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ค ำน ำ 

หนั งสื อ  “การจัดระบบความรู้ ”  (Knowledge Organization) เล่ มนี้  ผู้ เ ขี ยนมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเทคนิคหรือวิธีการจัดระบบความรู้ 

เนื่องจากระบบการจัดระบบความรู้มีความส าคัญ และใช้ในการจัดระเบียบเนื้อหาเพ่ือเรียกดู

ข้อมูลและจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีน ามาใช้กับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ร้อยเรียงต่อกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็น

ล าดับและน าไปประยุกต์ได้ คือ พ้ืนฐานการจัดระบบความรู้ อนุกรมวิธาน ค าศัพท์ควบคุม การใช้

โปรแกรม Tematres เพ่ือจัดระบบความรู้ การติดตั้งโปรแกรม Tematres การพัฒนารายการ

ค าศัพท์และอภิธานศัพท์ การใช้โปรแกรม WebProtégé เพ่ือพัฒนาออนโทโลยี และการใช้

โปรแกรม WebProtégé กับ OWL Ontologies    
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บทที่ 1 พื้นฐานการจัดระบบความรู้ 

บทท่ี 1 

พื้นฐานการจัดระบบความรู้ 

 
การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization: KO) เป็นสาขาการวิจัย การสอนและ

การปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (Library and 
Information Science หรือ LIS) KO ได้รับการจัดตั้งเป็นครั้งแรกและส าคัญที่สุดในการจัด
ต าแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในการบรรจุเป็นหลักสูตรการสอนและการวิจัยที่
สถาบันวิจัยและโรงเรียนระดับอุดมศึกษา ในวารสารวิชาการ เช่น Knowledge Organization 
ในการประชุมระดับชาติ และระดับนานาชาติ และในองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น 
International Society for Knowledge Organization (Dahlberg, 2009) 
 KO เป็นเรื่องของการอธิบาย การแสดง การจัดเก็บ และการจัดระเบียบเอกสารและ
ตัวแทนเอกสาร ตลอดจนหัวเรื่องและแนวคิด  ทั้งโดยมนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Hjørland, 2008) และเพ่ือวัตถุประสงค์ กฎและมาตรฐานต่าง ๆ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น รวมถึง
ระบบการจัดหมวดหมู่รายการ หัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ และรูปแบบอ่ืน ๆ ของเมทาดาตา การ
จัดระบบของความรู้ให้เป็นระบบ การจัดหมวดหมู่และระบบแนวคิดถือเป็นหัวข้อหลักใน KO 
มุมมอง 2 ด้านของ KO ได้แก่ (1) กระบวนการ จัดระบบความรู้ (Knowledge Organization 
Processes หรื อ  KOP) และ  (2) ระบบการจั ดระบบความรู้  (Knowledge Organization 
Systems หรือ KOS ตัวอย่างของกระบวนการจัดระบบความรู้ (KOP) เช่น กระบวนการจัดท า
บัญชีรายชื่อ การวิเคราะห์หัวเรื่อง การท าดัชนี การติดแท็ก และการจัดหมวดหมู่ โดยมนุษย์หรือ
คอมพิวเตอร์ ระบบการจัดระบบความรู้  (KOS) คือ การคัดเลือกแนวคิดที่มีการบ่งชี้ของ
ความสัมพันธ์ทางความหมายที่เลือกมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ระบบการจัดหมวดหมู่ รายการหัวเรื่อง 
ศัพท์สัมพันธ์ ออนโทโลยี และระบบอื่น ๆ ของเมทาดาตา 
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 ระบบการจัดระบบความรู้ (KOS) เป็นค าศัพท์ทั่วไปที่ใช้อ้างถึงรายการต่าง ๆ (เช่น     
หัวเรื่องศัพท์สัมพันธ์ โครงสร้างการจัดหมวดหมู่และออนโทโลยี) ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน  ทั้งยังมีลักษณะจ าเพาะด้วย
โครงสร้างและฟังก์ชันที่แตกต่างกัน วิธีการต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และใช้ในบริบท
จ านวนมากโดยชุมชนที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันก็คือการได้รับการออกแบบมา
เพ่ือรองรับการจัดระบบของความรู้และสารสนเทศเพ่ือให้การจัดการและเรียกดูข้อมูลง่ายขึ้น 
 โดยแท้จริงแล้ว เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้  (โดยมนุษย์หรือตัวแทนทาง
เทคโนโลยี) ความรู้จะต้องได้รับการจัดระเบียบในทางใดทางหนึ่ง (Soergel, 2009) ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดหลายปีมานี้ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตทางวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม  
 การศึกษาและการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการจัดการความรู้มีส่วนท าให้เกิดการจัดระบบ
ความรู้ (KO) เป็นสาขา (ทางวิชาการและการวิจัย) ที่แตกต่างออกไปชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันส่วน
ใหญ่ถือเป็นสาขาย่อยของ (หรือเชื่อมโยงกับ) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS) 
ผลงานที่มสี่วนส าคัญในการพัฒนาของสาขาดังกล่าวเริ่มต้นในศตวรรษที่ 20 จาก Cutter (ปี ค.ศ. 
1837–1903), Richardson (ปี ค.ศ. 1860–1939), Sayers (ปี ค.ศ. 1881–1960) และ Bliss (ปี 
ค .ศ . 1870–1955) ที่ ใ ช้ ค า ว่ า  KO ในหนั งสื อส าคัญ  2 เ ล่ ม  ได้ แก่  The Organization of 
Knowledge and the System of the Sciences ในป ีค.ศ. 1929 และ The Organization of 
Knowledge in Libraries and the Subject-Approach to Books ในปี ค.ศ. 1933  
 แนวคิดเรื่อง "การจัดระบบความรู้" ได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งโดย Dahlberg ในช่วง
ทศวรรษที่ 1970: มีการน าค าศัพท์ภาษาเยอรมันค าว่า  Wissensordnung (การจัดระเบียบ
ความรู้) มาใช้อ้างถึงการจัดระเบียบ ความรู้ของมนุษย์ตามแนวคิดและเป็นระบบ (Dahlberg, 
1974) ในภาษาอังกฤษ ค าศัพท์นี้จึงแปลว่า “การจัดระบบความรู้” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
 ในมุมมองของนักวิชาการด้าน  KO หลายคน เช่น Broughton et al. (2005) และ 
Hjørland (2008) เห็นว่ามี 2 รายการที่ระบุลักษณะของ KO ได้แก่ (i) กระบวนการจัดระบบ
ความรู้ (Knowledge Organization Processes หรือ KOPs) เช่น การท าบทคัดย่อ การท าดัชนี 
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การท าบัญชีรายชื่อ การวิเคราะห์หัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่และ (ii) ระบบการจัดระบบความรู้ 
(Knowledge Organization Systems หรือ KOSs) คือ เครื่องมือที่ออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงค์
ทั่วไปที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์ที่นี่  
 ประเด็นส าคัญที่ต้องเน้นย้ า คือ แม้ว่าขอบเขตพ้ืนฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 
แต่สภาพแวดล้อมที่ KOS ต้องปฏิบัติการนั้นกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  และจะยังคง
เปลี่ยนแปลงต่อไป จากโลกของห้องสมุดจริงที่มีวัตถุประสงค์สร้างแผนการจัดหมวดหมู่ที่ยิ่งใหญ่
ไปสู่ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต 
 สถานการณ์เช่นนี้ท าให้เกิดความต้องการให้มีการประเมิน KOS ใหม่ในฐานะเครื่องมือ 
KOS จะช่วยจัดการกับความต้องการข้อมูลใหม่ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาทบทวนรากฐาน
ทางทฤษฎีและระเบียบวิธีที่เป็นหลักในการพัฒนา KOS 

ความหมายของการจัดระบบความรู้ 

การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization) มีความหมายครอบคลุมโครงสร้างทุก
รูปแบบส าหรับการจัดระเบียบสารสนเทศและส่งเสริมการจัดการความรู้  ระบบการจัดระบบ
ความรู้ประกอบด้วยโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ที่จัดระบบเอกสารในระดับทั่วไป  เช่น หนังสือบน
ชั้นหนังสือ หัวเรื่องที่ให้การเข้าถึงแบบละเอียดมากขึ้น และรายการหลักฐานที่ควบคุมเวอร์ชั่น
ต่าง ๆ ของข้อมูลส าคัญ เช่น ชื่อทางภูมิศาสตร์และชื่อเฉพาะบุคคล  นอกจากนี้ยังรวมถึง
โครงสร้างที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมมากนัก เช่น เครือข่ายเชิงความหมายและออนโทโลยี  
เนื่องจากระบบการจัดระบบความรู้เป็นกลไกในการจัดระเบียบสารสนเทศ จึงเป็นหัวใจหลักของ
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุทุกแห่ง 
 การจัดระบบความรู้ใช้ในการจัดระเบียบเนื้อหาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเรียกดูข้อมูลและ
จัดการกับทรัพยากรสารสนเทศ Knowledge Organization System (KOS) ท าหน้าที่ เป็น
สะพานเชื่อมระหว่างความต้องการข้อมูลของผู้ใช้กับเนื้อหาในทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถระบุวัตถุที่ตนสนใจโดยไม่จ าเป็นต้องรู้ล่วงหน้าว่าวัตถุนั้นมีอยู่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการค้น
ดูคร่าว ๆ หรือค้นหาโดยตรง โดยผ่านธีมบนหน้าเว็บหรือเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ KOS จะช่วยน า
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ทางผู้ใช้ผ่านกระบวนการการค้นพบ นอกจากนี้ KOS ยังช่วยให้ผู้จัดระเบียบตอบค าถามเกี่ยวกับ
ขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งที่จะท าให้ทรัพยากรนั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ห้องสมุดแบบดิจิทัลทั้งหมดจะใช้ KOS อย่างน้อยหนึ่งระบบ เช่นเดียวกับในห้องสมุดจริง 
KOS ในห้องสมุดแบบดิจิทัลให้ภาพรวมของเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศและรองรับการ
เรียกดูข้อมูล โดยรูปแบบอาจเป็น KOS แบบดั้งเดิมที่เก่ียวข้องกับขอบเขตของเนื้อหาและผู้เข้า
ชมเป้าหมาย เช่น ระบบ Dewey Decimal หรือ INSPEC Thesaurus รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาใน
เชิงพาณิชย์ เช่น หมวดหมู่ Yahoo หรือ Excite หรือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาในท้องถิ่นส าหรับ
อินทราเน็ตขององค์กร 
 การตัดสินใจว่าจะใช้ระบบการจัดการระบบความรู้แบบใดเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา
ห้องสมุด KOS จะต้องใช้ได้กับทรัพยากรในห้องสมุด ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือโดยมนุษย์ผู้จัดท า
รายการ เมื่อรวมเนื้อหาเข้าไปในทรัพยากรแล้ว KOS จะต้องมีความหมายต่อผู้ใช้งาน ในส่วน
ต่อไปจะกล่าวถึงท่ีมาและการใช้งานแบบดั้งเดิม ลักษณะของ KOS และอธิบายประเภททั่วไป 
 Hjørland (2008) กล่าวว่า ควรแยกมุมมองหรือความหมายที่แตกต่างกันของ KOS (เช่น
เดียว กับ KO) ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกว้างและด้านแคบ ความเข้าใจด้านกว้างมีความคิดว่า
การจัดระบบแพร่หลายเข้าไปทั่วทุกส่วนของสังคมและทุกวัฒนธรรม  และมีความสัมพันธ์ที่
เข้มงวดและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ระหว่างความรู้ในทุกรูปแบบ (รวมถึงด้านการด าเนินงาน) และทุก
การจัดระบบ และระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นกับชีวิตของสังคม ความรู ้วัฒนธรรมหรือตัวแทนประเภท
ใด ๆ ก็ตาม ควรต้องเป็นไปตามหลักการของการจัดระเบียบ เช่นเดียวกับสังคมใด ๆ เพื่อที่จะ
ด ารงอยู่ได ้
 อย่างไรก็ตาม โดยส่วนมากค าว่า KOS ใช้ในความหมายว่ารายการฟังก์ชันที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือจัดระบบความรู้และสารสนเทศ ท าให้การจัดการและการเรียกดูข้อมูลง่ายขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับความหมายด้านที่แคบกว่า และเป็นการตีความแบบมาตรฐานในสภาพแวดล้อมของ 
LIS อีกด้วย เนื่องจากโดยพ้ืนฐานแล้ว KOS สร้างมาจากค าศัพท์หรือแนวคิด และหลายครั้งมา
จากความสัมพันธ์เชิงความหมาย KOS จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเชิงความหมาย 



บทที่ 1 พื้นฐานการจัดระบบความรู้ 

ลักษณะทั่วไปของการจัดระบบความรู้ 

 กล่าวกันว่ามนุษย์ คือ ผู้จัดระบบโดยก าเนิด ตั้งแต่ยังเล็ก เด็ก ๆ จะเล่นเกมส์แยก
ประเภทและจับคู่ เรารับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยการเปรียบเทียบวัตถุหรือ
ประสบการณ์ใหม่กับสิ่งที่เราคุ้นเคย ระบุรูปแบบและจัดหมวดหมู่สิ่งใหม่ ๆ ให้เข้ากับกรอบอ้างอิง
ที่มีอยู่แล้ว การมุ่งเน้นพัฒนา KOS ที่ครอบคลุมสามารถพบได้ในงานเขียนของนักปรัชญายุคแรก
ซึ่งหลายคนยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองที่มีต่อโลก ตัวอย่างเช่น ความพยายามของ Aristotle ใน
การจัดหมวดหมู่ความรู้ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ การเมือง หรือจิตวิทยา สะท้อนให้เห็นอยู่
ในภาษา โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ดั้งเดิมของหอสมุดรัฐสภาซึ่งใช้ระหว่างปี ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 
1814 มีพ้ืนฐานมาจากงานด้านปรัชญาของ Sir Francis Bacon และสืบทอดมาจากประเพณีของ
อังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1814 พบอิทธิพลของ Thomas Jefferson ในทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดรัฐสภา Jefferson ซึ่งเป็นผู้จัดประเภทห้องสมุดใหม่ได้สะท้อนถึงปรัชญาด้านมนุษยนิยม
มากขึ้น 
 ไม่มีรูปแบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ใดที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันทั้งหมด Michael Lesk 
เห็นว่าในขณะที่ KOS ตัวเดียวอาจมีประโยชน์ แต่ระบบเช่นนั้นไม่น่าจะได้รับการพัฒนาต่อ 
วัฒนธรรมอาจจ ากัดโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ความรู้จนท าให้สิ่งที่มีความส าคัญกับวัฒนธรรม
หนึ่งอาจไม่ส าคัญส าหรับวัฒนธรรมอ่ืน ดังนั้น เราจึงอยู่ในโลกที่มีวิธีจัดระบบความรู้มากมาย
หลากหลายวิธี แม้จะมีความหลากหลาย แต่ KOS ต่าง ๆ ก็มีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันซึ่งมี
ความส าคัญในการใช้งานเพ่ือจัดระบบห้องสมุด 
 KOS ก าหนดมุมมองเฉพาะเกี่ยวกับโลกต่อทรัพยากรสารสนเทศและรายการใน
ทรัพยากรนั้น เอนทิตี้เดียวสามารถก าหนดลักษณะได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ KOS ที่ใช้ แนวคิดที่
แสดงอยู่ใน KOS และวัตถุในโลกจริงที่แนวคิดนั้นอ้างอิงถึงจะต้องมีความคล้ายคลึงกันมาก
พอที่จะท าให้บุคคลที่มีความรู้สามารถน าระบบนั้นไปใช้ได้ด้วยความน่าเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผล  
ในท านองเดียวกัน ผู้ที่มองหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยใช้ KOS จะต้องสามารถเชื่อมต่อแนวคิดของ
ตนกับตัวแทนของแนวคิดนั้นในระบบได้ 



