเฉพาะเจาะจง มีความละเอียดและซับซอนมากข้ึน มีความสัมพันธ          
กับรายละเอียดของรูปภาพ และคําอธิบายของรูปภาพ  ซึ่งเปนการระบุคําเพียงบางสวนของ
รายละเอียดของรูปภาพสถานท่ี (Data Properties : NamePic) และคําอธิบายของรูปภาพ (Data 
Properties : Feature) จึงทําใหผลลัพธท่ีไดแสดงผลลัพธเพียง 1 สถานท่ี ขึ้นอยูกับขอมูลใน
ฐานขอมูลรูปภาพของสถานทองเท่ียวดวยเชนกัน จากภาพคําวาประเทือง ศิลปนแหงชาติในขอมูล
สถานท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี ในอําเภอทามวงระบุวามีเพียง 1 สถานท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของหรือมีความ
เปนไดกับคําวา “ประเทือง ศิลปนแหงชาติ” คือหอศิลปเอมเจริญ 
 

 
 

ภาพผนวก ก.18 ผลลัพธ ท่ีใชคําคน “ประเทือง ศิลปนแหงชาติ”  
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 ระบบจะพิจารณากรณีคนหาคําอธิบายของรูปภาพ ซึ่งจะตองนําคําคนไปผาน
กระบวนการตัดคํา โดยจากภาพผนวก ก.19 เลือกจังหวัด “กาญจนบุรี” เลือกอําเภอ “เมือง”                
ใสคําคนหา “สะพานญี่ปุน” และกดปุมคนหา 
 

 
 

ภาพผนวก ก.19 การสืบคนดวยคําคน “สะพานญี่ปุน” 
 

ระบบจะนําคําคนท่ีปอนเขามา เมื่อตรวจสอบจากการเปรียบเทียบกับพจนานุกรม
คําศัพทแลว จะทําใหรูวาควรใชวิธีการคนหาลักษณะใดจากภาพคือ ใชวิธีการคนหาจากคําอธิบายของ
รูปภาพ โดยเม่ือคําคนท่ีปอนเขามาผานกระบวนการตัดคําแลว จากนั้นจะนําคําคนมาเปรียบเทียบกับ
พจนานุกรมคําศัพทท่ีเตรียมไวรองรับการตัดคํา จากภาพผนวก ก.20 คําคนท่ีตัดไดคือ สะพาน| ญี่ปุน| 
ซึ่งคําวา สะพาน, ญี่ปุน พบในคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties : Featured และคํา
วา ประเทือง พบในคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties : Name 
 

 
 

ภาพผนวก ก.20 ผลการตัดคําและนาํมาเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท  
ดวยคําคน “สะพานญี่ปุน” 

 
จากนั้ น นํ า คํา ท่ีผ านการ เปรี ยบ เ ทียบกั บพจนานุกรม คํา ศัพท  ถ าพบว า                 

คําตรงกันขั้นตอนตอไปจึงนําคําไปคนหากับฐานขอมูลออนโทโลยีตอไป โดยคนหาดวยภาษา 
SPARQL QUERY โดยนําคําท่ีรับเขามาตรวจสอบวาอยูในคลาสความสัมพันธใดบาง  ในฐานขอมูล
ออนโทโลยี และอยูในคุณสมบัติในภาษา OWL ของ Data Properties ใดบางตามความสัมพันธของ
ฐานขอมูลออนโทโลยีท่ีไดออกแบบไว 
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ภาพผนวก ก.21 ผลการตัดคําและนํามาเทียบกับพจนานุกรมคําศัพท ดวยคําคน  

“สะพานญี่ปุน” 
 

  จากภาพผนวก ก.22 แสดงผลลัพธโดยใชคําคน “สะพานญี่ปุน” กลาวคือคําท่ีคนหา
เปนการระบุเฉพาะเจาะจง มีความละเอียดและซับซอนมากข้ึน มีความสัมพันธกับช่ือสถานท่ี
ทองเท่ียวและคําอธิบายของรูปภาพ ซึ่งเปนการระบุคําเพียงบางสวนของช่ือสถานท่ีทองเท่ียว (Data 
Properties : Name) และคําอธิบายของรูปภาพ (Data Properties : Feature) จึงทําใหผลลัพธท่ีได
แสดงผลลัพธเทากับ 2 สถานท่ีขึ้นอยูกับขอมูลในฐานขอมูลรูปภาพของสถานทองเท่ียวดวยเชนกัน 
จากภาพคําวาสะพานญี่ปุนในขอมูลสถานท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี ในอําเภอเมืองระบุวามี 2 สถานท่ี
สําคัญท่ีเกี่ยวของหรือมีความเปนไดกับคําวา “สะพานญี่ปุน” คือ สะพานขามแมน้ํ าแคว                      
และพิพิธภัณฑสงครามอักษะ 
 

 
ภาพผนวก ก.22 ผลลัพธ ท่ีใชคําคน “สะพานญี่ปุน”  
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 กรณีนี้เลือกเงื่อนไขท่ีตองการ โดยเลือกจังหวัด อําเภอ ลักษณะและประเภท               
การทองเท่ียววิถีชีวิต เลือกประเภทตลาดน้ํา ประเภทธรรมชาติและสัตวปา เลือกเขื่อน และน้ําตก               
ซึ่งแตละประเภทไมไดอยูในหมวดหมูเดียวกัน ประเภทรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว เลือก กีฬา             
ทางน้ํา เลือกหมวดการเดินทางคือรถยนต และรถประจําทาง ขั้นตอนตอไปจึงนําคําไปคนหากับ
ฐานขอมูลออนโทโลยีตอไป โดยนําคําท่ีรับเขามาตรวจสอบวาอยูในคลาสใด จากตัวอยางตรงกับคลาส
ประเภทสถานท่ีทองเท่ียวในออนโทโลยีรูปภาพ จากคลาส  (Class) วิถีชีวิตไปหาซับคลาส                   
(Sub Class) ตลาดน้ํา ตามลําดับ เปนตน จากนั้นตรวจสอบวาคลาสดังกลาวอยูในคลาสสถานท่ี
ใดบาง ขั้นตอนตอไปนําช่ือสถานท่ีท่ีไดไปตรวจสอบวาสถานท่ีใดตรงกับความสัมพันธการเดินทาง               
ในคลาสรถยนตบาง ในออนโทโลยีเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีตองการใหแสดงขอมูลประกอบเพ่ือใหตรง
ตามความตองการของผูใชมากย่ิงข้ึน ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะมีเพียง 2 ประเภทสถานท่ี ท่ีตรงกับเงื่อนไขท่ี
ผูใชระบุ เนื่องจากกรณีนี้ไดระบุเงื่อนไขครอบคลุมเฉพาะเจาะจงถึงสถานท่ีนั้นๆ แตผลลัพธท่ีไดจะไม
เฉพาะเจาะเพียงแคสถานท่ีเดียว หรือตรงสถานท่ีท่ีใกลเคียงกับความตองการเทากับการระบุคําคนใน
ชองคนหา 

 

 
 

ภาพผนวก ก.23 แสดงการสืบคนดวยเงื่อนไขท่ีตองการตามความสัมพันธ 
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ภาพผนวก ก.24 แสดงผลลัพธการเลือกเงื่อนไขท่ีตองการตามความสัมพันธ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
คูมือการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย  

โดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 
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คูมือการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย  
โดยใชออนโทโลยี กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 

 
 ในสวนของการใชงาน เพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลของระบบนั้น แบงการใชงานออกเปน 3 

สวนคือ สวนของการเพิ่มขอมูล ลบ และสวนของการแกไขขอมูล 
 

 ก า ร เ พ่ิ ม  ลบ  แก ไ ข  ข อ มู ล ใ น ฐ าน ข อ มู ล อ อน โ ท โ ล ยี ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว นั้ น                      
โดยผูใชสามารถเลือกสวนของการเพิ่ม ลบ หรือแกไข ได 2 ประเภท คือ สถานท่ีทองเท่ียว และท่ีพัก 
จากนั้นกดปุม เพิ่มขอมูล  

 

 
 

ภาพผนวก ข.1 แสดงหนาจอหลักในการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล 
 
สวนของการเพิ่มขอมูล 

 กรณีแรก เมื่อผูใชตองการเพิ่มขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวหรือ ท่ีพัก โดยกดปุม เพิ่มขอมูล 
จากนั้นทําการเพ่ิมขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีนั้น และกดปุมบันทึก 
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ภาพผนวก ข.2 แสดงสวนของการเพิ่มขอมูล ยกตัวอยาง “ปอมพระจุล” 
 
 เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม บันทึก แตถากรณีท่ีกรอกขอมูลไมครบจะ
มี pop up ขึ้นมาใหกรอกขอมูลอีกครั้งใหครบ จากภาพกรณีนี้คือไมไดเพิ่มขอมูลช่ือสถานท่ีทองเท่ียว
จากนั้นกดปุมบันทึก 
 

 
 

ภาพผนวก ข.3 แสดง pop up กรณีกรอกขอมูลไมครบ 
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 กรณีเพิ่ มขอ มูลเปนภาษาไทย ระบบสามารถตรวจสอบการเ พ่ิมขอมูลซ้ํ า ได              
ดังภาพผนวก ข.4 เชน ตองการเพ่ิมขอมูลช่ือสถานท่ี สะพานขามแมน้ําแคว ระบบจะแจงวาช่ือสถาน
ท่ีนี้ไมสามารถ ใชงานได  
 

 
 

ภาพผนวก ข.4 แสดงการแจงเตือนกรณีเพิ่มช่ือภาษาไทย ของสถานท่ีทองเท่ียวซ้ํา 
 
 กรณี เพิ่ มข อมู ล เปน อั งกฤษ  ระบบสามารถตรวจสอบการ เพิ่ มข อมู ลซ้ํ า ไ ด                      
ดังภาพผนวก ข.5 เชน ตองการเพ่ิมขอมูลช่ือสถานท่ี Bridge over the River Kwai ระบบจะแจง
เตือนวาช่ือสถานท่ีนี้ไมสามารถใชงานได  
 

 
 

ภาพผนวก ข.5 แสดงการแจงเตือนกรณีเพิ่มช่ือภาษาอังกฤษ ของสถานท่ีทองเท่ียวซ้ํา 
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 จะพบวาขอมูลท่ีไดเพิ่มไป ถูกบันทึกลงในฐานขอมูลออนโทโลยีเรียบรอยแลว 
 

 
  

ภาคผนวก ข.6 แสดงขอมูลท่ีถูกบันทึกเพิ่มลงในฐานขอมูลออนโทโลยีการทองเท่ียว 
ในภาคตะวันตก 

 
สวนของการแกไขขอมูล 
 กรณีตองการแกไขขอมูล โดยสามารถเลือกไดวาตองการจะแกไขขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว
หรือ ท่ีพัก โดยใสช่ือท่ีตองการในชองคนหาและกดปุม Enter จากภาพกรณีนี้ใสช่ือสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
ตองการคนหา “pomprajoon” และดับเบิ้ลคลิกคําท่ีปรากฎในลิสตบอก จากนั้นแกไขขอมูลเพิ่มเติม
ดานขวามือ และกดปุมบันทึก 



 

 

91 
 

 

 
 

ภาพผนวก ข.7 แสดงขอมูลท่ีตองการแกไข หรือเพิ่มเติม และกดปุมบันทึก 
 
 เมื่อกดปุมบันทึก จะมี pop up แสดงขึ้นมาเพื่อยืนยันการแกไขอีกครัง้ เมื่อตรวจสอบ
วาการแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุมตกลง 
 

 
 

ภาพผนวก ข.8 แสดง pop up เพื่อยืนยันการแกไข 
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 จะพบวาขอมูลท่ีไดแกไข ถูกบันทึกลงในฐานขอมูลออนโทโลยีเรียบรอยแลว 
 

 
 

ภาพผนวก ข.9 แสดงขอมูลท่ีไดแกไข และถูกบันทึกลงในฐานขอมูลออนโทโลยีเรียบรอยแลว 
  
สวนของการลบขอมูล 
 กรณีการลบขอมูล สามารถเลือกไดวาตองการจะคนหาช่ือสถานท่ีทองเท่ียวหรือ ท่ีพัก  
จากภาพโดยใสช่ือท่ีตองการคนหาในชองคนหาและกดปุม Enter กรณีนี้ใสช่ือสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
ตองการคนหา “pomprajoon” และดับเบิ้ลคลิกคําท่ีปรากฎในลิสตบอก ถาตองการลบขอมูลใหกด
ปุม DELETE pomprajoon ดานขวามือ 
 

 
 

ภาพผนวก ข.10 แสดงขอมูลท่ีตองการลบขอมูล และกดปุมบันทึก 
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 เมื่อกดปุม DELETE pomprajoon จะมี pop up แสดงขึ้นมาเพื่อยืนยัน 
การลบอีกครั้ง  ถาพิจารณาแลววาตองการลบสถานท่ีนี้ ใหกดปุมตกลง 
 

 
 

ภาพผนวก ข.11 แสดง pop up เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
 
 จะปรากฏหนาจอนี้ แสดงวาไดลบขอมูล pomprajoon เรียบรอยแลว 
 

 
 

ภาพผนวก ข.12 แสดงขอความไดทําการลบสถานท่ี “ปอมพระจุล” 
ออกจากฐานขอมูลออนโทโลยี 

 
 จะพบวาสถานท่ี pomprajoon  ไดถกูลบออกจากฐานขอมูลออนโทโลยีแลว 
 

 
 

ภาพผนวก ข.13 แสดงขอมูลท่ีไดลบ และถูกบันทึกลงในฐานขอมูลออนโทโลยีเรียบรอยแลว 
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สวนการคนหาขอมูล 
 กรณีผูใชตองการคนหาช่ือสถานท่ีทองเท่ียว หรือช่ือท่ีพัก ระบบสามารถรองรับการ
คนหาไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพช่ือท่ีตองการคนหาในชองคนหา และกดปุม Enter 
ดังภาพ คนหาคําวา “สะพาน” ระบบจะแสดงช่ือสถานท่ีท่ีมีคําวาสะพานออกมาท้ังหมด เชน สะพาน
ขามแมน้ําแคว และสะพานมอญ เปนตน โดยระบบสามารถคนหาช่ือสถานท่ีท่ีตรงกันท้ังหมด หรือคน
ช่ือสวนใดสวนหนึ่งได 
 

 
 

ภาพผนวก ข.14 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “สะพาน” 

 

 
 

ภาพผนวก ข.15 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “น้ําตก” 
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ภาพผนวก ข.16 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “เชลยศึก” 

 

 
 

ภาพผนวก ข.17 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “พิพิธ” 
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ภาพผนวก ข.18 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “Bridge” 

 

 
 

ภาพผนวก ข.19 แสดงการคนหาสถานท่ี โดยใชคําจากสวนหนึ่งสวนใดของสถานท่ี  
เชน “River” 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การคิวรีขอมูลโดยการพิจารณาการอนุมาน 
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การคิวรีขอมูลโดยการพิจารณาการอนุมาน  
 

ในสวนนี้เปนตัวอยางของการสืบคนขอมูลท่ีสอดคลองกับการคิวรีขอมูล  โดยการ
พิจารณาการอนุมาน โดยใชหนาจอแสดงผลของผูใชงานมาอธิบายลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ                 
ของการคิวรี ซึ่งงานวิจัยนี้ประกอบดวยการคิวรีขอมูลโดยการอนุมานจํานวน  5 คุณสมบัติคือ 
คุณสมบัติแบบผกผัน คุณสมบัติแบบฟงกชัน คุณสมบัติแบบฟงกชันผกผัน คุณสมบัติแบบถายทอด 
และคุณสมบัติแบบสมมาตร  

 
ตัวอยางการคิวรีขอมูลโดยการพิจารณาการอนุมาน  

การคิวรีขอมูลโดยการพิจารณาการอนุมาน เมื่อนํามาแสดงผลผานสวนติดตอผูใชงาน 
(User Interface) นั้นสามารถนํามาแสดงเปนตัวอยางไดดังนี้  

 

 
 

ภาพผนวก ค.1 แสดงหนาจอ User Interface ของการคิวรีขอมูล 
โดยการพิจารณาการอนุมาน 

 
1. คุณสมบัติแบบผกผัน (Inverse Properties)  
 ตัวอยางสวนติดตอผู ใชงานท่ีใชงานคุณสมบัติแบบผกผันนั้น  จะแสดงอยูในสวน                  
ของการสืบคนดวยความสัมพันธ  ซึ่ งหากผู ใชต องการสืบคน ลักษณะและประ เภท                      
การทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ ของส่ิงท่ีปรากฏขึ้นก็จะได isClassificationOf(Museum, X)                
ในสวนของการสืบคน แตจะแสดงความสัมพันธ hasClassification(X, Museum) เพื่อบอกวา X              
อยูในสมัยใด ดังภาคผนวก ค.2 
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ภาคผนวก ค.2 ตัวอยางสวนการแสดงผลของคุณสมบัติแบบผกผัน 
 

 จากภาคผนวก ค.2 แสดงใหเห็นวามีการสืบคนวา สถานท่ีทองเท่ียวใดอยูในประเภท               
การทองเท่ียวพิพิธภัณฑ จะแสดงช่ือของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาขึ้นมา ซึ่งเปนความสัมพันธ
แบบ isClassificationOf แตเม่ือดูรายละเอียดของพิพิธภัณฑสถาน-แหงชาติบานเกาจะพบวา                   
มีความเก่ียวของกับพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนความสัมพันธแบบ hasClassification โดยแสดงคุณสมบัติ  
แบบผกผันดังภาคผนวก ค.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค.3 ตัวอยางคุณสมบัติแบบผกผันกรณีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา  

และพิพิธภัณฑ 
 

isClassificationOf(Museum, X) 

hasClassification(X, Museum) 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา พิพิธภัณฑ 

hasClassification 

isClassificationOf 
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2. คุณสมบัติแบบฟงกชัน (Function Properties)  
ตัวอยางสวนติดตอผูใชงานท่ีใชงานคุณสมบัติแบบฟงกชันนั้น จะเปนการแสดงผล

ลัพธออกมาเพียง 1 คาเทานั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้กําหนดใหคุณสมบัติ hasContact เปนคุณสมบัติ          
แบบฟงกชัน โดยกําหนดใหคาพิกัดทางภูมิศาสตรและท่ีอยู เปนคาท่ีแสดงถึงตําแหนงท่ีต้ังของท่ีพัก             
ในภาคตะวันตก ซึ่งท้ังสองคานี้ไมวาจะสืบคนท่ีพักต้ังอยูท่ีใด ก็จะแสดงคาท้ังสองออกมาแสดง
ตัวอยางดังภาคผนวก ค.4 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค.4 ตัวอยางสวนการแสดงผลของคุณสมบัติแบบฟงกชัน hasContact 
 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
12.50932, 99.97062 

ท่ีต้ัง 
18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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จากภาคผนวก ค.4 แสดงใหเห็นผลลัพธท่ีจะแสดงรายละเอียดของช่ือท่ีพักนั้น                 
มีรายละเอียดของคาพิกัดทางภูมิศาสตร คือ “12.50932, 99.97062” และท่ีต้ังของท่ีพักคือ “18/9 
หมู 5 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งท้ังสองคานี้ก็ช้ีเฉพาะวา “คําแสด ริเวอร
แคว รีสอรท” ต้ังอยูท่ีใด สามารถเปนแผนภาพดังภาคผนวก ค.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค.5 ตัวอยางคุณสมบัติแบบฟงกชันของคําแสด ริเวอรแคว รีสอรท 
 
3. คุณสมบัติแบบฟงกชันผกผัน (Inverse Function Properties)  

ตัวอยางสวนติดตอผูใชงานท่ีใชงานคุณสมบัติแบบฟงกชันผกผันนั้น จะเปนการแสดง   
ผลลัพธออกมาเพียง 1 คาเทานั้นคลายกับคุณสมบัติแบบฟงกชัน ซึ่งในงานวิจัยนี้กําหนดใหคุณสมบัติ 
isContactOf เปนคุณสมบัติแบบฟงกชันผกผัน และกําหนดใหคาพิกัดทางภูมิศาสตรและท่ีอยู              
เปนคาท่ีแสดงถึงตําแหนงท่ีต้ังของท่ีพักในภาคตะวันตก ซึ่งไมวาจะสืบคนดวยคาพิกัดทางภูมิศาสตร      
หรือท่ีอยู ไมวาจะสืบคนดวยคาใด ผลลัพธท่ีไดจะหมายความถึงท่ีสถานท่ีเดียวกัน แสดงตัวอยาง            
การใสคิวรีดังรูปผนวก จ.5 พิกัดทางภูมิศาสตร 12.50932, 99.97062 ท่ีอยู : 18/9 หมู 5 ตําบลลาด
หญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

12.50932, 9.97062 

hasClassification 

hasClassification 

คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท ทั้งสองคาอางถึงสิ่งเดียวกัน 
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ภาคผนวก ค.6 ตัวอยางการแสดงผลของคุณสมบัติแบบฟงกชันผกผัน isContactOf 

 
 จากภาคผนวก ค.6 ผลลัพธท่ีไดจากการสืบคน ดวยคุณสมบัติแบบฟงกชันผกผัน 
isContactOf จะแสดงท่ีพักในภาคตะวันตกท่ีช่ือวา “คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท” เพราะท้ังสองคานี้ 
คือ พิกัดทางภูมิศาสตร 12.50932, 99.97062 ท่ีอยู : 18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนท่ีต้ังของ “คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท” ไมวาจะสืบคนดวยคาพิกัด                
ทางภูมิศาสตร หรือท่ีอยูผลลัพธท่ีไดจะหมายความถึงสถานท่ีเดียวกัน สามารถเขียนเปนแผนภาพได
ดังภาคผนวก ค.7 
 