บทที่ 1 พื้นฐานการจัดระบบความรู้ 

ประเภทของการจัดระบบความรู้ 

 ประเภทของการจัดระบบความรู้ที่แตกต่างกันหลายประเภทได้รับการพัฒนาขึ้น ซึ่งโดย
ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับ รายการทางโครงสร้าง (เช่น ระดับของความซับซ้อนและความสัมพันธ์
ระหว่างค าศัพท์หรือแนวคิด) และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในการจัดประเภทอันดับแรก ๆ (คิดขึ้น
ส าหรับสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโดยเฉพาะ ) เกิดจาก Hodge (2000) ซึ่งจัดกลุ่ม KOS 
ออกเป็นสามประเภท ดังแสดงในตารางที ่1 
 

 
ตารางท่ี 1 Classification of KOSs, Hodge’s (2000) 

 
 นอกจากนั้น ยังมีการจัดประเภทแบบอ่ืนอีกโดย Bergman (2007), Soergel (2001), 
Tudhope et al. (2006), Wright (2008) ผู้ที่มอง KOS เป็นประเภทของแหล่งตัวแทนความรู้ 
(Knowledge Representation Resources หรือ KRRs) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 อาจเป็นไปได้ว่า หนึ่งในการจัดประเภทที่ครอบคลุมมากที่สุดเกิดขึ้นโดย Souza et al. 
(2012) ที่ยังคงระบุให้โครงสร้างเป็นเกณฑ์หลักส าหรับการแบ่งประเภท  แม้ว่าจะมีการแบ่ง
ประเภทขั้นรองรวมอยู่ด้วย ซึ่งค านึงถึงขอบเขตแอปพลิเคชันและเคสการใช้งานจ านวนมาก (ภาพ
ที่ 1) มี 4 กลุ่มที่ระบุไว้ดังนี้ (i) ข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง (เช่น บทคัดย่อ); (ii) รายการค าศัพท์ 
และ/หรือ แนวคิดซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างแบบง่าย (มักจะแสดงตามตัวอักษร); (iii) โครงสร้าง
แนวคิดและความสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงสร้างเรียบง่ายที่แสดงล าดับชั้นแบบหลวม ไปจนถึงออนโทโลยีที่
ซับซ้อนและเป็นทางการมากขึ้น (จึงเป็นการรวม 2 กลุ่มที่อยู่ในรายการของ Hodge เข้าไว้เป็น
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กลุ่มเดียว ซึ่งก็คือการจัดหมวดหมู่และแยกประเภท และรายการความสัมพันธ์); (iv) โครงสร้าง 
แนวคิด ความสัมพันธ์ และเค้าโครง เช่น แผนผังความคิด แผนที่แนวคิด โมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิตี ้โมเดลอ้างอิง โมเดลข้อมูล หรือการรวมกันของทุกประเภทที่กล่าวมา เช่น โมเดล
การอ้างอิงข้อมูล 
 จากเหตุและผลที่ Souza et al. (2012) ใช้ จะเห็นว่าระบบที่ใช้ส าหรับ KO และ IR 
สนับสนุนการจัดการความรู้ และเป็นโครงสร้างการแทนความรู้ตามศัพท์วิทยา ระบบทั้งหมดนั้น
ควรถือเป็น KOS ในมุมมองของพวกเขา เหตุและผลดังกล่าวยังสามารถอธิบายการรวมบทคัดย่อ 
concordance lines และดัชนี IR อยู่ใน KOS ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนกับรายการ
ของ Hodge ในทางกลับกัน รูปแบบมาตรฐานอย่าง HTML และ SGML จะไม่น ามารวมด้วย
เพราะไม่ถือเป็น KOS แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ท าหน้าที่แทน KOS เท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 1 Classification of KOSs (Souza et al., 2012)  
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 การจัดประเภทที่เราตรวจสอบจนถึงขณะนี้ไม่ได้จัดระบบ KOS ตามแบบเส้นตรงก้าว
หน้าที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ตามความซับซ้อนเชิงโครงสร้างของตัวมันเอง แม้ว่าในบางกรณี (เช่น 
ในการจัดหมวดหมู่ของ Hodge) โครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยกว่าจะมาก่อนและในทางกลับกัน 
อย่างไรก็ตาม KOS ที่กล่าวถึงเป็นเพียงเครื่องมือเชิงความหมายซึ่งจะคัดเลือกค าศัพท์หรือแนวคิด 
(ของหัวเรื่องที่ก าหนด) และความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ความแตกต่างของระดับ
ความสมบูรณ์ทางความหมายจะถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการเปรียบเทียบและจัดหมวดหมู่  KOS 
ประเภทต่าง ๆ แท้จริงแล้ว ผู้เขียนหลายคนอ้างถึงแนวคิดของ "บันไดเชิงความหมาย" (ตามที่
แนะน าโดย Blumauer and Pellegrini, 2006) มองว่าอภิธานศัพท์ (หรือ KOS อ่ืนที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนน้อยกว่า) อยู่ในระดับต่ าและออนโทโลยีอยู่ต าแหน่งบนสุด (ภาพที ่2) 
 

 
ภาพที ่2 The semantic staircase (Blumauer & Pellegrini, 2006) 

 
 โดยการอ้างอิงถึงแนวคิดของบันไดเชิงความหมาย  รวมไปถึงการจัดหมวดหมู่ของ 
Hodge ANSI/NISO Z39.19-2005 (National Information Standards Organization, 2005) 
และ Tudhope et al. (2006), Zeng (2008) ได้พัฒนาภาพรวมประเภทของ KOS ของตนเอง
ขึ้นมา   
 ส่วนโครงสร้างอ่ืน ๆ ที่อ้างถึงได้ให้ความส าคัญกับทั้งความซับซ้อนของโครงสร้างและ
ฟังก์ชันพ้ืนฐานที่คาดหวังในเรื่องความซับซ้อนของโครงสร้าง อาจเป็นได้ตั้งแต่แบบแบนราบไป
จนถึงแบบหลายมิติ และโดย ทั่วไปแล้ว ยิ่งโครงสร้างของ KOS มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด 
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KOS นั้นก็จะมีความสามารถในการท าหน้าที่ ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่วนในเรื่องของฟังก์ชันพ้ืนฐาน
นั้น ประกอบด้วย (i) ขจัดความก ากวม (ii) ควบคุมค าที่มีความหมายเดียวกันหรือเทียบเท่า (iii) 
สร้างความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างค าศัพท์หรือแนวคิด  (โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ
ล าดับชั้นและแบบเชื่อมโยง) และ (iv) แสดงทั้งความสัมพันธ์และคุณสมบัติของแนวคิดในโมเดล
ความรู ้มีการจัดและเรียงล าดับกลุ่ม 4 กลุ่ม (แม้อาจจะเกิดร่วมกันได้) จากโครงสร้างและฟังก์ชัน
ที่เรียบง่ายไปจนถึงซับซ้อนมากขึ้น ตามรูปภาพของบันไดเชิงความหมายดังนี ้(i) รายการค าศัพท์ 
(ii) โมเดล Metadata-like (iii) การจัดหมวดหมู่และการจ าแนกประเภท  และ (iv) โมเดล
ความสัมพันธ์ (ภาพที ่3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 Various Types of KOSs (Zeng, 2008)  
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 ลักษณะเฉพาะของการจัดหมวดหมู่ของ Zeng คือมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
รายการค าศัพท์และโมเดล Metadata-like ซึ่งเสนอให้รวมเป็นกลุ่มเดียว ต่อไปนี้เป็นค าอธิบาย
เกี่ยวกับ KOS ในโครงสร้างของ Zeng 
 

รายการค าศัพท์ (Term lists) 
 รายการ (หรือรายการที่เลือก) คือ ชุดค าศัพท์จ ากัดซึ่งจัดเรียงตามล าดับ (เช่น ล าดับ
ตัวอักษร ล าดับ เวลา หรือล าดับตัวเลข) 
 พจนานุกรม คือ รายการค าศัพท์เรียงตามตัวอักษรพร้อมค าจ ากัดความ  ซึ่งมักจะให้
ข้อมูลอื่นด้วย เช่น การสะกด สัณฐานวิทยา ที่มา และความหมายที่ต่างกันของแต่ละค าศัพท์  
 อภิธานศัพท์ คือ รายการค าศัพท์เรียงตามตัวอักษรพร้อมค าจ ากัดความ  
 Synonym rings คือ ชุดค าศัพท์ที่ถือว่าเทียบเท่ากันส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียกดู
ข้อมูล (Information Retrieval หรือ IR) โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่คล้ายกับ synonym rings คือ 
"synsets" ที่ อยู่ ใน  WordNet (https://wordnet.princeton.edu/) ซึ่ งจั ดกลุ่ มรายการที่ มี
ความหมายเทียบเท่ากัน 

โมเดล Metadata-like 
 รายการหลักฐาน (หรือรายการหลักฐานส าหรับชื่อ) คือ รายการค าศัพท์ที่ใช้ในการ
ควบคุมความหลากหลายของชื่อรายการ (หรือค่าขอบเขตของสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ) เมื่อ
ค าศัพท์ค าหนึ่งถูกระบุว่าเป็นค าที่ต้องการ รายการหลักฐานส าหรับชื่อระหว่างประเทศที่ส าคัญคือ 
Virtual International Authority File (VIAF) 
 สารบบ คือ รายการชื่อพร้อมข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง  
 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเกี่ยวกับรายการทาง
ภูมิศาสตร์ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ที่รู้จักกันดี แม้ว่าจะสร้างขึ้นในรูปแบบอรรถาภิธาน คือ Getty 
Thesaurus of Geographic Names (TGN) 

การจัดหมวดหมู่และการจ าแนกประเภท 
 หัวเรื่อง (หรือโครงสร้างหัวเรื่อง) คือ ค าศัพท์ที่มีการควบคุมซึ่งใช้แทนหัวข้อของรายการ
ที่รวบรวมไว้ และรวมถึงกฎเพ่ือรวมค าศัพท์เหล่านั้นเข้าเป็นหัวเรื่องแบบผสม ตัวอย่างส าคัญ 2 



บทที่ 1 พื้นฐานการจัดระบบความรู้ 

รายการซึ่งอาจเปรียบเทียบ ได้กับศัพท์สัมพันธ์ในแง่ของโครงสร้าง ได้แก่ Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) ซึ่งครอบคลุมกว้างขวางแต่มีการจัดระบบแบบล าดับชั้นที่จ ากัด และ 
Medical Subject Headings (MeSH) ซึ่งมีโครงสร้างแบบต้นไม้ที่แข็งแรงกว่า  
 การจ าแนกประเภท คือ การจัดกลุ่มท่ีประกอบเข้าด้วยกันแบบหลวม ๆ  ตัวอย่างคือ ชุด
ของหมวดหมู ่หัวเรื่องของ Web of Science (WoS) 
 อนุกรมวิธาน (การใช้ค าศัพท์นี้มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่ทาง
ชีววิทยา) คือ การจัดกลุ่มรายการตามลักษณะเฉพาะ 
 การจัดหมวดหมู่ คือ การจัดเรียงสัญลักษณ์ตัวเลขหรือตัวอักษรแบบล าดับชั้นและแบบ
แฟเซ็ท ซึ่งใช้ส าหรับแสดงหัวข้อกว้าง ๆ และมักจะเข้าใจกันว่าเป็นระบบสากล คือ ครอบคลุมทุก
สาขาความรู้ ในบรรดาระบบการจัดหมวดหมู่ห้องสมุด ระบบที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ได้แก่ Dewey 
Decimal System (DDC) ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1876 เดิมมีพ้ืนฐานมาจากหลักการแจง
นับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มใช้บางส่วนของแนวทางแบบแฟเซ็ท ; Library of Congress 
Classification (LCC) เริ่มพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 
เป็นแบบการแจงนับ; Universal Decimal Classification (UDC) เผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 
1905 ซึ่งแม้ว่าจะมีต้นก าเนิดมาจาก DDC แต่ได้รับการพัฒนาบางส่วนตามหลักการแฟเซ็ท ; 
Colon Classification (CC) เผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1933 ซึ่ง Ranganathan ได้น าเสนอ
แนวคิดที่มีอิทธิพลของการจัดหมวดหมู่แบบแฟเซ็ท ; และ Bliss Bibliographic Classification 
(BBC) ซึ่งเดิมสร้างโดย Bliss และเผยแพร่ในระหว่างปี ค.ศ. 1940 และ 1953 ฉบับที่ 2 ซึ่งมีการ
แก้ไขท้ังหมด (BC2) ได้รับการพัฒนาในสหราชอาณาจักรฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 พร้อมการแนะน า
โครงสร้างแฟเซ็ทใหม ่

โมเดลความสัมพันธ์ 
 ศัพท์สัมพันธ์ คือ กลุ่มค าศัพท์ที่มีโครงสร้างและมีการควบคุมซึ่งแสดงความสัมพันธ์แบบ
ล าดับชั้น แบบเชื่อมโยง และเท่าเทียมกันระหว่างค าศัพท์หรือแนวคิด ศัพท์สัมพันธ์ IR แรกได้รับ
การพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1960 (เช่น Thesaurus of Armed Services Technical 
Information Agency (ASTIA) Descriptors ซึ่ ง เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ปี  ค .ศ . 1960 Chemical 
Engineering Thesaurus ซึ่งเผยแพร่ในป ีค.ศ. 1961 และ Thesaurus of Engineering Terms 
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ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1964) อย่างไรก็ตาม ศัพท์สัมพันธ์ยังคงได้รับความนิยมและใช้ส าหรับ
ควบคุมค าศัพท์ในฐานข้อมูลออนไลน์จ านวนมาก อีกตัวอย่างที่ส าคัญคือ ERIC Thesaurus และ 
Art and Architecture Thesaurus (AAT) แบบแฟเซ็ท  
 เครือข่ายเชิงความหมาย คือ ระบบที่จ าลองแบบของค าศัพท์หรือแนวคิดให้เหมือนกับใน
เครือข่าย ของประเภทความสัมพันธ์ผันแปร ซึ่งสมบูรณ์กว่าศัพท์สัมพันธ์ในแง่ของการก าหนด
หมวดหมู่หรือประเภทความหมายและความสัมพันธ์เชิงความหมาย ตัวอย่างเช่น UMLS (Unified 
Medical Language System) Semantic Network ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าศัพท์ทางชีวการแพทย์ 
ประกอบด้วยประเภทความหมาย 135 ประเภท และ 54 ความสัมพันธ ์ 
 ออนโทโลยี คือ ข้อก าหนดที่ชัดเจนและเป็นทางการของการวางกรอบแนวคิดร่วมตามค า
นิยามที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง (Gruber, 1993) โดยปกติแล้ว ออนโทโลยีจะประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเอนทิตี้ รวมถึงกฎและสัจพจน์ที่รองรับการให้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ออนโทโลยีที่เป็นทางการท าหน้าที่ เป็นกลุ่มค าศัพท์เชิงแนวคิดซึ่งให้คุณสมบัติและตัวอย่าง เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทาง IR การน าความรู้มาใช้ซ้ า และการได้ความรู้ใหม่มาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างที่
ส าคัญคือ Gene Ontology (GO) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Gene Ontology Consortium และ
อธิบายเกี่ยวกับยีนและผลิตภัณฑ์ของยีน 
 

บทสรุป 
ระบบการจัดระบบความรู้มีรูปแบบที่หลากหลายในการจัดระเบียบ จัดการ และเรียกดู

สารสนเทศ มีตั้งแต่รายการหลักฐานไปจนถึงรูปแบบการจัดหมวดหมู่ ศัพท์สัมพันธ์ และออนโทโล
ยี ห้องสมุดและองค์กร จัดการสารสนเทศอ่ืน ๆ มากมายได้พัฒนา KOS ขึ้นเพ่ือจัดระเบียบและ
เรียกดูข้อมูล นอกจากหน้าที่หลัก ซึ่งคือการให้การเข้าถึงเนื้อหาแล้ว KOS ยังสามารถท าหน้าที่
ยกระดับห้องสมุดให้ดียิ่ งขึ้น  โดยหนังสือนี้มุ่ ง เน้นน าเสนอ  KOS ที่ เป็น  Term list และ
Relationship 
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ในยุคของสารสนเทศในปัจจุบัน ทุกคนต้องเจอกันข้อมูลจ านวนมหาศาลซึ่งหากไม่ได้เป็น

ผู้ที่เก็บรักษา ข้อมูลเองแล้วนั้น ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียกดูข้อมูลนั้น  ๆ การมาถึง 