ท่ีต้ัง 
18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
12.50932, 99.97062 
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ภาคผนวก ค.7 ตัวอยางคุณสมบัติแบบฟงกชันผกผันของคําแสด ริเวอรแคว รีสอรท 
 
4. คุณสมบัติแบบถายทอด (Transitive Properties)  
 ตัวอยางสวนติดตอผูใชงานท่ีใชงานคุณสมบัติแบบถายทอดนั้นโดยแสดงตัวอยาง           
ของคลาสท่ีต้ัง (ContactData) ซึ่งประกอบดวย คลาสจังหวัด (Province) คลาสอําเภอ (Amphoe) 
และคลาสตําบล (Tambon) และกําหนดใหความสัมพันธ ดังภาคผนวก ค.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค.8 การกําหนดความสัมพันธภายในคลาสท่ีต้ัง (ContactData) 
 

 ดั ง นั้ น เ ม่ื อ ต อ ง ก า ร สื บค น ข อ มู ลข อ ง ป ระ เภทกา รท อ ง เ ท่ี ย วพิ พิ ธ ภั ณฑ                    
จะไมสามารถอางถึงไดโดยตรง เนื่องจากคลาสประเภทพิพิธภัณฑมีความสัมพันธกับคลาสตําบล 
คลาสตําบลมีความสัมพันธกับคลาสอําเภอ และคลาสอําเภอมีความสัมพันธกับคลาสจังหวัดตามลําดับ 
จากคุณสมบัติการถายทอดทําใหคลาสพิพิธภัณฑมีความสัมพันธกับคลาสจังหวัดดวย เชน ตองการ
สืบคนสถานท่ีทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑท่ีอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลลัพธท่ีไดนั้นก็จะแสดง
สถานท่ีทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ ท่ีอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ดังภาคผนวก ค.9 

18/9 หมู 5 ตําบลลาดหญา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

12.50932, 9.97062 

isClassificationOf 

isClassificationOf 

คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท ทั้งสองคาอางถึงสิ่งเดียวกัน 

hasContact 

พิพิธภัณฑ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

hasContact hasContact 

isContactOf isContactOf isContactOf 

hasContact 

isContactOf 
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ภาคผนวก ค.9 ตัวอยางสวนการแสดงผลของคุณสมบัติแบบถายทอด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.10 ตัวอยางคุณสมบัติแบบถายทอดของพระปฐมเจดียกับท่ีต้ัง (Location) 
 

จากภาคผนวก ค.10 แสดงตัวอยางของการถายทอดความสัมพันธระหวาง          
การทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ : พิพิธภันฑสถานแหงชาติบานเกา ท่ีต้ัง : ตําบลบานเกา อําเภอเมือง 
และจังหวัดกาญจนบุรี จากคุณสมบัติการถายทอดสงผลใหนอกจากตําบลบานเกา จะเปนท่ีต้ัง              
ของพิพิธภันฑสถานแหงชาติบานเกาแลว จังหวัดกาญจนบุรียังเปนท่ีต้ังของพิพิธภันฑสถานแหงชาติ
บานเกา เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเปนท่ีต้ังของตําบลบานเกาจากคุณสมบัติถายทอดท่ีกลาวมาแลว
ขางตน  

 
 
 

พิพิธภัณฑในจังหวัด
กาญจนบุรี 

isContactOf isContactOf 

พิพิธภัณฑ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

isContactOf 

isContactOf 
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5. คุณสมบัติแบบสมมาตร (Symmetric Properties)  
ตัวอยางสวนติดตอผูใชงานท่ีใชงานคุณสมบัติแบบสมมาตรในงานวิจัยนี้  เพียงหนึ่ง

คุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธแบบสมมาตรก็คือ hasLocationClassification (อยูใกลกับ) แสดงวา
สถานท่ีทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ ท่ีตองการสืบคนนั้น อยูใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวใดบาง                 
แสดงตัวอยางการสืบคนดังภาคผนวก ค.11 โดยยกตัวอยางสืบคนสถานท่ีทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ
ท่ีอยูใกลกับ “สะพานขามแมน้ําแคว”  

 

 
 

 
ภาคผนวก ค.11 ตัวอยางสวนการแสดงผลของคุณสมบัติสมมาตร 

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา 
 

 จากภาคผนวก ค.11 แสดงตัวอยางการสืบคนสถานท่ีทองเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ           
ท่ีอยูใกลกับสะพานขามแมน้ําแคว จะพบวาหนึ่งในสถานท่ีพบนั้นแสดงช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
บานเกา ซึ่งในทางกลับกันก็จะอนุมานไดวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา จะตองอยูใกลกับสะพาน
ขาม-แมน้ําแคว ดวยเชนเดียวกันจากคุณสมบัติสมมาตรนั่นเอง ดังภาคผนวก ค.12 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.12 ตัวอยางคุณสมบัติแบบสมมาตรระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา  
และสะพานขามแมน้ําแคว 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา สะพานขามแมนํ้าแคว 

hasLocationClassification 

hasLocationClassification 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ชั้นของคลาสระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย โดยใชออนโทโลยี  

กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 
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ชั้นของคลาสระบบการสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย โดยใชออนโทโลยี  
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในภาคตะวันตก 

 
 ภาคผนวก ง  นี้ ประกอบดวยการอธิบายภาพรวมของคลาสออนโทโลยี ท้ังหมด 
รายละเอียดของคลาสในช้ันตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 
1 Accommodation คอนเซ็ปตแทนขอมูลท่ีพักของสถานท่ีทองเท่ียว       

ในภาคตะวันตก 
2 Activity คอนเซ็ปตแทนขอมูลกิจกรรมของการทองเท่ียว       

ในภาคตะวันตก 
3 Attraction คอนเซ็ปตแทนขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 

ในภาคตะวันตก 
4 Events คอนเซ็ปตแทนขอมูลเหตุการณของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
5 Travel คอนเซ็ปตแทนขอมูลการเดินทางของสถานท่ี

ทองเท่ียว และท่ีพักในภาคตะวันตก 
6 ContactData คอนเซ็ปตแทนขอมูลติดตอขอมูลของท่ีสถานท่ี

ทองเท่ียวและท่ีพักในภาคตะวันตก 
7 Facility คอนเซ็ปตแทนขอมูลส่ิงอํานวยความสะดวก 

ของท่ีพักในภาคตะวันตก 
8 NAccommodation คอนเซ็ปตแทนขอมูลช่ือประเภทท่ีพักของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
9 NAttraction คอนเซ็ปตแทนขอมูลช่ือประเภทสถานท่ีทองเท่ียว    

ในภาคตะวันตก 
10 NRoomType คอนเซ็ปตแทนขอมูลช่ือประเภทหองพัก 

ของสถานท่ีทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
11 Rate คอนเซ็ปตแทนขอมูลระดับราคาหองพักของท่ีพัก     

ในภาคตะวันตก 
12 Camp 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท แคมป 

13 CottageAndBangalow 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation แทน
ขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท กระทอมและบังกะโล 

14 Homestay คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท โฮมสเตย 

ตารางผนวก ง.1 แสดงรายละเอียดคอนเซ็ปตของช้ันคลาสออนโทโลยีการทองเท่ียว  
ในระบบสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

15 Hotel คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท โรงแรม 

16 RaftRiver 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท แพริมน้ํา 

17 ResortAndSpa คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท รีสอรทและสปา 

18 Villa คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation 

แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท วิลลา 
19 Others 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Accommodation  
แทนขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักประเภท อื่นๆ 

20 Ecotourism 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Activity แทนขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทองเท่ียวประเภท ทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

21 Festival 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Activity แทนขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทองเท่ียวประเภท กิจกรรมและ
งานประเพณี 

22 Health 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Activity แทนขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทองเท่ียวประเภท สุขภาพ 

23 Recreation 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Activity แทนขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทองเท่ียวประเภท สันทนาการ 

24 Sport คอนเซ็ปตซับคลาสของ Activity แทนขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทองเท่ียวประเภท กีฬา 

25 NatureAndWildlife 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท ธรรมชาติและ
สัตวปา 

26 Academic 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท สถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงวิชาการ 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

27 Lifestyle 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท วิถีชีวิต 

28 ArtsCultureAndHeritage 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท ศิลปวัฒนธรรม
และแหลงมรดก 

 
29 Sanotuary 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction  แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

30 RoyalProject คอนเซ็ปตซับคลาสของ Attraction  แทนขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภท โครงการใน
พระราชดําริ 

31 Bus 

 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Travel แทนขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางประเภท รถสาธารณะ 

32 Car คอนเซ็ปตซับคลาสของ Travel แทนขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางประเภท รถสวนตัว 

33 Ship คอนเซ็ปตซับคลาสของ Travel แทนขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางประเภท เรือ 

34 Train คอนเซ็ปตซับคลาสของ Travel แทนขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางประเภท รถไฟ 

35 Province คอนเซ็ปตซับคลาสของ ContactData  แทนขอมูล
เกี่ยวกับติดตอขอมูลประเภท จังหวัด 

37 Amphoe คอนเซ็ปตซับคลาสของ ContactData  แทนขอมูล
เกี่ยวกับติดตอขอมูลประเภท อําเภอ 

38 Tumbon คอนเซ็ปตซับคลาสของ ContactData  แทนขอมูล
เกี่ยวกับติดตอขอมูลประเภท ตําบล 

39 Assistive_Technology คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท ส่ิงอํานวย
ความสะดวกของคนพิการ 



 

 

111 
 

 

คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

40 Banquet คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
หองจัดเล้ียง 

41 Bar/Pub คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกีย่วกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทบาร 

42 Beauty_Salon คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
รานเสริมความงาม 

43 Babysitting คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการพี่เล้ียงเด็ก 

44 BaicycleRental คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
จักรยานใหเชา 

45 CoffeeShop คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท คอฟฟช็อป 

46 FaxMachine คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการแฟกซ 

47 Laundry คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการซักรีดซักแหง 

48 Meeting คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
หองประชุม 

49 Park คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกีย่วกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทสวน 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

50 Parking คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท ท่ีจอดรถ 

51 Restaurant คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท รานอาหาร 

52 Room คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
ภายในหองพัก 

53 RoomService คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท รูมเซอรวิส 

54 Sauna คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
หองซาวนนา 

55 Shuttle คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการรถรับสง 

56 Store คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท รานคา 

57 SwimmingPool คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท สระวายน้ํา 

58 Tour คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท บริการทัวร 

59 WirelessConnection คอนเซ็ปตซับคลาสของ Facility  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการ Wireless Connection 

60 Children คอนเซ็ปตซับคลาสของ SwimmingPool   

แทนขอมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท 
บริการสระวายน้ําสําหรับเด็ก 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

61 Outdoor คอนเซ็ปตซับคลาสของ SwimmingPool   

แทนขอมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท 
บริการสระวายน้ํากลางแจง 

62 AirCondition คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องปรับอากาศ 

63 AnimalsAllowed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการอนุญาตใหนําสัตวเล้ียงเขามาได 

64 AudioEquipment คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการอุปกรณเครื่องเสียง 

65 BathTub คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการอางอาบน้ํา 

66 Bed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเตียงนอน 

67 Breakfast คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการอาหารเชา 

68 Cable_TV คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเคเบ้ิลทีวี 

69 DVDPlayer คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องเลนดีวีดี 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

70 Fan คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการพัดลม 

71 Hairdyer คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องไดวรผม 

72 InternetAccess คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการ InternetAccess 

73 Kitchenette คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการหองครัวขนาดเล็ก 

74 Microwave คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการไมโครเวฟ 

75 MiniBar คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการมินิบาร 

76 Refrigerator คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการตูเย็น 

77 Safe คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการตูนิรภัย 

78 Shower คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท 

บริการฝกบัว 
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79 SmokingAllowed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการอนุญาตใหสูบบุหรี่ 

80 TVSet คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการ TV Set 

81 TeaCoffeeEquipment คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องชงชากาแฟ 

82 Telephone คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการโทรศัพท 

83 TeaCoffeeEquipment คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องชงชากาแฟ 

84 Terrace คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการระเบียง / ชานเรือน 

85 WaterHeater คอนเซ็ปตซับคลาสของ Room  แทนขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท  
บริการเครื่องทําน้ําอุน 

86 ExtraBed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Bed  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท บริการเตียงเด่ียว
ขนาดใหญ 

87 DoubleBed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Bed  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท บริการเตียงคู 



 

 

116 
 

 

คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 

88 SingleBed คอนเซ็ปตซับคลาสของ Bed  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท บริการ เตียงเด่ียว 

89 0-999 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 0 ถึง 999 บาท 

90 1000-1499 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 1000 ถึง 1499 บาท 

91 1500-1999 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 1500 ถึง 1999 บาท 

92 2000-2499 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 2000 ถึง 2499 บาท 

93 2500-2999 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 2500 ถึง 2999 บาท 

94 3000-3499 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 3000 ถึง 3499 บาท 

95 3500-3999 คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 3500 ถึง 3999 บาท 

96 4000Up คอนเซ็ปตซับคลาสของ Rate  แทนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับราคาท่ีพัก ราคา 4000 บาท ขึ้นไป 
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 1. รายละเอียดออนโทโลยีสถานท่ีทองเที่ยว  
 1.1 คลาสประเภทสถานท่ีทองเท่ียว 

ภาพผนวก ง.1  ออนโทโลยีของคลาส Attraction 
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ตารางผนวก ง.2 รายละเอียดของคลาส Attraction 
 
ชื่อคลาส Attraction 
คําอธิบาย ประเภทแหลงทองเท่ียวตางๆ ในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ Attraction Academic, ArtsCultureAndHeritage, 

Lifestyle,  NatureAndWildlife, 
RecreationAndEntertainment, 
RoyalProject, Sanotuay 

สับคลาสของ Academic TrainingCenter, GardenForEducation, 
Library, Museum 

สับคลาสของ 
ArtsCultureAndHeritage 

LandmarkAndMonument, 
HistoricalMonuments, ArtsAndCulture, 
ArtGallery, Museum 

สับคลาสของ Lifestyle VillageCommunity, LocalMarket, 
FloatingMarket 

สับคลาสของ NatureAndWildlife  NaturalAttractions, NationalPark, 
HotSprings,  Waterfall, Dam, Cave 