ของอินเทอร์เน็ตไม่เพียงท าให้ ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่แล้วเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ยังเพ่ิม 

ความน่าสนใจให้กับการใช้อนุกรมวิธานในการจัดโครงสร้างของสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

การเรียกดูท่ีง่ายขึ้น (Lambe, 2007) ในโลกธุรกิจ พนักงานที่มีความรู้ใช้เวลาค้นหาและวิเคราะห์

ข้อมูลระหว่าง 11 ถึง 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คลังข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 

จ าเป็นต้องมีวิธีการเพ่ิมข้ึนในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลตรงตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อ  

ประโยชน์หลักของอนุกรมวิธานคือเมื่อข้อมูลได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและสม่ าเสมอกันทั่วทั้ง

องค์กรแล้ว พนักงานจะใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและเรียกดูข้อมูล ซึ่งจะท าให้มีประสบการณ์

การวิจัยเพิ่มขึ้นและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของตนได้มากขึ้น (Serrat, 2010) 

หากไม่มีอนุกรมวิธานที่ออกแบบมาเพ่ือการจัดเก็บและจัดการหรือสนับสนุนการค้นหาที่

ดีขึ้น ระบบการจัดการทุกประเภทในองค์กรก็แทบจะไร้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยัง

ลังเลที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นให้กับการออกแบบอนุกรมวิธาน หากมีการจัดสรรก็มักจะ

จ ากัดการลงทุนไว้เพียงแค่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดหมวดหมู่

สารสนเทศและข้อมูลอย่างเหมาะสม 

Lambe (2007) กล่าวว่า การก าหนดขอบเขตความรู้หลัก 4 ประเภทที่ใช้งานในองค์กร

แต่ละประเภทนี้ อนุกรมวิธานจะมีประโยชน์เฉพาะด้านและมีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งสนับสนุนการ

จัดการความรู้โดยรวมขององค์กร 
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ตารางท่ี 2 Knowledge domains and the benefits of taxonomies 

 

ขอบเขตความรู้และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธานแสดงให้เห็นว่าขอบเขต

ประเภทที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจะจ ากัดเฉพาะเนื้อหาของเอกสารและฐานข้อมูล แต่

สามารถสนับสนุนวิธีการท างานร่วมกันซึ่งจะกระตุ้นความรู้ฝังลึกที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล 

(Lambe, 2007) กล่าวอีกนัยหนึ่ง “การจ ากัดวัตถุประสงค์ของอนุกรมวิธานไว้เพียงแค่

ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศและเอกสาร คือ การจ ากัดศักยภาพของอนุกรมวิธานที่จะมี

ส่วนช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ที่กว้างขึ้น และระบุถึงวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้

พนักงานในองค์กรได้ท างานร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อดีองค์กรต่าง ๆ ยังดูลังเลที่จะลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรที่

จ าเป็น ในการพัฒนาอนุกรมวิธานของความรู้และสารสนเทศของตน (Denham, 2006; Lambe, 

2007) นอกจากนี้ เมื่อองค์กรตัดสินใจจะพัฒนาอนุกรมวิธาน ก็มักจะลงมือท าโดยปราศจากแผน

ที่ชัดเจนและมอบหมายงานให้พนักงานที่มีความรู้ทาง IT และคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง แต่ไม่ได้รับ

การฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธานที่เพียงพอ 

ส่วน Lambe (2007) เห็นว่าสาเหตุของการลงทุนต่ ากว่าที่ควรจะเป็นนี้เกี่ยวข้องกับ

ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในเรื่องของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อนุกรมวิธานสามารถตอบสนองได้ และ

เรื่องของข้อก าหนดของโครงการอนุกรมวิธาน Denham (2006) ให้ความเห็นว่าปัญหา คือ เป็น
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การยากที่จะระบุจ านวนข้อดีทั้งหมดของอนุกรมวิธาน ผู้บริหารขององค์กรแค่ต้องมีความเชื่อว่า

การลงทุนในอนุกรมวิธานจะช่วยให้เกิดการท างานประสานกันได้ดียิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ของบุคคล

ที่ดีขึ้น เพ่ิมการพูดคุยและการแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น สิ่งส าคัญคือต้องยอมรับว่าพลังที่

แท้จริงของอนุกรมวิธานไม่ได้เกิดจากความงดงามของการจัดหมวดหมู่และการจัดระเบียบ แต่

เป็นผลพลอยได้จากการเชื่อมโยง 

อนุกรมวิธานส าหรับวัตถปุระสงค์ที่แตกต่างกัน 

จากข้อมูลของ Lambe (2007) อนุกรมวิธานควรก าหนดตามวัตถุประสงค์และการใช้

งานมากกว่ารูปแบบโครงสร้างที่เป็น Lambe ได้อธิบายอนุกรมวิธานและวัตถุประสงค์เฉพาะ

ต่อไปนี้ 

รายการ (List) 

รายการเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่สุดของอนุกรมวิธานและเหมาะส าหรับปัญหาที่ไม่ซับซ้อน 
นอกจากนี้ยังเป็นก้าวแรกสู่อนุกรมวิธานที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งมีการเพ่ิมหมวดหมู่ย่อยเข้าไป 
ในองค์ประกอบหลักของรายการ ตามหลักแล้ว รายการควรมีองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 12 ถึง 15 
องค์ประกอบ หากมีความยาวมากขึ้นหรือ ซับซ้อนมากขึ้น แนะน าให้ใช้อนุกรมวิธานรูปแบบอ่ืน 
เช่น โครงสร้างแบบต้นไม้ ดังนั้นส่วนมากแล้วแม้ว่า การพัฒนาอนุกรมวิธานตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป
จะเริ่มต้นด้วยรายการ แต่ก็อาจไม่ใช่ประเภทที่ดีที่สุดส าหรับการจัดหมวดหมู่ที่ซับซ้อน รายการ
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมหากต้องการความสม่ าเสมอและสัมพันธ์กัน 
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ภาพที่ 4 รายการ (Literacy genres) 

โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) 

โครงสร้างแบบต้นไม้สะท้อนถึงวิธีคิด กิ่งก้านที่แตกต่างกันของล าดับชั้นของต้นไม้ท าให้

สามารถแยกหมวดหมู่พื้นฐานกว้าง ๆ และหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ และยังมีประโยชน์

ในการแสดง ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลในอนุกรมวิธานอีกด้วย โครงสร้างนี้สามารถแสดงทั้ง

ความสัมพันธ์แบบล าดับชั้นและแบบแนวนอน และเป็นอนุกรมวิธานที่องค์กรน ามาใช้มากที่สุด 

โครงสร้างแบบต้นไม้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีรายการยาวมากเกินไปและเมื่อจ าเป็นต้องแบ่ง

แนวคิดออกเป็นหมวดหมู่ย่อยตามหลักการที่ตกลงและเข้าใจกันดี รูปแบบนี้จะต้องคาดเดาได้

และสามารถจัดการเพ่ือปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ยังคงใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

โครงสร้างแบบต้นไม้จะท างานได้ไม่ดีนักเมื่อชุมชนต่าง ๆ ใช้หมวดหมู่และหลักการ ที่แตกต่างกัน

ในการจัดประเภทข้อมูลและสารสนเทศ 
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ภาพที่ 5 โครงสร้างแบบต้นไม้ (Organizational chart) 

โครงสร้างแบบล าดับชั้น (Hierarchy Structure)  

โครงสร้างแบบล าดับชั้นเป็นประเภทที่เฉพาะเจาะจงประเภทหนึ่งของโครงสร้าง 
แบบต้นไม้ แสดงเป็นโครงสร้างรูปทรงพีระมิด ที่มีการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง
สามารถคาดเดาได้และคงเส้นคงวา โครงสร้างประเภทนี้ใช้ได้ดีในทางชีววิทยา แต่อาจสร้าง 
ความเข้าใจผิดได้ว่าอนุกรมวิธานต้องมีล าดับชั้นที่แน่นอนจึงจะใช้งานได้ ท าให้เกิดความตึงเครียด
ในองค์กรและเกิดการอภิปรายว่าค าศัพท์จะต้องแสดงอยู่บนสุดของล าดับชั้น บ่อยครั้งที่
โครงสร้างแบบล าดับชั้นจะตายตัวเกินไป จนไม่สามารถรับกับความซับซ้อนขององค์กรได้ 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างแบบล าดับชั้น (Biological classification) 

ล าดับชั้นแบบหลากมิติ (Polyhierarchies)  

ล าดับชั้นแบบหลากมิติ เป็นความพยายามที่จะจัดการกับความจริงที่ว่าการสร้าง

โครงสร้างแบบล าดับ ชั้นที่เป็นระเบียบนั้นเป็นเรื่องยากในโลกที่คลุมเครือนี้ de Button เขียนไว้

ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1730 ว่าเรื่องต่าง ๆ มักจะมีที่อยู่มากกว่าหนึ่งหมวด ล าดับชั้นแบบ 

หลากมิติจึงเข้ามารองรับเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันและอาจไม่สามารถเข้ากับโครงสร้าง

แบบต้นไม้หรือแบบล าดับชั้น โครงสร้างแบบนี้เป็นการแสดงภาพที่ซับซ้อน เพราะมักจะมี 

ความเชื่อมโยงมากมายระหว่างหมวดหมู่และค าต่าง ๆ ท างานได้ดีเมื่อมีการเชื่อมโยงหลายมิติ  

ที่ข้ามไปมาระหว่างหมวดหมู่และรายการโยง เมื่อรายการโยงมีจ านวนมากเกินไป อนุกรมวิธาน

แบบเมทริกซ์และแบบแฟเซ็ทจะเหมาะสมกว่า (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6 ล าดับชั้นแบบหลากมิติ (Purchase selection) 

เมทริกซ์ (Matrices)  

เมทริกซ์เหมาะกับองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้อย่างดี ซึ่งสามารถจัดระเบียบได้สองหรือสาม

มิติ จะช่วยให้เข้าใจหมวดหมู่และชี้ให้เห็นช่องว่างหรือหมวดหมู่ที่ขาดหายไปเมื่อจัดท าเมทริกซ์

เรียบร้อยแล้ว หากมีมากกว่าสามมิติ เมทริกซ์จะท างานได้ไม่ดีนัก หนึ่งในเมทริกซ์แบบสองมิติ  

ที่รู้จักกันดีคือตารางธาตุของ Mendelev (ภาพที่ 7) เมทริกซ์แบบสองมิติยังสามารถน าไปใช้ 

กับธุรกิจได้ ดังเช่นในเมทริกซ์องค์กรของคณะกรรมาธิการยุโรป  
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ภาพที่ 7 Two-dimensional matrix structure 

แฟเซ็ท (Faceted)  

แฟเซ็ทเริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1932 โดยบรรณารักษ์ชาวอินเดียชื่อ S.R. Ranganathan  

ที่ตัดสินใจค้นหาทางเลือก  มาแทนระบบทศนิยมดิว อ้ี  (Dewey Decimal System)  

เพ่ือจัดประเภทหนังสือ การจัดประเภทหนังสือแบบดั้งเดิม คือการจัดเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ 

หาหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้น ๆ หนึ่งได้ Ranganathan พบว่าวิธีการนี้มีข้อจ ากัด และโต้แย้งว่า

แท้จริงแล้วหนังสือหนึ่งเล่มอาจอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ ซึ่งข้อโต้แย้งนี้สอดคล้องกับ

หลักการของ de Button ระบบของเขาสามารถจัดประเภทของหนังสือตามหมวดหมู่ที่แตกต่าง

กัน 5 หมวดหมู่ซึ่งเขาเรียกว่าแฟเซ็ท ได้แก่ หัวข้อหลัก เนื้อหาที่หนังสือกล่าวถึงการกระท า  

ที่พูดถึงในหนังสือ การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในหนังสือ และล าดับเหตุการณ์ในหนังสือ หนังสือ  

แต่ละเล่มจึงสามารถ จัดประเภทได้ตามอนุกรมวิธานขนาดเล็ก 5 ชุด และสามารถระบุได้ 

จากจุดค้นหาที่แตกต่างกันในปัจจุบัน เครื่องมือค้นหาและซอฟต์แวร์ก็ใช้หลักการนี้เช่นกัน  

ผลที่ได้คือล าดับชั้นในอนุกรมวิธานไม่จ าเป็นอีกต่อไป 
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ภาพที่ 8 Faceted taxonomy 

แผนที่ระบบ (System Map)  

แผนที่ระบบ คือ การแสดงภาพของขอบเขตความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นความใกล้เคียงและ

การเชื่อมโยง ระหว่างหมวดหมู่ ตลอดจนความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โครงสร้าง

ประเภทนี้จะมีประโยชน์เมื่อมีระบบของความรู้ที่เชื่อมโยงกันซึ่งสามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพ

ได้ คล้ายกับแผนที่ความคิดและให้ภาพระดับสูงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหลัก 

(Denham, 2006) ตัวอย่างเช่น อนุกรมวิธานของกระบวนการทางธุรกิจมักจะอธิบายได้ด้วยแผน

ที่ระบบ เมื่อมีความซับซ้อนมากเกินไปอนุกรมวิธานแบบแฟเซ็ทจะเหมาะสมกว่า 
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ภาพที่ 9 แผนที่ระบบรถไฟใต้สินของลอนดอน (Tube Map of London) 

บทสรุป 

จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธาน คือ หัวใจหลักในการก าหนดประเภทของอนุกรมวิธานที่

เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งเอาไว้ ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงขั้นตอนหลักที่จ าเป็นเพ่ือลงมือ

พัฒนาโครงการอนุกรมวิธานด้วยโปรแกรม Tematres  
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ค าศัพท์ควบคุม 

 

ค าศัพท์ควบคุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล โดยผ่านกระบวนการ

ก าหนดค าศัพท์ จากค าศัพท์ควบคุมเพ่ืออธิบายเอกสารและวัตถุเนื้อหาประเภทอ่ืน ๆ ท าให้เกิด

การจัดระเบียบเนื้อหาตามองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งคัดเลือกมาเพ่ืออธิบายเนื้อหานั้น 

ค าศัพท์ควบคุมมีวัตถุประสงค์ 5 ประการดังนี้ 

1. การแปลความหมาย: ช่วยแปลงภาษาธรรมชาติของผู้แต่ง ผู้สร้างดัชนี และผู้ใช้ให้

เป็นค าศัพท์ที่สามารถใช้ในการจัดท าดัชนีและการเรียกดูข้อมูล 

2. ความสม่ าเสมอ: ส่งเสริมความสอดคล้องกันของรูปแบบค าศัพท์และการก าหนด

ค าศัพท์ 

3. การบ่งชี้ความสัมพันธ์: ระบุความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างค าศัพท์ 

4. จัดประเภทและค้นหา: จัดเตรียมล าดับชั้นที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในระบบน า

ทางเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุต าแหน่งของวัตถุเนื้อหาที่ต้องการได้ 

5. การเรียกดูข้อมูล: ท าหน้าที่เป็นตัวช่วยค้นหาในการก าหนดต าแหน่งของวัตถุเนื้อหา 

โดยทั่วไปแล้ว ค าศัพท์ควบคุมจะใช้เพ่ืออธิบายเนื้อหาโดยการก าหนดค าศัพท์เพ่ือแสดง

เมทาดาตาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเนื้อหา การจัดระเบียบเนื้อหาบนเว็บไซต์ และอ่ืน ๆ ในท านอง

เดียวกัน ส าหรับวัตถุประสงค์ ของมาตรฐานนี้ ค าศัพท์หมายถึงค าหนึ่งค าขึ้นไปที่ใช้แสดงถึง

แนวคิด ค าศัพท์ถูกเลือกมาจากภาษาธรรมชาติ เพ่ือรวมไว้ในค าศัพท์ควบคุม โดยในมาตรฐานนี้ 
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ค าว่า “ค าศัพท”์ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออ้างถึงทั้ง “preferred terms” และ “entry terms” (หรือ

เรียกอีกอย่างว่า non-preferred terms) 

วัตถุเนื้อหา (Content Objects) 

วัตถุเนื้อหา คือ รายการใด ๆ ที่มีการอธิบายเพื่อรวมไว้ในระบบการเรียกดูข้อมูล เว็บไซต์ 

หรือแหล่ง ข้อมูลอ่ืน ๆ วัตถุเนื้อหาทั่วไป ได้แก่ บทความในวารสาร รายงานทางเทคนิค และ

เอกสารประเภทอ่ืน ๆ วัตถุเนื้อหาอาจปรากฏอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และอาจเป็น

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ประติมากรรม และสื่อการสอนที่เป็นของจริง 

วัตถุเนื้อหามี 2 ระดับ คือ ขั้นต้น และ ขั้นรอง อย่างไรก็ดี แทบจะไม่มีการแบ่งแยก 

ความแตกต่าง ดังนี้ 

1. วัตถุเนื้อหาขั้นต้น คือ ตัวรายการนั้น ๆ เอง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางกายภาพ  

(เช่น สิ่งพิมพ์ เทปเสียง ดีวีดี ภาพยนตร์) หรือมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

2. วัตถุเนื้อหาขั้นรอง คือ เมทาดาตาที่อธิบายวัตถุเนื้อหาขั้นต้นที่เก็บข้อมูลจ านวนมาก  

รวมวัตถุเนื้อหา ขั้นต้นและเมทาดาตาเข้าเป็นหนึ่งวัตถุเนื้อหาแบบไฮบริด 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างวัตถุเนื้อหา 
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การจัดท าดัชน ี(Indexing) 

การจัดท าดัชนีเป็นกระบวนการก าหนดค าศัพท์หรือหัวเรื่องที่ต้องการเพ่ือใช้อธิบาย

แนวคิดและ  เมทาดาตาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเนื้อหา การสร้างดัชนีครอบคลุมถึงระบบหรือ

ขั้นตอนใด ๆ ที่มีการคัดเลือก และจัดระเบียบค าศัพท์ที่ต้องการการตัดสินใจด้วยปัญญา 

ของมนุษย์ ในบางขั้นตอนของกระบวนการ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการจัดเก็บและจัดการค าศัพท์ในค าศัพท์ ควบคุม หรือเพ่ือระบุวัตถุเนื้อหา 

ที่มีค าศัพท์บางค าหรือชุดค าศัพท์ที่ก าหนดไว้แล้วหรือควรก าหนด ดังนั้น กระบวนการจัดท าดัชนี 

จึงเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกค าศัพท์ที่ต้องการจากค าศัพท์ควบคุมอย่างน้อยหนึ่งค า  หรือ 

แหล่งอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายวัตถุเนื้อหาประสิทธิผลของการจัดท าดัชนี  ในแง่ของการเป็นเครื่องมือ 

เพ่ือระบุและเรียกดูวัตถุเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับภาษาดัชนีที่สร้างขึ้นอย่างดี งานวิจัยในสาขา

สารสนเทศศาสตร์ เผยให้ เห็นว่า  ค าศัพท์ควบคุมสามารถปรับปรุงการค้นหาทั้งในด้าน 

ความแม่นย าและการระลึกได้ ตัวอย่างเช่น ปรับปรุง ความแม่นย าโดยการก าหนดขอบเขต 

ของค าศัพท์ และเพ่ิมการระลึกได้โดยการเรียกดูเอกสารที่ใช้ค าศัพท์ที่แตกต่างกันส าหรับแนวคิด

เดียวกัน 

การควบคุมค าศัพท์มีหลักการที่ส าคัญ 4 ประการที่เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา 

ได้แก่ 
1. การขจัดความก ากวม 

2. การควบคุมค าพ้องความหมาย 

3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์ตามความเหมาะสม 

4. การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ 

 
เป้าหมายหลักของการควบคุมค าศัพท์คือท าให้แน่ใจว่าแนวคิดที่แตกต่างกันสามารถ

อธิบายได้ด้วยรูปแบบภาษาศาสตร์เดียว หากมีหลายรูปแบบควรควบคุมหรือจัดท ารูปแบบให้เป็น
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มาตรฐาน เพ่ือไม่ให้สารสนเทศหรือเนื้อหาที่จะให้กับผู้ใช้กระจายออกไปทั่วระบบภายใต้จุดเข้าถึง
หลายจุด แต่ให้รวมเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว การขจัดความก ากวมและการชดเชยค าพ้อง
ความหมายโดยการควบคุมค าศัพท์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ค าศัพท์แต่ละค ามีเพียงหนึ่งความหมาย
เท่านั้น และค าศัพท์เพียงค าเดียวนั้นสามารถใช้แสดงแนวคิดหรือเอนทิตี้ที่ก าหนดมาให้ พึงระลึก
ไว้ว่าองค์กรขนาดใหญ่มาก อาจใช้ค าศัพท์เดียวกันในบริบทที่ต่างกัน ในกรณีเช่นนี้ ต้องใช้ 
ความระมัดระวั ง เ พ่ือให้แน่ ใจว่ าผู้ ใช้  ทั้ งผู้ จั ดท าดัชนีและผู้ ค้นหา  สามารถแยกแยะ 
ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างค าศัพท์ได้ 

ความก ากวม (Ambiguity)  

ความก ากวมเกิดขึ้น ในภาษาธรรมชาติ เมื่ อค าหรือวลี  (ค าพ้องรูปหรือค าที่ มี 

หลายความหมาย) มีมาก กว่าหนึ่งความหมาย ภาพที่ 11 ยกตัวอย่างให้เห็นว่าค า ๆ เดียวสามารถ

ใช้แสดงแนวคิดที่หลากหลาย และแตกต่างมากได้อย่างไร ค าศัพท์ควบคุมต้องแก้ปัญหาความ

ก ากวมนี้โดยต้องแน่ใจว่าค าศัพท์แต่ละค า มีเพียงความหมายเดียวเท่านั้น 

 
ภาพที่ 11 ความก ากวมที่เกิดจากค าพ้องรูปและค าท่ีมีหลายความหมาย 
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การมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) 

การมีความหมายเหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งแนวคิดสามารถแสดงด้วยค าศัพท์หลายค า 

ที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน เนื้อหาที่ต้องการอาจเรียกดูข้อมูลได้ยากเนื่องจากสามารถ

อธิบายได้ด้วยค าศัพท์ที่แตกต่างกันแต่เทียบเท่ากับ ภาพที่ 12 ดังแสดงให้เห็นกรณีนี้ 

 
ภาพที่ 12 ข้อมูลกระจัดกระจายเกิดจากค าพ้องความหมาย 

ค าศัพท์ควบคุมต้องแก้ปัญหาการมีความหมายเหมือนกันโดยต้องแน่ใจว่าแต่ละแนวคิด

จะแสดงด้วยค าศัพท์ที่ต้องการเพียงค าเดียวเท่านั้น ค าศัพท์ควรระบุค าพ้องความหมายและ 

ค าแบบอ่ืนเป็นค าศัพท์ที่ ไม่ต้องการ และให้การอ้างอิงการใช้งานไปที่ค าศัพท์ที่ต้องการ  

ยังมีค าศัพท์ “เทียบเท่า” ประเภทอ่ืน ๆ อีก นอกเหนือจากค าพ้องความหมายซึ่งต้องการ 

การควบคมุค าศัพท์ โดยจะมีการอภิปรายอย่างเต็มรูปแบบเก่ียวกับการควบคุมความเท่าเทียม 
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ความสัมพันธ์เชิงความหมาย 

ความสัมพันธ์เชิงความหมายประเภทต่าง ๆ อาจถูกระบุไว้ในค าศัพท์ควบคุม ซึ่งรวมถึง

ความสัมพันธ์ ด้านความเท่าเทียม ความสัมพันธ์แบบล าดับชั้นและความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง  

ซึ่งอาจระบุว่าเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจง จะมีการอภิปรายอย่างเต็ม

รูปแบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่อาจรวมอยู่ในค าศัพท์ควบคุม 

การวิเคราะห์แบบแฟเซ็ท 

ค าศัพท์ควบคุมโดยเฉพาะค าศัพท์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยค าศัพท์หลายพันค าอาจใช้

งานง่ายขึ้นหากมีการจัดระเบียบด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่แบบล าดับชั้น จากผลงานของ Ranganathan 

และการปรับปรุงโดย Classification Research Group แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ 

แบบแฟเซ็ทเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบ ความรู้ซึ่งเป็นวิธีการจากล่างขึ้นบน โดยการก่อร่าง

สร้างขอบเขตความรู้หลังจากรวบรวมส่วนต่าง ๆ ของความรู้เข้าไว้ด้วยกันและก าหนดขอบเขต

ความรู้ที่สร้างข้ึนมา ไม่ใช่วิธีการจัดล าดับชั้นแบบบนลงล่างที่เน้นความเป็นระเบียบ การวิเคราะห์

แบบแฟเซ็ทมีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านต่อไปนี้ 

1. สาขาที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมีขอบเขตความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความสัมพันธ์

ระหว่างวัตถุเนื้อหาที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือยังก าหนดไว้ไม่ดีนัก 

2. สาขาวิชาสหวิทยาการที่มีมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมองในการดูวัตถุเนื้อหา หรือที่

ต้องการแนวคิดหลายแนวคิดรวมกัน 

3. ค าศัพท์ที่ต้องการล าดับชั้นที่หลากหลายแต่อาจไม่เพียงพอเนื่องจากก าหนดขอบเขต 

ที่ชัดเจนได้ยาก 

4. การจัดประเภทเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และวัตถุเนื้อหาเมื่อต าแหน่งและการจัดวาง

เนื้อหาไม่ใช่ประเด็นส าคัญในบางครั้ง การวิเคราะห์แบบแฟเซ็ทจะใช้เพ่ือระบุ

คุณลักษณะของวัตถุเนื้อหา ดังแสดงในภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 การวิเคราะห์แบบแฟเซ็ทใช้กับวัตถุเนื้อหาและค าศัพท์ควบคุม 

 

ในภาพที่ 13 จะเห็นว่าแฟเซ็ทที่ก าหนดให้วัตถุเนื้อหาจะแสดงคุณลักษณะหนึ่งอย่างขึ้น

ไป ซึ่งสามารถใช้ระบุต าแหน่งรายการได้ด้วยการค้นหาหรือเรียกดู ตัวอย่างเช่น รูปแบบ  

จะปรากฏในไดอะแกรมเป็นแฟเซ็ทของวัตถุเนื้อหา ค าศัพท์ที่อยู่ในแฟเซ็ทนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้

รูปแบบในแบบต่าง ๆ เช่น รปูแบบ: สิ่งพิมพ์ CD-ROM ออนไลน์ 

แฟเซ็ทเป็นเมทาดาตาเชิงโครงสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจน าไปใช้ (ตามที่ระบุไว้ในไดอะแกรม

ด้านบน) กับวัตถุเนื้อหาเองหรือกับเมทาดาตาท่ีเป็นตัวแทนของวัตถุเนื้อหานั้น 

คุณลักษณะที่อาจได้รับเลือกให้เป็นแฟเซ็ทของวัตถุเนื้อหามีดังนี้ 

1. หัวข้อ – หัวเรื่องของวัตถุเนื้อหา  
2. รูปแบบ – รูปแบบของเนื้อหา )เช่น ข้อความ ภาพ เสียง ฯลฯ(  
3. กลุ่มเป้าหมาย – ผู้อ่านที่เหมาะสมส าหรับเนื้อหา )เช่น เด็ก ผู้ใหญ่(  
4. ระดับความรู้ – ประเภทของเนื้อหา )เช่น 12-K ข่าว วารสารวิชาการ(  
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ระบบการเรียกดูข้อมูลอาจใช้แฟเซ็ทอย่างน้อยก็เพ่ือแสดงส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

ของฐานข้อมูล อ้างอิง  นั่นคือ แฟเซ็ทอาจถูกระบุให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบางประการ 

ของวัตถุเนื้อหาในเครื่องมือ สิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ เช่น แค็ตตาล็อก แฟเซ็ทอาจปรากฏ 

เป็นค าศัพท์ทั่วไปที่ใช้จัดระเบียบสารสนเทศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น การก าหนดแฟเซ็ทส าหรับ

วัตถุเนื้อหาเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบฐานข้อมูลหรือสถาปนิกสารสนเทศ มาตรฐานนี้

ไม่ได้กล่าวถึงแนวทางการก าหนดแง่มุมหรือคุณลักษณะที่ใช้สร้างเป็นแฟเซ็ทของวัตถุเนื้อหา  

การที่จะใช้การวิเคราะห์แบบแฟเซ็ทส าหรับค าศัพท์ควบคุมนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของค าศัพท์ 

เป็นอย่างมาก ในบางกรณีค าศัพท์ควบคุมจะประกอบด้วยค าศัพท์ชุดเล็กเท่านั้น เช่น ค าศัพท์  

ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ืออธิบาย ประเภทเนื้อหา หรือ ระดับความรู้ หากค าศัพท์มีจ านวนน้อย  

(เช่น น้อยกว่าหนึ่งร้อยค า) รายการธรรมดาก็เพียงพอแล้วและไม่จ าเป็นต้องจัดระเบียบเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ค าศัพท์ควบคุมมีจ านวนค าศัพท์หลายร้อยหลายพันค า การจัดระเบียบค าศัพท์

ตามแบบแฟเซ็ทอาจมีประโยชน์ การวิเคราะห์แบบแฟเซ็ทประเภทนี้ส่งผลให้เกิดการก าหนด

หมวดหมู่พ้ืนฐานกว้าง ๆ ของค าศัพท์และจัดกลุ่มค าศัพท์ภายใต้หมวดหมู่เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น 

ในอนุกรมวิธานอาจน าแฟเซ็ทมาใช้เพ่ือก าหนดล าดับชั้นที่แยกจากกันส าหรับแผนผังโครงสร้าง

เนื้อหาของเว็บ Art and Architecture Thesaurus® (AAT) เป็นตัวอย่างของค าศัพท์ควบคุม 

ที่ใช้แฟเซ็ท 

 

 

 

แฟเซ็ท 7 ประเภทต่อไปนี้จะใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ทั้งหมด (ภาพท่ี 14) 

1. Associated Concepts Facet, 2) Physical Attributes Facet, 3) Styles 

and Periods Facet, 4) Agents Facet, 5) Activities Facet, 6) Materials Facet 

และ 7) Objects Facet 
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ภาพที่ 14 ความซับซ้อนเชิงโครงสร้างที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มค าศัพท์ควบคุม 

บทสรุป 

ศัพท์ควบคุมเป็นการก าหนดให้ค าศัพท์ค าหนึ่งท าหน้าที่ควบคุมค าศัพท์หลายค าที่มี

ความหมายเดียวกัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน ลดความก ากวม และเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการ

ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ
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  บทที่ 4  

การใชโ้ปรแกรม Tematres เพื่อจดัระบบความรู้  
 

ในบทที่ 4 นี้ กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Tematres เพ่ือจัดระบบความรู้ ประเภทรายการ

ค าศัพท์ (Term list), ตัวแบบของชุดข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเมทาดาตา (Metadata-like model)  

รวมไปถึงการจัดหมวดหมู่ของรายการศัพท์แบบอนุกรมวิธาน (Taxonomy) โดยใช้โปรแกรม

ประยุกต์ชื่อ Tematres เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงตัวอย่างและแนวปฏิบัติ 

ในการสร้างรายการหลักฐาน (Authority files) และอภิธานศัพท์ที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล 

ผ่านเครือข่ายเชิงความหมายโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการควบคุมแนวคิด (Concept) 

รายการค า และศัพท์ (Vocabulary) ที่ใช้แทนขอบเขตความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง 

 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอผลการสืบค้นของโปรแกรม Tematres 
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Tematres เป็นโปรแกรมเผยรหัสซึ่งมีคุณสมบัติของระบบที่สามารถสร้าง  จัดเก็บ 

จัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นรายการค าศัพท์ ซึ่งแต่ละค าจะใช้แทนแนวคิดของความรู้

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยโปรแกรม Tematres ยังประกอบด้วยมอดูลย่อย (Sub modules)  

ที่สามารถใช้ในการจัดการ (Manage) เผยแพร่ (Publish) แบ่งปัน (Share) และใช้ซ้ า (Reuse) 

ซ่ึงหมายถึงการน า KOS ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ซ้ าโดยผู้พัฒนารายอ่ืน เพ่ือประหยัดเวลาและ 