สับคลาสของ 
RecreationAndEntertainment 

ZooAndAquarium, 
OutdoorAndAdventure, AmusementPark, 
Theater, Stadium, Garden, Shopping 

สับคลาสของ Sanotuay Religion, Temple 
 

1.2 รายละเอียดของคลาส NAttraction 
 

 
 

ภาพผนวก ง.2 ออนโทโลยีของคลาส NAttraction 
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ตารางผนวก ง.3 รายละเอียดของคลาส NAttraction 
 

ชื่อคลาส Attraction 
คําอธิบาย ช่ือสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ NAttraction ไมมี 

ตารางผนวก ง.4 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส NAttraction 
 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
hasClassification มีประเภทสถานท่ีทองเท่ียว 
hasContact สามารถติดตอขอมูล 
hasLocationClassification มีประเภทสถานท่ีทองเท่ียวตั้งอยูใกลกับสถานท่ีใด 
hasLocationCategory มีประเภทสถานท่ีทองเท่ียวตั้งอยูใกลกับท่ีพักใด 
hasActivity มีประเภทกิจกรรม 
hasTravel การเดินทางของสถานท่ีทองเท่ียว 
hasPicture มีความสัมพันธกับสถานท่ีใด 
Name ช่ือสถานท่ีทองเท่ียว 
Description คําอธิบายของสถานท่ีทองเท่ียว 
Admission อัตราคาเขาชม 
Interest ส่ิงท่ีนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 
Latitude พิกัดละติจูดของสถานท่ีทองเท่ียว 
Longitude พิกัดลองจิจูดของสถานท่ีทองเท่ียว 
OriginOfMap ท่ีมาของแผนท่ีของสถานท่ีทองเท่ียว 
Caution คําเตือนของการเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว 
Traveling รายละเอียดการเดินทางของสถานท่ีทองเท่ียว 
activity รายละเอียดกิจกรรมของสถานท่ีทองเท่ียว 
event รายละเอียดเทศกาลของสถานท่ีทองเท่ียว 
contactData ท่ีต้ังของสถานท่ีทองเท่ียว 
facilty รายละเอียดส่ิงอํานวยความสะดวกของสถานท่ี

ทองเท่ียว 
phone เบอรโทรศัทพของสถานท่ีทองเท่ียว 
website เว็บไซตของสถานท่ีทองเท่ียว 
closingTime เวลาปดของสถานท่ีทองเท่ียว 
openingTime เวลาเปดของสถานท่ีทองเท่ียว 
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  1.3 คลาส Accommodation 
 

 
 

ภาพผนวก ง.3 ออนโทโลยีของคลาส Accommodation 
 

ตารางผนวก ง.5 รายละเอียดของคุณสมบัติของคลาส Accommodation 
 
ชื่อคลาส Accommodation 
คําอธิบาย แสดงคอนเซปตประเภทท่ีพักแรม 

ของจังหวัดในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ Accommodation ResortAndSpa, RaftRiver, 

CottageAndBangalow,  
B&BsAndGuesthouse, Camp, Homestay, 
Hotel, Chalet, Others, Villa 
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 1.4 คลาส NAccommodation 
 

 
 

ภาพผนวก ง.4 ออนโทโลยีของคลาส NAccommodation 
 

ตารางผนวก ง.6 รายละเอียดของคลาส NAccommodation 
 
ชื่อคลาส NAccommodation 
คําอธิบาย แสดงคอนเซปตรายช่ือท่ีพักแรมของจังหวัด 

ในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ NAccommodation ไมมี 

 
ตารางผนวก ง.7 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส  NAccommodation 

 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
hasCategory มีประเภทท่ีพัก 
hasContact สามารถติดตอขอมูล 
hasLocationCategory มีประเภทท่ีพักต้ังอยูใกลกับท่ีพักใด 
hasLocationClassification มีประเภทท่ีพักต้ังอยูใกลกับสถานท่ีใด 
hasFacility มีประเภทส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีพัก 
hasRoom มีประเภทหองพักในท่ีพัก 
hasActivity มีประเภทกิจกรรม 
Name ช่ือท่ีพักแรม 
Description คําอธิบายของท่ีพักแรม 
Interest ส่ิงท่ีนาสนใจของท่ีพักแรม 
Latitude พิกัดละติจูดของท่ีพักแรม 
Longitude พิกัดลองจิจูดของท่ีพักแรม 
OriginOfMap ท่ีมาของแผนท่ีของท่ีพักแรม 
Caution นโยบายของการพักแรม 
activity รายละเอียดกิจกรรมของท่ีพักแรม 
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ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
contactData ท่ีต้ังของสถานท่ีทองเท่ียว 
phone เบอรโทรศัทพของสถานท่ีทองเท่ียว 
website เว็บไซตของสถานท่ีทองเท่ียว 
facilty รายละเอียดส่ิงอํานวยความสะดวก 

ของท่ีพัก 
 

1.5 คลาส NRoomType 
 

 
 

ภาพผนวก ง.5 ออนโทโลยีของคลาส NRoomType 
 

ตารางผนวก ง.8 รายละเอียดของคลาส NRoomType 
 
ชื่อคลาส NRoomType 
คําอธิบาย แสดงคอนเซปตของช่ือท่ีพักแรมของจังหวัด  

ในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ NRoomType ไมมี 

 
ตารางผนวก ง.9 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส  NRoomType 

 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
isRoomOf เปนหองพักของท่ีพักแรมท่ีใด 
hasRate มีระดับราคาหองพักระดับใด 
hasFacility มีประเภทส่ิงอํานวยความสะดวก 

ในหองพัก 
RoomName ช่ือทีหองพัก 
facilty ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 
Caution นโยบายของหองพัก 
rate ราคาของหองพัก 
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1.6 คลาส Activity 
 

 

 
 

ภาพผนวก ง.6 ออนโทโลยีของคลาส Activity 
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ตารางผนวก ง.10 รายละเอียดของคลาส Activity 
 
ชื่อคลาส Activity 
คําอธิบาย แสดงคอนเซปตประเภทของกิจกรรมการทองเท่ียวของ

จังหวัด 
ในภาคตะวันตก 

ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ Activity Ectourism, Festival, Health, Recreation, Sport 
สับคลาสของ Ectourism Bird, ElephantTrekking, Trekking 
สับคลาสของ Festival FairAndFestival, Photography, Presentation 
สับคลาสของ Health Fitness, Massage, Spa 
สับคลาสของ Recreation Shopping, ArtAndGift, FoodAndBeverage, 

GiftShopAndSouvenirs, restauRant 
สับคลาสของ Sport AdventureLand, AdventureWater 
สับคลาสของ AdventureLand Climbing, Fishing, HorseTrekking, WalkRally, 

Bliking, Golf 
สับคลาสของ 
AdventureWater 

WaterSports, JetSki, Paddle, Rafting, 
FloatRaftDownstream, Dive 

 
ตารางผนวก ง.11 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส  Activity 

 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
hasActivity มีกิจกรรมประเภทใด 
hasContact สามารถติดตอขอมูล 
activity รายละเอียดของกิจกรรม 

 
1.7 คลาส ContactData 

 
 