ลดความซ้ าซ้อนในการท างานอีกด้วย คุณลักษณะของระบบที่กล่าวมานั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คุณลักษณะด้านการจัดการรายการค าศัพท์ 

1.1 คุณลักษณะด้านการบรรณาธิการค าศัพท์ ได้แก่ 

 การปรับปรุงหรือแก้ไขรายการค าศัพท์ 
 การจัดการความสัมพันธ์ที่เป็นแนวคิดของค าศัพท์อย่างง่าย 
 ไม่จ ากัดจ านวนหรือเงื่อนไขในการใช้ค า ป้ายระเบียนของค า ตลอดจนล าดับชั้น

ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าที่ใช้เป็นแนวคิดของความรู้ 
 สามารถอัปโหลดค าจากระบบสารสนเทศภายนอก โดยไม่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล

ใหม ่
 สามารถก าหนดรหัสเฉพาะ เลขหมู่ เลขประจ ารายการของค าศัพท์แต่ละค าได้ 
 สามารถจัดการความสัมพันธ์ของค าในรูปแบบของศัพท์สัมพันธ์ และส่งออก

ข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศท่ีใช้กลไกการสืบค้นเชิงความหมายได้ 
1.2 คุณลักษณะด้านการแก้ไขหมายเหตุ ซึ่งเป็นค าอธิบายรายการแบบ Metadata-like 

ประกอบด้วย 

 สามารถสร้างหมายเหตุที่ประกอบด้วย บันทึกขอบเขต (Scope note) บันทึก
ประวัติศาสตร์ (History note) และบันทึกทางบรรณานุกรม (Bibliographic 
note) ให้กับต าศัพท์ทุกค าในระบบได้ 
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 สามารถสร้างหมายเหตุที่เป็นบันทึกส่วนตัวส าหรับบรรณาธิกรข้อมูลของระบบ 
(Editorial note) ได ้

 สามารถสร้างค าอธิบายรายการโดยใช้โปรแกรมแบบ WYSWYG (What You 
See Is What You Get) ส าหรับบันทึกย่อ เช่น การแทรกรูปภาพและรายการ
เชื่อโยง (link) ในบันทึกย่อได้ 

 สามารถอ้างอิงรายการเชื่อมโยงระหว่างค าศัพท์ โดยใช้ ไวยากรณ์วิ กิ   
(Wiki syntax) ได ้

1.3 คุณลักษณะด้านการจัดการข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย 

 สามารถใช้หลักการ One core, many vocabularies ในจัดการค าศัพท์ 
หลายชุดที่ใช้เค้าร่าง (Schema) ที่แตกต่างกันออกไปด้วย Tematres core 
เพียงแกนเดียว 

 สามารถเชื่อมโยงกับเค้าร่างหรือแนวคิดของชุดค าศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่วไป 
ในวงการวิชาการมากกว่า 450 รูปแบบ 

 สามารถน าเข้าข้อมูลจากแฟ้มน าเข้าที่ที่โครงสร้างข้อมูลเป็น Skos-Core,  
แฟ้มข้อความแบบตาราง, ตลอดจนแฟ้มข้อความแบบแท็ก (Tag) 

 มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (User management) ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเรียนรู้ 

 มีระบบการสร้างรายงาน การส่งออกรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ 
ซึ่งรายงานทุกประเภทสามารถส่งออกในรูปแฟ้มข้อมูล CSV เพ่ือน าไปใช้ต่อ 
ในระบบสารสนเทศอ่ืนได้ 
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2) คุณลักษณะด้านการเผยแพร่รายการค าศัพท์ 

2.1 คุณลักษณะการเผยแพร่รายการค าศัพท์แบบดิจิทัล ได้แก่ 

 มีส่วนน าทางเว็บ (Web navigation) ที่เป็นระบบโดยจัดเรียงตามตัวอักษร 
 สามารถแสดงรายการค าศัพท์ในระดับลึกได้หลายระดับในหน้าจอเดียวกัน 
 สามารถเรียงรายการค าศัพท์ตามรหัสหรือตามเงื่อนไขอ่ืนที่บรรณาธิการระบบ 

(System editor) ต้องการ 
 สามารถส่งออกแฟ้มข้อมูลในรูปแบบของ Datasets ได้ตามล าดับตัวอักษร 
 สามารถส่งออกแฟ้มข้อมูลในรูปแบบของรายการแบบล าดับชั้น 
 ระบบสนับสนุนส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา 

2.2 คุณลักษณะของระบบสืบค้น ได้แก่ 

 ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถสื บ ค้ น ร า ยกา รด้ ว ยคุณสมบั ติ เ ติ ม ข้ อ ค ว าม อัต โ นมั ติ  
(Autocomplete feature) 

 ระบบสนับสนุนการสืบค้นขั้นสูง (Advanced search) พร้อมชุดตัวกรองที่ผู้ใช้
ก าหนดเองได้ 

 ระบบมีการขยายผลการสืบค้นที่ยืดหยุ่น โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์
เป็นแนวทาง (trace) ของการแสดงผลการสืบค้น 

2.3 คุณลักษณะของสร้างค าศัพท์หลายภาษา ได้แก่ 

 ระบบสามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์แบบหลายภาษาได้ 
 ระบบสามารถท าแผนที่ความสัมพันธ์ เชิงแนวคิด (Concept mapping) 

ระหว่างค าศัพท์ที่ควบคุมใด ๆ ได ้
 ระบบมีความสามารถในการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงระหว่างค าศัพท์ 

โดยอัตโนมัติ 
 ระบบสามารถให้บริการข้อมูลผ่านบริการเว็บเพ่ือรองรับการท าแผนที่  

เชิงแนวคิดของชุดค าศัพท์ ซึ่งเป็นบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ได ้
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3) คุณลักษณะด้านแบ่งปันชุดรายการค าศัพท์ (Term list sharing) 

3.1 คุณลักษณะของเค้าร่างเมทาดาตา ซึ่งสามารถส่งออก (Export) เพ่ือใช้กับระบบ

สารสนเทศภายนอก ตลอดจนเชื่อมโยงผ่าน SPARQL endpoint แบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

 Skos-Core (Simple Knowledge Organization System). 
 BS 8723 (Structured Vocabularies for Information Retrieval). 
 Dublin Core (ISO 15836-2003). 
 MADS (Metadata Authority Description Schema). 
 TopicMaps (ISO/IEC 13250:2003). 
 IMS VDEX Scheme (Vocabulary Definition and Exchange). 
 WXP WordPress XML 
 TXT for texual files 
 SQL for DBMS import 
 Zthes for Zthes application 

3.2 คุณลักษณะของการท าข้อมูลเชื่อมโยงเพื่อควบคุมรายการหลักฐาน  (Linked 

Data for controlled vocabularies) ประกอบด้วยคุณลักษณะเด่น ดังนี้ 

 ระบบสามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในระบบกับค าศัพท์อ่ืน 
ที่เป็นมาตรฐานบนระบบสารสนเทศภายนอก 

 ระบบสามารถก าหนดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและเอนทิตี้ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใด ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับศัพท์ควบคุมภายนอกได้ 

 ระบบสามารถใช้ JSON และข้อมูลที่เชื่อมโยงกันกับ JSON-LD ของ Liked 
Data ได ้

 ระบบมีฟังก์ชันการแจ้งการเปลี่ยนแปลงและสารสนเทศของค าศัพท์ผ่าน RSS 
feed ซึ่งระบบจากภายนอกสามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
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4) คุณลักษณะด้านการน าค าศัพท์ควบคุมมาใช้ซ้ า (Reuse) 

 ระบบมี API เฉพาะทางที่เน้นในเรื่องค าศัพท์และการน าเสนอแนวคิดความรู้  
ซึ่งเรียกใช้งานผ่านระบบสารสนเทศภายนอกได้ 

 ระบบมี  API หลายรูปแบบ ได้แก่  JSON, Skos-Core, XML เ พ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการเชื่อมต่อจากระบบภายนอก ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกัน 

 ระบบสนับสนุนการสร้าง Visual Vocabulary เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ 
ชุดค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย และใช้งานร่วมกันกับออนโทโลยีได้ 

การติดตั้งโปรแกรม Tematres 

การติดตั้งโปรแกรม Tematres สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่เป็นความต้องการของระบบ (System Requirements), การติดตั้งโปรแกรม 

Tematres (Tematres installation), และส่วนสุดท้าย คือ การตั้งค่าตัวแบบของโปรแกรม

ประยุกต์ Tematres (Tematres configuration) โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้ 

องค์ประกอบที่เป็นความต้องการของระบบ (System Requirements) 

ในการที่จะติดตั้งโปรแกรม Tematres นั้น ผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมซึ่งเป็นองค์ประกอบ

พ้ืนฐานที่ระบบต้องใช้ในการท างาน ประกอบด้วย 

 มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ส าหรับให้บริการส่วนการท างานและส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ผ่านเว็บ โดยทั่วไปแล้ว Tematres นิยมใช้งานกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ตระกูล Apache 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์ตระกูลอ่ืนที่สนับสนุนภาษา PHP ซึ่ง
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา Tematres ได้เช่นกัน เป็นต้นว่า IIS 
(Internet Information Server) ซึ่ ง เป็น เว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ที่ ใช้กันบน Windows 
platforms เป็นต้น 
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 มีการติดตั้งภาษา PHP (เวอร์ชัน 4.3.0 หรือใหม่กว่า) เรียบร้อยแล้วในเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 มีระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล MySQL DBMS ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นท่ีโปรแกรม Tematres 

ต้องใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ DBMS อ่ืน ได้แก่ Postgres, Oracle 
และ MS Server ได้เช่นเดียวกัน 

การติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

ในเอกสารฉบับนี้จะขอใช้โปรแกรมท่ีนิยมใช้กันโดยทั่วไปในหมู่นักพัฒนาระบบ มาใช้เป็น

ตัวอย่างขององค์ประกอบหลักของระบบ คือ โปรแกรมดังกล่าวถือเป็นโปรแกรมฟรีในกลุ่ม Free 

and open-source cross-platform web server solution stack ที่พัฒนาโดยกลุ่มผู้พัฒนา

ชื่อ Apache Friends ตัวโปรแกรมนั้นสนับสนุนการท างานของ Apache HTTP Server, 

ฐานข้อมูล MariaDB และส่วนแปลการท างาน (Interpreter) ส าหรับภาษาสคริปต์ที่เขียนด้วย

ภาษาโปรแกรม PHP และภาษา PERL เป็นหลัก 

เหตุผลอีกประการที่ท าให้ XAMPP มีความได้เปรียบในการน ามาเป็นเครื่องมือ 

เ พ่ือทดสอบระบบ คือ สภาพแวดล้อมในการท างานจริงของเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่   

มีองค์ประกอบเดียวกันกับที่ใช้อยู่บนโปรแกรม XAMPP ท าให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์

ทดสอบในคอมพิวเตอร์ของตน เปลี่ยนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานออนไลน์จริงได้โดยง่าย 

นอกจากนี้แล้ว XAMPP ยังแตกแขนงออกเป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกหลายตระกูล 

ได้แก่ WAMP และ LAMP stack ซึ่งทุกโปรแกรมนั้นเอ้ือต่อการติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

แม้ว่าจะติดตั้งบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน และในแง่ของการใช้งานร่วมกับโปรแกรม

ประยุกต์อ่ืน ๆ โปรแกรม XAMPP ยังสามารถใช้งานร่วมกับที่แอปพลิเคชั่นเสริมทั่วไป เช่น 

WordPress, Joomla และ Bitnami ได้โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมส าหรับเชื่อมต่อ 

ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงเลือกใช้โปรแกรม XAMPP เป็นองค์ประกอบหลักของการท างาน

ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์และ DBMS ของระบบ ซึ่งมีข้ันตอนในการติดตั้ง ดังนี้ 
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ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

การติดตั้ง XAMPP ในลักษณะของแพ็คเกจซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ Windows 

หากผู้ใช้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Mac OS อยู่ ขั้นตอนของการติดตั้งจะมีวิธีการที่

ต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้แนวทางการติดตั้งจากเอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการติดตั้งได้ 

ขั้นตอนของการติดตั้งสามารถแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP อันเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่ม 

Apache Friends (https://www.apachefriends.org/) กลุ่มนักพัฒนาดังกล่าวเป็นนักพัฒนา

ระบบที่ไม่แสวงหาผลก าไร ตัวโปรแกรมในปัจจุบันที่กลุ่ม Apache Friends แนะน าให้ใช้งาน คือ

เวอร์ชันที่สนับสนุนการท างานบนภาษา PHP 5.5, 5.6 หรือ 7 ซึ่งผู้ใช้สามารถสามารถดาวน์โหลด

ได้ที่ เว็บไซต์ของกลุ่ม Apache Friends ที่มีชุดโปรแกรมหรือ Package ของ XAMPP  

แยกให้ดาวน์โหลดจ าแนกตามระบบปฏิบัติการ ตามลักษณะของการบีบอัด (compress) และ

ตามเวอร์ชันของ XAMPP เอง ดังภาพที ่16 

 

 

ภาพที่ 16 หน้าเว็บส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP  
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ขั้นตอนที่ 2 การ Run package ของโปรแกรม XAMPP เมื่อดาวน์โหลดชุดซอฟต์แวร์

ของ XAMPP แล้ว ผู้ใช้สามารถเริ่มท าการติดตั้งได้ โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น .exe 

เพ่ือเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง 

 

ขั้นตอนที่ 3 การปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเป็นการชั่วคราว เนื่องจากโปรแกรม

ป้องกันไวรัสที่ท างานอยู่ในระบบของผู้ใช้ อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการติดตั้ง เช่น การไม่อนุญาต

ให้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่จ าเป็น ดังนั้นผู้ใช้ควรหยุดการท างานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส  

เป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนประกอบ XAMPP ทั้งหมดจะติดตั้งส าเร็จ ดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 ค าแนะน าให้ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราวก่อนท าการติดตั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 4 การปิดใช้งาน UAC (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) บนระบบปฏิบัติการ Windows 

ที่อาจรบกวนการติดตั้งของ XAMPP ได้ เนื่องจากฟังก์ชันของ UAC จะท าการจ ากัดการเข้าถึง

การบันทึกข้อมูลในไดรฟ C: ดังนั้น ผู้พัฒนา XAMPP ได้แนะน าให้ผู้ใช้ปิดใช้งาน UAC เสียก่อน

ตลอดระยะเวลาของการติดตั้ง ซึ่งวิธีการปิด UAC นั้น ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้จากหน้าสนับสนุน

ของ Microsoft Windows หรือถ้าผู้ใช้เข้าสู่ระบบและติดตั้งโปรแกรมในฐานะ Administrator 

อยู่แล้ว ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 



บทที่ 4 การใชโ้ปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 

ภาพที่ 18 ค าแนะน าในการปิด UAC บนระบบปฏิบัติการ Windows 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มตัวช่วยสร้างการตั้งค่า (Setup wizard) หลังจากที่ผู้ใช้เปิดไฟล์ .exe 

และด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นของ Setup 

wizard เพ่ือตั้งค่าโปรแกรม XAMPP ให้ผู้ใช้คลิกท่ี “Next” หรือ “ถัดไป” เพ่ือก าหนดการตั้งค่า

การติดตั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (Software components) ภายใต้ขั้นตอนนี้ 

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะถอดถอนหรือแยกส่วนประกอบแต่ละส่วนของชุดซอฟต์แวร์ XAMPP  

ออกจากการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้ ในบทนี้ 

ขอแนะน าให้ผู้ใช้ติดตั้งโดยใช้การตั้งค่ามาตรฐานและส่วนประกอบที่มีทั้งหมด ดังภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนด Software components ของการติดตั้ง XAMPP 
ขั้นตอนที่ 7 เลือกไดเร็กทอรีที่ต้องการติดตั้ง โดยในขั้นตอนต่อไปนี้ ผู้ใช้มีโอกาสเลือก

ต าแหน่งที่ต้องการติดตั้งแพ็กเก็ตซอฟต์แวร์ของ XAMPP หากผู้ใช้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

ค่ามาตรฐาน ไดเร็กทอรีที่ติดตั้งจะอยู่ใน C:\xampp ตามค่าตั้งต้น 

 

ภาพที่ 20 การก าหนดไดเร็กทอรีในการติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็คเกจ XAMPP 
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 ขั้นตอนที่  8 เริ่มกระบวนการติดตั้ง เมื่อก าหนดการตั้งค่าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว  

ผู้ใช้สามารถคลิกเพ่ือเริ่มการติดตั้ง และตัวโปรแกรมจะเริ่มติดตั้งส่วนประกอบที่เลือกเอาไว้ 

ทีละส่วน จากนั้นจะท าการบันทึกลงในไดเร็กทอรีที่ก าหนด กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที 

โดยผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของการติดตั้งได้จากแถบการโหลดสีเขียวในหน้าจอรายงาน

สถานะการติดตั้ง 

 

ภาพที่ 21 หน้าจอแสดงสถานะในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็คเกจของ XAMPP 
  

ขั้นตอนที่ 9 การแจ้งเตือนการบล็อกไฟร์วอลล์ของ Windows ในบางกรณี ไฟร์วอลล์ 

บนระบบปฏิบัติการ Windows ของผู้ใช้อาจขัดจังหวะกระบวนการติดตั้งและบล็อกส่วนประกอบ

บางอย่างของ XAMPP ซึ่งในกรณีนี้ให้ผู้ใช้เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Apache และ

เครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายที่ท างานของผู้ใช้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการติดตั้งเพ่ือ

พัฒนาหรือทดสอบระบบผู้ใช้ไม่ควรก าหนดเซิร์ฟเวอร์ XAMPP ให้สามารถใช้งานหรือเข้าถึงได้

จากเครือข่ายสาธารณะภายนอก 
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 ขั้นตอนที่ 10 การติดตั้งให้เสร็จสิ้น โดยเมื่อส่วนประกอบทั้งหมดถูกแตก (Extracting) 

และติดตั้ง (Installing) แล้ว ผู้ใช้สามารถปิดตัวช่วยติดตั้งได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “Finish” และเปิด

แผงควบคุม XAMPP เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น 

 

การใช้งาน XAMPP Control panel 

การควบคุมการท างานต่าง ๆ ของโปรแกรม XAMPP สามารถท าได้โดยผ่านแผงควบคุม 

(Control panel) ซึ่งประกอบด้วนส่วนติดต่อผู้ใช้ เมนู และปุ่มควบคุมการท างานที่ใช้บันทึก 

การตั้งค่า การเริ่ม หรือหยุดการท างานของมอดูลต่าง  ๆ ของ XAMPP ในแผงควบคุม 

ของ XAMPP ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 

 Config: ใช้ส าหรับตั้ งค่า (configure) องค์ประกอบและพารามิ เตอร์ต่าง  ๆ  
ใน XAMPP รวมไปถึงพารามิเตอร์ของมอดูลย่อยต่าง ๆ 

 Netstat: ใช้แสดงกระบวนการท างานทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรม 
XAMPP อยู่ 

 Shell: ใช้เปิดค าสั่งบนเชลล์ (shell) ของ UNIX 
 Explorer: ใช้เปิดโฟลเดอร์ XAMPP ใน Windows Explorer 
 Services: ใช้ แสดงบริ การ  ( service) ทั้ งหมดที่ ก าลั งท า ง านอยู่ เ บื้ อ งหลั ง 

ของโปรแกรม 
 Help: ใช้เชื่อมต่อไปยังกระดานข่าวของชุมชนผู้พัฒนา XAMPP ในกรณีที่ต้องการ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับโปรแกรม 
 Quit: ใช้ส าหรับปิดแผงควบคุมของ XAMPP 
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ภาพที่ 22 หน้าจอแสดงแผงควบคุมของ XAMPP 

 การเปิดการท างานของมอดูลจากแผงควบคุมของ XAMPP นั้น สามารถท าได้ 

ด้วยการกดที่ปุ่ม Start ของแต่ละมอดูล หากระบบย่อยสามารถท างานได้อย่างไม่มีปัญหา  

ผู้ใช้จะสังเกตได้จากสถานะการท างานที่ แสดงผลเป็นสีเขียว รวมไปถึง logs ที่แสดงผล 

ของการท างานที่บริเวณด้านล่างของแผงควบคุม 

การตั้งค่าและแก้ปัญหาในการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ทั่วไปรายงานกลับไปที่ชุมชนพัฒนาโปรแกรม XAMPP คือระบบ

แสดงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับ Apache Web Server หรือแสดงรายงานว่าถูกบล็อกพอร์ต 

(blocked ports) หากผู้ใช้ใช้การตั้งค่าตั้งต้นที่ก าหนดมาโดย XAMPP โปรแกรมจะก าหนดเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ให้ใช้พอร์ต 80 และพอร์ต SSL 443 เป็นหลัก และเนื่องจากพอร์ตดังกล่าวเป็นพอร์ต

มาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยโปรแกรมอ่ืน จึงมีแนวโน้มว่าระบบปฏิบัติการจะบล็อคพอร์ต

ดังกล่าวเอาไว้ 
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ผู้ ใช้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้  3 วิธี  คือ (1) การเปลี่ยนพอร์ตที่ขัดแย้งกัน 

(conflicting port) หรือใช้พอร์ตเดียวกันโดยโปรแกรมอ่ืน (เช่น Skype) (2) เปลี่ยนการตั้งค่า

พอร์ตในมอดูลของ XAMPP ซึ่งระบุไว้ในไฟล์ชื่อ httpd.conf และ httpd-ssl.conf และ  

(3) ปิดการใช้งานโปรแกรมท่ีขัดแย้งกันไปก่อนเพื่อให้สามารถใช้งาน XAMPP ได ้

ในการพัฒนา KOS ขั้นพ้ืนฐานที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ จะใช้มอดูลของ XAMPP 

เพียง 2 มอดูลเป็นหลักคือ Apache และ MySQL ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการท างานของ 

ทั้ง 2 มอดูล ว่าท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบ Apache Web Server  

สามารถท าได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Admin ของ Apache บนแผงควบคุมของ XAMPP 

หรือป้อน URL ชื่อ http://localhost ลงในเบราว์เซอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่ผู้ใช้เลือกใช้ หากผลปรากฏ

ตามภาพด้านล่าง แสดงว่า Apache สามารถท างานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องตรวจสอบ

สถานการณ์งานของมอดูลต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานจากแผงควบคุมว่ามอดูลนั้นได้ท างานหรือ 

Start อยู่หรือไม ่

 

ภาพที่ 23 การตรวจสอบการท างานของ Apache Web Server 
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2. การตรวจสอบการท างานของมอดูล MySQL  

ซึ่งเป็นมอดูลส าหรับจัดการฐานข้อมูลในระบบ สามารถตรวจสอบได้ผ่านโปรแกรมชื่อ 

phpMyAdmin ที่สามารถท าได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Admin ของมอดูลที่ปรากฏในแผงควบคุม 

หรือระบุ URL ชื่อ http://loclahost/phpmyadmin ในเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้เลือกใช้ (Google 

Chrome หรือ Mozilla Firefox) หากเบราว์เซอร์แสดงหน้าหลักของ phpMyAdmin ขึ้นมา 

โดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด (Error messages) นั่นหมายถึงมอดูลในการจัดการฐานข้อมูล

ของ XAMPP สามารถท างานได้ตามปกติ ดังภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 การตรวจสอบการท างานของ MySQL ผ่าน phpMyAdmin 

การติดตั้งโปรแกรม Tematres 

Tematres เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาและจัดการศัพท์ควบคุม (Controlled 

vocabularies), ศัพท์สัมพันธ์ (Thesauri), อภิธานศัพท์ (Taxonomies) ตลอดจนการจัดการ 

การสร้างตัวแทนความรู้ (Knowledge representation management) ประเภทอ่ืนที่มีรูปแบบ

ที่เป็นมาตรฐานและเป็นทางการ 

นอกจากนี้แล้ว Tematres ยังมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการตัวแบบ 

ของความรู้แบบกระจาย เพ่ือให้นักจัดการความรู้สามารถควบคุมความเป็นเอกภาพตลอดจน 
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บูรณภาพของข้อมูล โดยใช้การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ (Terms) อันเป็นตัวแทนความรู้

เป็นเครื่องมือหลัก คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจของ Tematres คือความสามารถ 

ในการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล (traceability) เพ่ือควบคุมความถูกต้องในบริบทต่าง ๆ  

ของศัพท์ควบคุมท่ีผู้ใช้ก าลังใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างดี 

ประการสุดท้ายที่ขอกล่าวถึง คือ Tematres เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับ 

การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ให้กับค าค้น ทั้งยังสามารถสร้างชุดค าศัพท์ที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน

เมทาดาตา (Metadata Standards) ส าหรับการจัดระบบความรู้ที่เป็นนิยมใช้กันโดยทั่วไป 

ในวงการวิชาการ ท าให้นักพัฒนา KOS สามารถน าชุดความรู้ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น ไปให้บริการ 

ผ่านเว็บเซอร์วิซ (Web Services) ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบจัดการความรู้ 

ในแพลตฟอร์มอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

ขั้นตอนในการติดตั้ง Tematres เพ่ือให้สามารถท างานบน XAMPP ได้ มีดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การดาวน์โหลดและแตกไฟล์ การดาวน์โหลดโปรแกรม Tematres นั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ GitHub ของผู้พัฒนา คือ https://github.com/tematres/TemaTres-

Vocabulary-Server/ หรือจากเว็บไซต์เผยแพร่ชุดโปรแกรม เช่น Sourceforge โดยใช้ขั้นตอน

มาตรฐานในการดาวน์โหลดโปรแกรมทั่วไป จ าก URL https://sourceforge.net/ 

projects/tematres/ 
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ภาพที่ 25 การดาวน์โหลดชุดโปรแกรม Tematres จาก GitHub 

 ไฟล์โปรแกรมที่ผู้ ใช้ดาวน์โหลดมาจะเป็น package ของ Zip files ซึ่งมีชื่อว่า 

TemaTres-Vocabulary-Server-master.zip ที่เมื่อแตกไฟล์หรือ unzip แล้วจะได้โฟลด์เดอร์ 

ที่มีไฟล์และโครงสร้างดังภาพที่ 26 ให้ผู้ ใช้ท าการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หลัก TemaTres-

Vocabulary-Server-master เป็น tematres (ซึ่งจะใช้ชื่อนี้ในตัวอย่าง) หรืออาจใช้ชื่ออ่ืน 

ที่สั้นกระชับ สื่อความหมายที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่ายจากเว็บเบราว์เซอร์แทนก็ได้ 

 

 

ภาพที่ 26 โครงสร้างและไฟล์ใน Tematres package 
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ขั้นตอนที่ 2 ท าส าเนา (copy) โฟลเดอร์ชื่อ tematres ไปยังไดรฟC:\xampp\ 

htdocs\ หรือไดเร็กทอรีอื่นที่ผู้ใช้ได้ติดตั้งโปรแกรม XAMPP เอาไว้ โดยโฟลเดอร์ของ tematres 

ที่ท าส าเนาไปนี้นี้ต้องอยู่ภายใต้ htdocs เท่านั้น ดังภาพที่ 27 

 

ภาพที่ 27 การ copy โฟลเดอร์ tematres ไปยัง C:\xampp\htdocs 
 ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขไฟล์ที่ใช้ก าหนดค่าตั้งต้นของฐานข้อมูล (database configuration) 

โดยสามารถแก้ไขได้จากไฟล์ชื่อ db.tematres.php ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรีชื่อ vocab โดยหลักการ

ในการก าหนดค่าdatabase configuration มีดังนี ้
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//เลือกประเภทของฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งาน หากต้องการใช้ MySQL ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นอยู่แล้วให้เว้นว่าง

เอาไว ้

$ DBCFG ["DBdriver"] = ""; 

//ที่อยู่ IP หรือช่ือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น การใช้ค่าตั้งต้นเป็น localhost 

$ DBCFG ["Server"] = "localhost"; 

//ช่ือของฐานข้อมูลที่ต้องการตั้ง ในท่ีนี้จะใช้ช่ือเป็น tematres 

$ DBCFG ["DBName"] = "tematres"; 

//ช่ือผู้ใช้ส าหรับให้ Tematres เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในที่น้ีให้ใช้ root 

$ DBCFG ["dblogin"] = "root"; 

//รหัสผ่านส าหรับให้ Tematres เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในที่น้ีให้เว้นว่างไว้ 

$ DBCFG ["dbpass"] = ""; 

//ค าน าหน้า (Prefix) ส าหรับตารางในค าศัพท์ควบคุม ข้ีนอยู่กับผู้ใช้ ในตัวอย่างน้ีจะใช้ LC 

$ DBCFG ["dbprefix"] = "LC_"; 

 

 เมื่อก าหนดค่าตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการบันทึกไฟล์ db.tematres.php ให้เรียบร้อย  

โดยการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวผู้ ใช้สามารถแก้ไขได้จากโปรแกรม Text editor ตัวใดก็ได้   

เช่น Notepad เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างฐานข้อมูลส าหรับ Tematres สามารถท าได้โดยการใช้ 

phpMyAdmin (ใช้เบราว์เซอร์เปิด http://localhost/phpmyadmin หรือใช้ปุ่ม Admin  

ของ MySQL ที่แผงควบคุม) ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลโดยใช้เมนู New จากนั้นสร้างฐานข้อมูล

ชื่อ Tematres และกดปุ่ม Create เพ่ือยืนยัน ดังภาพที่ 28 

 

 

ภาพที่ 28 การสร้างฐานข้อมูลส าหรับ Tematres ด้วย phpMyAdmin 
 

 ขั้นตอนที่  5 การติดตั้ งโปรแกรม Tematres  เมื่อผู้ ใช้ตั้ งค่าของระบบและ 

สร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มท าการติดตั้ง Tematres โดยใช้บราวเซอร์เปิด URL  

ชื่อ http://localhost/tematres หากขั้นตอนที่ด าเนินมาตั้งแต่แรกถูกต้องและครบถ้วน  

ระบบจะแสดงหน้าจอและพาธ (path) ในการติดตั้งคือ http://localhost/tematres/ 

vocab/install.php ซึ่งในเบื้องต้นภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้จะถูกตั้งค่ามาโดย default  

ของระบบ ให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ดังภาพที ่29 
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ภาพที่ 29 หน้าจอ Installation ของโปรแกรม Tematres 

 

จากนั้นให้ผู้ใช้ท าการก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการติดตั้ง ดังนี้ 

 Title: ชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น My KOS Server 
 Author: ชื่อของผู้พัฒนา เช่น Nattapong K. 
 Language: ภาษาตั้งต้นที่ใช้ ให้เลือก English 
 Name: ชื่อของผู้ดูแลระบบ เช่น Nattapong 
 Surname: นามสกุลของผู้ดูแลระบบ เช่น Kaewboonma 
 Mail: ระบุท่ีอยู่อีเมลซึ่งต้องใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น  

Nattapong.k@rmutsv.ac.th 
 Password: ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร) 
 Confirm password: ยืนยันรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้ตรงกับรหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้ 

 

จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม Submit เพ่ือท าการติดตั้ง หากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น  

ระบบจะแสดงผลการติดตั้ง ดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงข้อความเม่ือท าการติดตั้ง Tematres ส าเร็จ 
  

ขั้นตอนที่ 6 การล็อกอินเพื่อใช้งานโปรแกรม Tematres เมื่อท าการติดตั้งโปรแกรม

เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้จาก URL http://localhost/tematres  

โดยท าการล็อกอินจากเมนู My account ด้วยชื่อผู้ใช้ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา  

และเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถเริ่มต้นพัฒนาระบบการจัดระบบความรู้ (KOS)  

โดยใช้โปรแกรม Tematres ได้ทันท ี

 

ภาพที่ 31 ตัวอย่างการใช้งานระบบ Tematres ในฐานะผู้ดูแลระบบ 
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การตั้งค่าพื้นฐานของระบบส าหรับโปรแกรม Tematres 

ในการตั้งค่าพารามิเตอร์พ้ืนฐานของ Tematres นั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากเมนู 

Administration  Vocabulary configuration โดยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ KOS ที่ผู้ใช้

จะพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 Vocabulary configuration สามารถแบ่งการตั้งค่าออกเป็นพารามิเตอร์ 

ที่แสดงสารสนเทศพ้ืนฐานของ KOS เช่น ชื่อผู้พัฒนา ขอบเขตของชุดค าศัพท์ ข้อมูลแสดงสิทธิ์

การใช้งาน รายละเอียดติดต่อต่าง ๆ เป็นต้น พารามิเตอร์ของ Vocabulary configuration  

อีกส่วนหนึ่งคือการตั้งค่าในการให้บริการ เช่น การแสดงรหัสรายการ การเรียกดูสถานะ  

(view status) การอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อกับ

ระบบภายนอก เช่น การใช้ภาษา SPARQL เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น 

 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างการตั้งค่าสารสนเทศพ้ืนฐานของ KOS บน Tematres 



บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์เพ่ือการเชื่อมต่อระหว่างระบบ 

 

นอกจากนี้  โปรแกรม Tematres ยังมีตัวเลือกในการตั้งค่าอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้เป็น

พารามิเตอร์อ้างอิงในตัวระบบ พารามิเตอร์เหมาะส าหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการพัฒนา KOS 

แบบ Term List, Taxonomy และ Thesaurus Server ที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างระบบ 

จึงไม่ขอลงรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ โดยพารามิเตอร์ดังกล่าวประกอบด้วย 

 Target vocabulary ใช้ ส าหรับ เชื่ อมโยงไปยั งค าศัพท์ที่ เป็นมักถูกใช้ 
ในหลายบริบท หรือศัพท์เป้าหมายที่หนึ่งค ามีหลายความหมายและถูกใช้ในความหมาย  
ที่แตกตา่งกันในหลายสาขาวิชา 

 Remote target vocabulary เป็นฟังก์ชันของการใช้ Target vocabulary 
แต่เป็นการเชื่อมโยงไปยังระบบภายนอก ซึ่งให้บริการเข้าถึงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของชุดค าศัพท์
ด้วยโปรแกรมเบื้องหลังที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิซ (web services) 



บทที่ 4 การใชโ้ปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 Configure types notes ใช้ส าหรับเพ่ิมหมายเหตุหรือค าอธิบายความหมาย
ของศัพท์ โดย Tematres จะใช้ค าอธิบายจากเค้าร่างค าศัพท์ของ SKOS เป็นค่าตั้ งต้น  
ผู้ใช้สามารถเพ่ิมค าอธิบายตลอดจนองค์ประกอบย่อยของเมทาดาตา  ) metadata) ชุดอ่ืน ๆ  
ที่ต้องการได้ในพารามิเตอร์นี้ 

 Relations editor ใช้ ส าหรับ เ พ่ิมรายการโยงตลอดจนรายการแสด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ที่เป็นตัวแทนความรู้ เช่น BT/NTT, Use For/USE รวมไปถึงใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ เช่น Partitive, Instance หรือ Abbreviation ของศัพท์อีกค าหนึ่ง 
เป็นต้น 

 Link type editor ใช้ส าหรับจัดการเชื่อมโยง )Linkage) ในการสืบค้นและ
แสดงผลรายการศัพท์ เช่น broadMatch, closeMatch และ exactMatch เป็นต้น 

 Normalized sources of authority เป็นฟังก์ชันส าหรับรายการศัพท์
ควบคุม ตลอดจนแฟ้มรายการหลักฐาน )Authority file) ในระบบ เหมาะส าหรับการพัฒนา 
KOS แบบ Term List ที่ ตั้ งต้นมาจากการวิ เ คราะห์ และจัดหมวดหมู่ ต ามทฤษฎีทา ง
บรรณารักษศาสตร์ 

 

ภาพที่ 34 ตัวอย่างพารามิเตอร์และรายการ Relation editor ของระบบ 
 



บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

ส่วนที่ 2 Administrator tools เป็นเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการระบบของ 

Tematres ที่สามารถเข้าถึงได้จากเมนูผู้ดูแลระบบเท่านั้น ประกอบด้วย 

 Bulk editor ที่เป็นฟังก์ชันในการแก้ไขค า หมายเหตุ รวมถึงข้อมูลในเขตข้อมูล
ต่าง ๆ ของระบบ ฟังก์ชันนี้จะเน้นที่การใช้กลไก Search & Replace ท าให้ผู้ดูและระบบสามารถ
แก้ไขศัพท์ใด ๆ ที่อยู่ตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ของชุดข้อมูลได้จากที่เดียว โดยไม่จ าเป็นต้องเปิด
ระเบียนขึ้นมาแก้ไขทีละรายการ 

 

ภาพที่ 35 ตัวอย่างการใช้งาน Bulk editor 

 Auto-gloss generation เมนูนี้ใช้ส าหรับเรียกใช้ฟังก์ชันในการสร้างรายการ
เชื่อมโยงแบบ Wiki (Wiki link) ระหว่างค าศัพท์ 2 กลุ่ม ได้แก่ค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก Vocabulary 
กับศัพท์ค าเดียวกันที่ปรากฏในหมายเหตุหรือการอธิบายรายการของระบบ โดยกระบวนการนี้  
ไม่สามารถย้อนกลับได้ )Irreversible/Undo) ดังนั้นผู้ดูแลระบบควรส ารองข้อมูลก่อนที่จะใช้งาน
ฟังก์ชันนี้ 



บทที่ 4 การใชโ้ปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 

ภาพที่ 36 ตัวอย่างการใช้งาน Auto-gloss generation 

 Users ใช้ส าหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ รวมถึง 
การระงับสิทธิ์การเข้าถึงและการลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ นอกจากนี้แล้วผู้ดูแลระบบ 
ยังสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน เช่น รายการศัพท์และการเชื่อมโยงที่ผู้ใช้รายนั้น ๆ  
ได้จัดท าขึ้น การวิเคราะห์กิจกรรมการท างาน และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระเบียนที่ผู้ใช้รายอ่ืน ๆ 
ได้จัดท าขึ้น เป็นต้น 

 

ภาพที่ 37 หน้าจอจัดการบัญชีผู้ใช้ของ Tematres 



บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 

ภาพที่ 38 หน้าจอแสดงผลการด าเนินงานของผู้ใช้ใน Tematres 

 Import menu ใช้ส าหรับการน าเข้าข้อมูลที่ผ่านการจัดระบบ จ าแนกหมู่  
หรือจัดโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้ว ในโปรแกรม Tematres นั้นรองรับการน าเข้าชุดข้อมูลทั้งหมด 
4 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลที่ผ่านการเรียบเรียงให้อยู่ ในลักษณะของตาราง (Tabulated text)  
ข้อมูลแบบแท็ก (Tagged text) ข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ SKOS-core และชุดข้อมูลจากระบบ
ห้องสมุดท่ีมีเค้าร่างของข้อมูลเป็น MARCXML (MARC21 XML schema) 

 

ภาพที่ 39 ตัวอย่างหน้าจอการน าเข้าข้อมูลของ Tematres 



บทที่ 4 การใชโ้ปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

 Export menu ใช้ส าหรับการส่ งออกข้อมูลจากฐานข้อมูล  Tematres  
เป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ใช้ เช่น เพ่ือน าข้อมูลส่งออก
เข้าสู่ระบบอ่ืน เพ่ือน าข้อมูลที่ผ่านการจัดระบบแล้วไปวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ผล ตลอดจน  
เพ่ือการส ารองข้อมูล (backup) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 40 ตัวอย่างหน้าจอการส่งออกข้อมูลของระบบ Tematres 

 การส่งออกข้อมูลของ Tematres สามารถส่งออกได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ส่งออก 

ในรูปแบบแฟ้มข้อความที่จัดระบบแล้ว ทั้งที่มีโครงสร้างแบบล าดับชั้น (Hierarchical)  

หรือจ าแนกตามล าดับอักษร (Alphabetical) ส่งออกตามโครงสร้างของระบบสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน เช่น Moodle ตลอดจนส่งออกข้อมูลโดยใช้เค้าร่างเมทาดาตา

ที่เป็นที่นิยมหรือใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น SKOS-Core, MADS, Zthes, 

TopicMap, และ IMS VDEX (IMS Vocabulary Definition Exchange) เป็นต้น 

 

 



บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Tematres เพื่อจัดระบบความรู้ 

ส่วนที่ 3 เครื่องมืออ่ืน ๆ เพื่อการบริหารจัดการชุดค าศัพท์ของ Tematres ในส่วนนี้

แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนของการตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของค าศัพท์  

และส่วนของการออกรายงานเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไข ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มี

ประโยชน์มากส าหรับผู้ดูแลระบบตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูล เนื่องจาก Tematres เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่การท างานเป็นเครือข่าย และสนับสนุน 

การท างานแบบกลุ่ม การมีเครื่องมือและรายงานส าหรับตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจน 

ความซ้ าซ้อนของรายการจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรายการค าศัพท์ในระบบ ประกอบด้วย การตรวจสอบศัพท์อิสระ (Free term) การตรวจสอบ

ความซ้ าซ้อนของค า (Duplicate terms) การตรวจสอบค าที่ไม่ได้มีโครงสร้างล าดับชั้น (Terms 

without hierarchical relations) การตรวจสอบค าไม่ใช้หรือคัดออกจากชุดข้อมูล (Rejected 

terms) และสุดท้ายคือการตรวจสอบค าท่ีเป็นทางเลือก (Candidate terms) 

 

ภาพที่ 41 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการรายการศัพท์ 
ที่ไม่ได้สร้าง Relation ของ Tematres



บทที่ 5 การพัฒนารายการค าศัพท์และอภิธานศัพท์ 

บทที่ 5  

การพัฒนารายการค าศัพท์และอภิธานศัพท ์
 

ในบทที่ 5 นี้ กล่าวถึงการพัฒนารายการค าศัพท์และอภิธานศัพท์อย่างง่าย โดยใช้ชุด

ข้อมูลตัวอย่างและใช้โปรแกรม Tematres เป็นเครื่องมือประกอบการอธิบาย ซึ่งผลลัพธ์ของ 

KOS ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถเป็นไปได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รายการค าศัพท์ (Term list) และ

อภิธานศัพท์ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ผู้ใช้ท าการสร้างขึ้นจากชุดข้อมูล

ตัวอย่างนี้ นอกจากนั้นแล้วในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือส าหรับจัดการ Synonym rings อันเป็น

ชุดค าศัพท์ที่ถือว่ามีล าดับชั้นที่เทียบเท่ากัน ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียกดูข้อมูล ด้วย

กระบวนการจัดกลุ่มรายการที่มีความหมายในระดับเดียวกันด้วย 

 

 

ภาพที่ 42 แนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนารายการศัพท์และศัพท์สัมพันธ์ 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 การพัฒนารายการค าศัพท์และอภิธานศัพท์ 

 จากภาพด้านบน เป็นกระบวนการในการพัฒนา KOS ซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้โดยใช้ 

Tematres เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้จะได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

การสร้างรายการค าศัพท์และกระบวนการควบคุมความคลุมเครือ (Ambiguity 

Control) 

1. การจัดการ Synonym Ring และการควบคุมหรือจัดการค าพ้องความหมาย 
2. การควบคุมล าดับชั้น (Hierarchy) ของค าศัพท์ที่ถูกจ าแนกออกเป็นขอบเขต คลาส 

และคลาสย่อย 
3. การสร้างอภิธานศัพท์และศัพท์สัมพันธ์ ด้วยการใช้กลไกควบคุมความสัมพันธ์ รวมถึง

การอธิบายรายการศัพท์โดยใช้เค้าร่าง SKOS-core 

ซึ่งผลลัพธ์ทั้ง 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาจะใช้วิธีการอธิบายร่วมกันไป โดยใช้ล าดับการท างาน

ที่เป็น Workflow ของโปรแกรม Tematres เป็นตัวตั้ง และใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างแบบง่าย  

ที่ เป็นชุดข้อมูลของการจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์  หรือ การจ าแนกชั้นทางชีววิทยา  

อันเป็นความรู้พ้ืนฐานที่เป็นที่รู้จักกันดี เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและเห็นภาพของการพัฒนา 

KOS นี้อย่างชัดเจนโดยไม่ลงลึกในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเกินไปนัก 

 ชุดข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในบทนี้ จะใช้การจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักอนุกรมวิธานชีววิทยา 

โดยเริ่มจากระดับอาณาจักร (Kingdom) ไปไฟลัม ไปชั้น ไปอันดับ ไปวงศ์ ไปสกุล ไปสปีชีส์ เช่น 

การจะเรียกมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันโดยใช้หลักอนุกรมวิธานทางชีววิทยา สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 43 โครงสร้างล าดับชั้นของมนุษย์ตามหลักอนุกรมวิธาน 

 ตัวอย่างโครงสร้างล าดับชั้นของค าศัพท์ใน KOS ที่จะพัฒนาขึ้นในชื่อ Kingdoms  

จะมีล าดับชั้น คือ 

 อาณาจักร  (kingdom, regnum) เช่น  อาณาจักรสัตว์  (Animalia) และ
อาณาจักรพืช (Plantae) 

 ไฟลัม (phylum) ส าหรับสัตว์ (เช่น มนุษย์ ไฟลัม Chordata) และหมวดหรือ
ส่วน (division) ส าหรับพืช 

 ไฟลัมย่อย (subphylum) เช่น มนุษย์ ไฟลัมย่อยคือ Vertebrata 
 ชั้น (class) เช่น มนุษย์ ชั้น Mammalia 
 อันดับ (order) เช่น มนุษย์ อันดับ Primates และยังสามารถจัดแบ่งออกเป็น 

อันดับใหญ่ (superorder) อันดับย่อย (suborder) 
 วงศ์ (family) ในสัตว์จะลงท้ายด้วย -idae เช่น มนุษย์ วงศ์ Hominidae และ

ในพืชจะลงท้ายด้วย -aceae เช่น อันดับ Poales มีวงศ์ทั้งหมด 14 วงศ์ เช่น 
วงศ์ Bromeliaceae, Cyperaceae 

 วงศ์ย่อย (subfamily) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -ideae เช่น วงศ์ Arecaceae 
มีทั้ งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ Arecoideae, Calamoideae, Ceroxyloideae, 
Coryphoideae, Nypoideae 
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 เผ่ า  (tribe) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -ae เช่น วงศ์ย่อย Arecoideae  
มีทั้งหมด 14 เผ่า เช่น Areceae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae, 
Geonomateae 

 สกุล (genus) เช่น สกุล Aechmea 
 สปีชีส์ (species) หรือชนิด  

โดยตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องใช้ในแต่ละส่วน หรือแต่ละขั้นตอนนั้น  จะขอแทรกเป็น

ตารางข้อมูลในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 

แนวทางการสร้างรายการค าศัพท์ (Term list) ของ

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตด้วย Tematres 

ก่อนเริ่มต้นส่วนนี้ขอให้ผู้ใช้ทบทวนรายละเอียดของโปรแกรม Tematres ในบท 

ที่ผ่านมา จากนั้นท าการเปิดโปรแกรมด้วยการเรียกใช้แผงควบคุมของ XAMPP ท าการเปิดมอดูล

ที่ต้องใช้งานได้แก่ Apache, MySQL และ FileZilla ดังภาพที่ 44 
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ภาพที่ 44 การเปิดมอดูลจากแผงควบคุมเพ่ือเรียกใช้ Tematres 

 จากนั้นให้ผู้ใช้เปิดเบราว์เซอร์ที่ตนใช้งานอยู่เป็นประจ า และระบุ URL ของ Tematres 

ที่ชื่อ http://localhost/tematres หรือ http://127.0.0.1/tematres (หากผู้ใช้ตั้งชื่อของ URL 

เป็นชื่ออ่ืน ก็ให้เปิดใช้ URL ของ Tematres ในชื่อนั้น ๆ แทน) และขั้นตอนต่อไปคือ 

ท าการล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบด้วยการคลิกที่เมนู My Account  เพ่ือเริ่มต้น 

การสร้างรายการค าศัพท์เป็นล าดับต่อไป 

การเพิ่มและแก้ไขรายการค าศัพท์ 

ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายการค าศัพท์โดยใช้เมนูชื่อ Add term ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มค าศัพท์