ภาพผนวก ง.7 ออนโทโลยีของคลาส ContactData 
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ตารางผนวก ง.12 รายละเอียดของคลาส ContactData 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางผนวก ง.13 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส  Province 
 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
isContactOf เปนท่ีติดตอขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว, ท่ีพัก, 

กิจกรรม 
province ช่ือจังหวัด 

 
ตารางผนวก ง.14 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส  Amphoe 

 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
isContactOf เปนท่ีติดตอขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว, ท่ีพัก, 

กิจกรรม 
hasContact สามารถติดตอขอมูลของจังหวัด 
amphoe ช่ืออําเภอ 

 
ตารางผนวก ง.15 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส Tumbon 

 
ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
isContactOf เปนท่ีติดตอขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว, ท่ีพัก, 

กิจกรรม 
hasContact สามารถติดตอขอมูลของอําเภอ 
amphoe ช่ือตําบล 

 

ชื่อคลาส ContactData 
คําอธิบาย การติดตอขอมูลท่ีต้ังสถานท่ีของนักทองเท่ียว 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี  
สับคลาสของ ContactData Province, Amphoe, Tumbon 
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1.8 คลาส Facility 

ภาพผนวก ง.8 ออนโทโลยีของคลาส Facility 
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ตารางผนวก ง.16 รายละเอียดของคลาส Facility 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9 คลาส Travel 
 

 
 

ภาพผนวก ง.9 ออนโทโลยีของคลาส Travel 
 

ชื่อคลาส Facility 
คําอธิบาย ประเภทส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีพักแรม 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ  Facility Babysitting, BicycleRental, CoffeeShop, 

FaxMachine, Laundry, Meeting, Park, Parking, 
Restaurant, Room, RoomService, Shuttle, 
Store, SwimmingPool, Tour, 
WirelessConnection, Assistive_Techonlogy, 
Banquet, Bar/Pub, Beauty_Salon, Sauna  

สับคลาสของ  Room AirCondition, AnimalsAllowed, 
AudioEquipment, Bed, Breakfast, BathTub, 
DVDPlayer, InternetAccess, Kitchenette, 
Micrewave, Refrigerator, SmokingAllowed, 
Cable_TV, TVSet, Telephone, Terrace, 
WaterHeater, Fan, Hairdyer, MiniBar, Safe, 
Shower, TeaCoffeeEquipment 

สับคลาสของ  Bed DoubleBed, ExtraBed, SingleBed 
สับคลาสของ  SwimmingPool Children, Outdoor 
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ตารางผนวก ง.17 รายละเอียดของคลาส Travel 

 
ตารางผนวก ง.18 แสดงรายละเอียดคอนเซ็ปตของช้ันคลาสออนโทโลยีรูปภาพ  

ในระบบสืบคนขอมูลรูปภาพเชิงความหมาย 
 

คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 
1 NPicture คอนเซ็ปตแทนรูปภาพของสถานท่ีทองเท่ียว 

ในภาคตะวันตก 
2 ImageCategory คอนเซ็ปตแทนหมวดหมูประเภทรูปภาพของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
3 Materials คอนเซ็ปตแทนวัตถุท่ีใชสรางรูปภาพของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
4 Occur คอนเซ็ปตแทนการเกิดขึ้นของรูปภาพในสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
5 LandScape คอนเซ็ปตซับคลาสของ ImageCategory แทนขอมูล

รูปภาพเก่ียวกับ รูปภาพหมวดหมูทิวทัศน 
6 Person คอนเซ็ปตซับคลาสของ ImageCategory แทนขอมูล

รูปภาพเก่ียวกับ รูปภาพหมวดหมูบุคคล 
7 activity คอนเซ็ปตซับคลาสของ ImageCategory แทนขอมูล

รูปภาพเก่ียวกับ รูปภาพหมวดหมูกิจกรรม 
8 Limestone  

 
คอนเซ็ปตซับคลาสของ Materials แทนขอมูลรูปภาพ 
ท่ีใชวัตถุในการสรางภายในรูปภาพ เกี่ยวกับ หินปูน 

9 Steel คอนเซ็ปตซับคลาสของ Materials แทนขอมูลรูปภาพ 
ท่ีใชวัตถุในการสรางภายในรูปภาพ เกี่ยวกับ เหล็ก 

10 Wood คอนเซ็ปตซับคลาสของ Materials แทนขอมูลรูปภาพ 
ท่ีใชวัตถุในการสรางภายในรูปภาพ เกี่ยวกับ ไม 

11 Man 
 

คอนเซ็ปตซับคลาสของ Occur แทนขอมูลรูปภาพ 
ของการเกิดขึ้นภายในรูปภาพ เกี่ยวกับ มนุษย 

ชื่อคลาส Travel 
คําอธิบาย การเดินทางเกี่ยวกับการทองเท่ียวของจังหวัด 

ในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ  Travel Car, Bus, Train, Ship 
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คอนเซ็ปตที่ คอนเซ็ปต รายละเอียด 
12 Nature คอนเซ็ปตซับคลาสของ Occur แทนขอมูลรูปภาพ 

ของการเกิดขึ้นภายในรูปภาพ เกี่ยวกับ ธรรมชาติ 
13 Japanese คอนเซ็ปตซับคลาสของ Man แทนขอมูลรูปภาพ 

ของการเกิดขึ้นโดยมนุษย เกี่ยวกับ ประเทศญี่ปุน 
14 Myanmar คอนเซ็ปตซับคลาสของ Man แทนขอมูลรูปภาพ 

ของการเกิดขึ้นโดยมนุษย เกี่ยวกับ ประเทศพมา 
14 Thai คอนเซ็ปตซับคลาสของ Man แทนขอมูลรูปภาพ 

ของการเกิดขึ้นโดยมนุษย เกี่ยวกับ ประเทศไทย 
 
2.1 คลาส NPicture 
 

 
 

ภาพผนวก ง.10 ออนโทโลยีของคลาส NPicture 
 

ตารางผนวก ง.19 รายละเอียดของคลาส NPicture 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อคลาส NPicture 
คําอธิบาย คอนเซ็ปตแทนรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพของ

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี  
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2.2 คลาส ImageCategory 
 

 
 

ภาพผนวก ง.11 ออนโทโลยีของคลาส ImageCategory 
 

ตารางผนวก ง.20 รายละเอียดของคลาส ImageCategory 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อคลาส ImageCategory 
คําอธิบาย คอนเซ็ปตแทนหมวดหมูประเภทรูปภาพของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี  
สับคลาสของ  ImageCategory Person, Landscape, activity 
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ตารางผนวก ง.21 รายละเอียดคุณสมบัติของคลาส ImageCategory 
 

ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย 
hasClassification มีประเภทของรูปภาพ 
hasContact สามารถติดตอขอมูล 
hasRelation มีความสัมพันธกับรูปภาพใด 
has Material มีวัตถุท่ีใชสราง 
hasActivity มีประเภทของกิจกรรม 
hasOccur มีการเกิดขึ้นจาก 
isPictureOf เปนรูปภาพของสถานท่ีใด 
NamePic ช่ือเกี่ยวกับรูปภาพของสถานท่ีทองเท่ียว 

ในภาคตะวันตก 
Featured จุดเดนภายในรูปภาพ 
Caused การเกิดขึ้น สรางโดยอะไรภายในรูปภาพ 
Image พาธท่ีเก็บรูปภาพ 
Picture พาธท่ีเก็บรูปภาพ 

 
2.3 คลาส Materials 
 

 
 

ภาพผนวก ง.12 ออนโทโลยีของคลาส Materials 
 

ตารางผนวก ง.22 รายละเอียดของคลาส Materials 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อคลาส Materials 
คําอธิบาย คอนเซ็ปตแทนวัตถุท่ีใชสรางรูปภาพของสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ    Materials Limestone, Steel, Wood 
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2.4 คลาส Occur 
 

 
 

ภาพผนวก ง.13 ออนโทโลยีของคลาส Occur 
 

ตารางผนวก ง.23 รายละเอียดของคลาส Occur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางผนวก ง.24 แสดงรายช่ือคุณสมบัติของวัตถุ พรอมคําอธิบาย 
โดเมน เรนจ ในออนโทโลยี สถานท่ีทองเท่ียวในภาคตะวันตก 

 

คุณสมบัติ คําอธิบาย โดเมน เรนจ คุณสมบัติผกผัน 
hasActivity มีประเภท

กิจกรรม 
NPicture 
NActivity 
NAttraction 
NAccommodation 

ImageCategory 
Activity 

isActivityOf 

hasCategory มีประเภทท่ี
พัก 

NPicture 
NAccommodation 

ImageCategory 
Accommodation 

isCategoryOf 

hasClassifica
tion 

มีประเภท
สถานท่ี
ทองเท่ียว 

NPicture 
NAttraction 

ImageCategory 
NAttraction 

isClassification
Of 

ชื่อคลาส Occur 
คําอธิบาย คอนเซ็ปตแทนการเกิดขึ้นของรูปภาพในสถานท่ี

ทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
ซุปเปอรคลาส Owl:Thing 
อินสแตนซโดยตรง ไมมี 
สับคลาสของ    Occur Man, Nature 
สับคลาสของ     Man Japanese ,  Myanmar, Thai 
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คุณสมบัติ คําอธิบาย โดเมน เรนจ คุณสมบัติผกผัน 
hasContact สามารถติดตอ

ขอมูล 
NPicture 
ContactData 
NAccommodation 
 NAttraction 

ContactData 
 

isContactOf 

hasFacility มีส่ิงอํานวย
ความสะดวก
ในท่ีพัก 

NAttraction 
NAccommodation 

Facility isFacilityOf 

hasLocation
Category 

มีประเภทท่ี
พักต้ังอยูใกล
กับท่ีพักใด 

NAccommodation 
NAttraction 

NAccommodation isLocation 
CategoryOf 

hasLocation
Classification 

มีประเภทท่ี
สถานท่ีต้ังอยู
ใกลกับสถานท่ี
ใด 

NAccommodation 
 NAttraction 

NAttraction isLocation 
Classification 
Of 

hasRate มีระดับราคา
ของท่ีพัก 

NAccommodation 
NRoomType 

Rate 
0-999 
1000-1499 
1500-1999 
2000-2499 
2500-2999 
3000-3499 
3500-3999 
4000Up 

isRateOf 

hasRoom มีหองพัก
ประเภทใด 

NAccommodation 
 

NRoomType isRoomOf 

hasTravel มีการเดินทาง
แบบใด 

NAttraction Travel isTravelOf 

hasMaterial มีวัตถุในการ
สราง 

NPicture 
 

Materials isMaterialOf 

hasOccur มีการเกิดขึ้น
อยางไร 

NPicture 
 

Occur isOccurOf 

hasPicture มี
ความสัมพันธ
กับสถานท่ีใด 

NPicture 
NAttraction 

NPicture 
or NAttraction 

isPictureOf 
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คุณสมบัติ คําอธิบาย โดเมน เรนจ คุณสมบัติผกผัน 
hasRelation มี

ความสัมพันธ
กับรูปภาพอื่น 

NPicture NPicture isRelationOf 

 
ตารางผนวก ง.25 รายละเอียดของ Data Type Properties ในออนโทโลยี 

สถานท่ีทองเท่ียวในภาคตะวันตก 
 

No Properties Domain Data Type of 
Properties 

Description 

1 Name  NPicture 
NActivity 
NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี ช่ือ
สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพัก 
กิจกรรม และรูปภาพ 

2 OtherName NPicture 
NAccommodation 

String เปนการระบุคาคงท่ี แสดง
ช่ืออ่ืนของสถานท่ีทองเท่ียว 

4 Description NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงคําอธิบายลักษณะของ
สถานท่ีทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

5 Admission NAttracton String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงอัตราคาเขาชมของ
สถานท่ีทองเท่ียว 

6 Interest NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงส่ิงท่ีนาสนใจของ
สถานท่ีทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

7 Latitude NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงละติจูดสถานท่ี
ทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

8 Longitude NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงลองติจูดของสถานท่ี
ทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

9 OriginOfMap NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงท่ีมาของแผนท่ีของ
สถานท่ีทองเท่ียวหรือท่ีพัก 
 



 

 

135 
 

 

No Properties Domain Data Type of 
Properties 

Description 

10 OriginOfImage NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
ท่ีมารูปภาพของสถานท่ี
ทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

11 Caution NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงรายละเอียดคําเตือน
หรือนโยบายของสถานท่ี
ทองเท่ียวหรือท่ีพัก 

12 Traveling NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี 
แสดงรายละเอียดการ
เดินทางของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

13 activity NAccommodation 
NAttracton 
NActivity 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงรายละเอียดกิจกรรม
ของสถานท่ีทองเท่ียว 

14 event NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงรายละเอียดของ
เหตุการณของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

15 contactData NAccommodation 
NAttraction 
NActivity 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงท่ีต้ังของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

16 facilty NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงรายละเอียดส่ิงอํานวย
ความสะดวกของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

17 closingTime NAttracton String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงเวลาปดของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

18 openingTime NAttracton String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงเวลาเปดของสถานท่ี
ทองเท่ียว 

19 website NAccommodation 
NAttracton 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงเว็บไซตของสถานท่ี
ทองเท่ียวและท่ีพัก 
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No
. 

Properties Domain Data Type of 
Properties 

Description 

21 rate NActivity String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงราคาของท่ีพัก 

22 RoomName NRoomType String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงช่ือประเภทหองพัก
ของท่ีพัก 

23 province Province String เปนการระบุคาคงท่ี  
ช่ือจังหวัดของสถานท่ี
ทองเท่ียวและท่ีพัก 

24 amphoe Amphoe String เปนการระบุคาคงท่ี  
ช่ืออําเภอของสถานท่ี
ทองเท่ียวและท่ีพัก 

25 tumbon Tumbon String เปนการระบุคาคงท่ี  
ช่ือตําบลของสถานท่ี
ทองเท่ียวและท่ีพัก 

26 image NPicture 
NAttraction 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
พาธของรูปภาพ  

27 Caused NPicture 
 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงการเกิดขึ้นของ
รูปภาพ 

28 Featured NPicture 
 

String เปนการระบุคาคงท่ี  
แสดงจุดเดนของรูปภาพ 

 
 
 
 



137 
 

ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ-สกุล นางสาวเนตรนภา บุญลอ 

ที่อยู 27 หมู 9 ตําบล ทาไม อําเภอ ทามะกา จังหวัด กาญจนบุรี  
ที่ทํางาน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 90/1 หมู 14 ตําบล บางปลา  
 อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและ 

  สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ  
 สังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