หลายค าพร้อมกัน ผู้ใช้สามารถเตรียมค าศัพท์หลาย ๆ ค าหรือค าศัพท์ที่เป็นชุด โดยป้อนข้อมูล

แบบค าศัพท์หนึ่งค าต่อหนึ่งบรรทัด และคลิกที่ปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันการเพ่ิมค าศัพท์ 

ลงในระบบ 
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นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถระบุประเภทของค าศัพท์ที่ท าการเพ่ิมลงไปในระบบ หากศัพท์

ดังกล่าวไม่ใช่ค าหลักที่ใช้เป็นรายการค า เช่น ค าศัพท์ที่เป็น Candidate term หรือค าศัพท์

ประเภท Meta-term ซึ่งเป็นค าท่ีไม่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการสร้างดัชนีสืบค้นของระบบได้ 

หากแต่เป็นค าที่ใช้อธิบายค าอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น ค าแนะน า, แง่มุม, หมวดหมู่ เป็นต้น ในเบื้องต้น

ขอให้ผู้ใช้เพ่ิมค าว่า Kingdom เข้าไปในระบบก่อน ดังตัวอย่างภาพที่ 45 

 

ภาพที่ 45 ตัวอย่างการเพ่ิมค าศัพท์ใหม่ (New term) เข้าสู่ระบบ 

 ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการของค าศัพท์ใด ๆ ที่ปรากฏในระบบได้ ด้วยการเลือกที่เมนู 

Options โดยเมนูดังกล่าวจะประกอบด้วยฟังก์ชันย่อย ได้แก่ การแก้ไขค าศัพท์ (Edit term)  

การเอาค าศัพท์ค านั้นไปอยู่ภายใต้โครงสร้างของค าศัพท์ที่มีอยู่แล้ว (Subordinate the term) 

การเปลี่ยนสถานะของค าศัพท์ (Change term status) การเอาค าศัพท์ออกจากรายการดัชนี

และเปลี่ยนให้เป็น meta-term และฟังก์ชันสุดท้ายคือการลบรายการศัพท์ค านั้นออกจากระบบ 
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ภาพที่ 46 ตัวอย่างตัวเลือกของการแก้ไขค าศัพท์ในระบบ Tematres 

การอธิบายรายการค าศัพท์ด้วย Note 

ขั้นตอนต่อไปคือการเพ่ิมหมายเหตุ (Note) หรือค าอธิบายรายการ (Description)  

ของค าศัพท์ซึ่งผู้ใช้เพ่ิมเข้าไปในระบบ โดยการเลือกค าศัพท์ที่ต้องการเพ่ิมหมายเหตุ จากนั้น  

คลิกท่ีเมนู Add และเลือกท่ีเมนูย่อยชื่อ Note ดังภาพที่ 47 

 

ภาพที่ 47 ต้วอย่างการเพ่ิมรายการหมายเหตุให้กับค าศัพท์ 
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 การเพ่ิมรายการหมายเหตุใน Tematres นั้น สามารถจ าแนกออกได้เป็น 7 ประเภท 

ประกอบด้วย 

 Scope note ที่ใช้ส าหรับระบุขอบเขตหรือค าอธิบายทั่วไปของศัพท์รายการ
นั้น ๆ 

 Cataloger's note ส าหรับระบุหมายเหตุหรือค าอธิบายอ่ืนจากนักท ารายการ 
(Cataloger) หรือหมายเหตุที่มาจากการน าข้อมูลเข้าจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

 Historical note ส าหรับระบุหมายเหตุที่ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์  
ตลอดจนความเป็นมาของค าศัพท์หรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับค าศัพท์นั้น 

 Bibliographic note ส าหรับระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับ
ค าศัพท์ เช่น ที่มา หนังสือ บทความ ตลอดจนบทความวิจัย เป็นต้น 

 Private note ส าหรับระบุหมายเหตุส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ โดยอาจ
เป็นหมายเหตุที่จัดท าโดยผู้ป้อนค าศัพท์เข้าระบบ หรือเป็นหมายเหตุส่วนตัว
จากข้อมูลต้นแหล่งก็ได้ 

 Definition note ส าหรับระบุหมายเหตุประเภทนิยามที่ เป็นทางการ  
หรืออธิบายความหมายของค าในลักษณะของนิยามที่ มีค าจ ากัดความ 
หรือมาตรวัดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน 

 Example note ส าหรับระบุหมายเหตุ ประเภทตัวอย่าง การน าไปใช้ หรือ
ความเกี่ยวข้องของแนวคิดที่มาจากศัพท์ค านั้น ๆ ในบริบทอื่น เป็นต้น 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างการก าหนด Scope note ของรายการค าศัพท์ 

 ข้อดีประการหนึ่ งของ Tematres  คือระบบใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขข้ อมูล 

แบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) ที่นอกจากจะเห็นตัวอย่างของข้อความ 

ที่จะถูกสแดงผลในหน้าจอสืบค้นจากโปรแกรมแก้ไขแล้ว ระบบยังเอ้ือต้อการปรับแต่งรูปแบบ

ของข้อความ สี ขนาดอักษร การแทรกแหล่งเชื่อมโยงไปยังแหล่ งข้อมูลภายนอก ตลอดจน 

การแทรกสื่อมัลติมีเดียเข้าไปในค าอธิบายได้อีกด้วย 

 

ภาพที่ 49 ตัวอย่าง Scope note ของค าศัพท์ประกอบข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดีย 
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ภาพที่ 50 ตัวอย่าง Bibliographic note พร้อมลิงค์ไปยังข้อมูลต้นแหล่งของค าศัพท์ 

 ข้อควรค านึงในการก าหนดรายการหมายเหตุของค าศัพท์ใน KOS ที่ พัฒนาขึ้น  

คือ Tematres (รวมไปถึง KOS platform อีกหลายรูุปแบบ) นั้นมีคุณสมบัติการท างาน 

ที่เอ้ือต่อการอธิบายและเชื่อมโยงรายการจาก KOS ที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นกับแหล่งสารสนเทศภายนอก 

(External information sources) ผู้ใช้จึงควรใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการสร้าง Note ที่ครอบคลุม

รายละเอียดของค า การอธิบายรายการ มุมมองหรือบริบทที่น ามาใช้ เป็นต้นว่าหัวเรื่อง (Subject) 

หมวดหมู่ (Genre) วัสดุทางกายภาพ (Physical material) ที่เป็นสื่อการศึกษา ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน ตลอดจนเหตุการณ์ (Events) ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ Note ในระบบมีความสมบูรณ์ 

มากที่สุด 

การควบคุมความคลุมเครือและค าพ้องความหมายด้วย  

Alternative term 

ในส่วนนี้ เป็นการควบคุมความคลุมเครือ  ตลอดจนการจัดการความหมายพ้อง 

ของรายการค าศัพท์ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันของ Term Editor ในการจัดการค าศัพท์แต่ละค า
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โดยการเลือกค าศัพท์ที่ต้องการจัดการ จากนั้นคลิกที่เมนู Add  Alternative term  

แล้วระบบจะเปิดหน้าจอจัดการค าศัพท์ข้ึนมา ดังภาพที่ 51 

 

ภาพที่ 51 การแก้ไขค าด้วย Alternative term ของ Tematres 

 จากภาพ ผู้ใช้จะพบว่าในการเพ่ิม Alternative term ของค าว่า Kingdom ที่สร้างไป 
ในขั้นตอนที่ผ่านมา และต้องการเพิ่มค าว่า “อาณาจักร” และ “Life kingdom” อันมีความหมาย
เดียวกันกับค าว่า Kingdom ใน KOS ชุดนี้ ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกอ่ืนที่ใช้ส าหรับจัดการตลอดจน 
ระบุคุณสมบัติของค าที่เป็น Alternative ของศัพท์ตั้งต้น (Kingdom) ได้แก่ การเลือกรายการค า
จากศัพท์ที่ปรากฏในระบบอยู่แล้วโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (Associate an existing alternative 
term) และการก าหนดความสัมพันธ์ของศัพท์ตัวเลือกเหล่านั้น เช่น เป็นค าที่สะกดไม่เหมือนกัน 
(Spelling variant) เป็ น อักษรย่ อ  (Abbreviation) เป็ นชื่ อ เต็ ม  (Full form of the term)  
หรือเป็นค าทีุ่มาจากคนละภาษา เป็นต้น 

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงความสัมพันธ์ของ Alternative term ด้วย relation ชื่อ UF (Use 
For) และ Use ตามรูปแบบปกติที่ใช้ใน KOS ประเภทศัพท์สัมพันธ์เป็นค่าตั้งต้น ดังตัวอย่างภาพ
ที่ 52 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างการแสดงความสัมพันธ์แบบ 2 ทิศทาง 
ของ Alternative term (Use และ Use For) 

 นอกจากนั้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์ใด ๆ ไปยังค าศัพท์อ่ืน

ทั้งที่อยู่ในขอบเขตเดียวกัน ขอบเขตอ่ืนในระบบเดียวกัน ตลอดจน KOS ที่เป็นชุดข้อมูลอ่ืนได้  

ด้วยการเพ่ิม Relation (โดยคลิกเมนูเมนู Add  Related term) และใช้ Term editor  

ในลักษณะเดียวกันกับขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ข้อแนะน าอีกประการคือ หลังจากที่เพ่ิมข้อมูลหรือรายการศัพท์ลงไปในระบบแล้ว  

หากข้อมูลในระบบไม่สามารถแสดงผลอย่างถูกต้อง หรือสืบค้นแล้วไม่ปรากฏผลการสืบค้น  

ให้ผู้ใช้ท าการสร้างดัชนีสืบค้นใหม่โดยใช้เมนู Administrator  Database maintenance 

 Recreate indexes แม้ว่ากระบวนการนี้จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากระบบ แต่เมื่อมีการเพ่ิม

และแก้ไขข้อมูลเป็นจ านวนมาก ท าให้บางครั้งการสร้างดัชนีไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ต้องรอคิว 
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(Que) ในการเชื่อมโยงการสืบค้น ดังนั้น หากผู้ ใช้ประสบปัญหาด้านการสืบค้นข้อมูล  

ให้ใช้ฟังก์ชันการสร้างดัชนีใหม่เพ่ือแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึน 

 

 

ภาพที่ 53 การสร้างดัชนีสืบค้นใหม่ด้วยฟังก์ชัน Recreate indexes ของ Tematres 

การจัดการหมวดหมู่และล าดับชั้นของค าศัพท์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้เห็นภาพของพัฒนาระบบการจัดระบบความรู้แบบรายการค าศัพท์ที่ชัดเจน

มากขึ้น ในส่วนนี้จะแสดงขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ ตลอดจนการจัดล าดับชั้นของ

ค าศัพท์ โดยใช้ตัวอย่างในตาราง ต่อไปนี้   

 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างข้อมูลของรายการค าศัพท์ในหมวด “อาณาจักร (ชีววิทยา)” 

Term Alternative term Scope note 

Bacteria bacterium, แบคทีเรีย, 

บัคเตร ี

แบคทีเรีย (อังกฤษ: bacteria; เอกพจน์ bacterium) 

เป็นเซลล์ประเภทหนึ่ง ประกอบข้ึนจากขอบเขตขนาด
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Term Alternative term Scope note 

ใหญ่ของจุลชีพท่ีเป็นโพรแคริโอต โดยมากมีความยาว

ไม่กี่ไมโครเมตร แบคทีเรียมรีูปร่างที่หลากหลาย ตั้งแต่

ทรงกลมไปจนถึงแบบแท่งและแบบเกลียว แบคทีเรีย

เป็นหนึ่งในรูปแบบแรก ๆ ของชีวิตที่ปรากฏขึ้นบนโลก 

Archaea อาร์เคีย อาร์เคีย (อังกฤษ: Archaea) เป็นหนึ่งในสามขอบเขต

ของสิ่งมีชีวิตบนโลกท่ีประกอบไปด้วยโพรแคริโอต ตอน

แรกอาร์เคยีได้ถูกจดัรวมเป็นหนึ่งของขอบเขตแบคทีเรีย 

ต่อมาถูกแยกเป็นขอบเขตของมันเองเนื่องจากมี

คุณสมบัติทีแ่ตกต่างออกจากแบคทีเรียกับยูแคริโอต 

สายพันธ์ุอาร์เคียประกอบด้วยหลายไฟลมัซึ่งยากจะ

ศึกษาและจดัเป็นหมวดหมู่ เพราะว่าสายพันธุ์ไม่สามารถ

เพาะเช้ือในห้องแล็ปได้ง่าย ท่ีผ่านมาการทดสอบและ

วิเคราะหต์ัวอย่างกรดนิวคลีอิกในสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีหลัก

ของ 

การที่จะตรวจพบหรือศึกษาอาร์เคยี 

Protozoa โพรโทซัว, โปรโตซัว โปรโตซัว (ละติน: protozoa) เปน็สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ขนาดเล็กท่ีจดัได้ว่ามีความส าคญัมากในระบบนิเวศ 

สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ าจืด และน้ าเค็ม รวมทั้งบรเิวณ

ที่ช้ืนแฉะ ยังพบว่าอาศัยอยู่ในร่างกายของสัตว์บกอีก

หลายชนิด มีทั้งที่เป็นโทษและมีประโยชน์ โพรโทซัวนั้น

มีทั้งที่สามารถสร้างอาหารได้เอง เช่น พวกท่ีสามารถ

สังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งมักจะสีเขยีวของคลอโรฟิลล์ 

และพวกไมส่ามารถสร้างอาหารเองได้ 

Chromista โครมสิตา โครมสิตา เป็นอาณาจักรของสิ่งมชีีวิตยูแคริโอตทั้งเซลล์

เดียวและหลายเซลล์ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือม ี
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Term Alternative term Scope note 

ออร์แกเนลล์ส าหรับสังเคราะห์ด้วยแสง (พลาสติด) 

ประกอบด้วยโพรทิสต์ทุกชนิดซึ่งมคีลอโรฟลิล์ c  

ในพลาสตดิ เช่น สาหรา่ย ไดอะตอม โอโอไมซตีและ 

โปรโตซัวบางชนิด 

Plantae พืช พืช เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญป่ระเภทหน่ึงอยู่ในอาณาจักร

พืช (Kingdom Plantae) ประกอบด้วย ไมย้ืนต้น  

ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ า 

เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ 

นิวเคลียสมผีนังเซลล์ ห่อหุ้ม เคลื่อนท่ีไม่ได้ ได้แค่ 

เอียงตัว จะสามารถเห็นได้ชัดเจน เมื่อมีแดดส่อง  

พืชจะเอียงตัวไปท่ีแดด ไมม่ีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก  

มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์

และเจริญเติบโต 

Fungi fungus, funguses,  

เห็ดรา, ยีสต ์

เห็ดรา (อังกฤษ: fungus (เอกพจน์), fungi - ฟันไจ , 

funguses ฟันกัสเสส (พหูพจน์)) คือสิ่งมีชีวิตใด ๆ  

ในกลุ่มยูแครโิอตที่ประกอบด้วยท้ังสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

อย่างยีสต์และรา และสิ่งมีชีวิตที่คุน้เคยอย่าง เห็ด 

สิ่งมีชีวิตไดร้ับการจัดเป็นอาณาจักรเห็ดรา 

ที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มพืชและสตัว์ 

Animalia Animal, สัตว ์ สัตว์ (อังกฤษ: animal) เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตหลาย

เซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจกัร Animalia สตัว์

เกือบท้ังหมดบริโภคอินทรียวตัถุ หายใจด้วยออกซิเจน 

สามารถเคลื่อนไหวได้เอง สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัย

เพศได้ และเติบโตจากเซลล์ทรงกลมกลวงในช่วงการเกิด

เอ็มบริโอ สัตว์มีปฏิสมัพันธ์ที่ซับซอ้นต่อสัตว์อื่นและ
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Term Alternative term Scope note 

สภาพแวดล้อม สามารถท าให้เกดิเป็นสายใยอาหารที่

สลับซับซ้อนได้ อาณาจักร Animalia รวมมนุษย์ไปด้วย 

 

 ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ใช้ท าการสร้างค าศัพท์ในระดับบนสุด (Top level) โดยใช้ค าว่า 

“อาณาจักร” เป็นค าตั้งต้น และลดความคลุมเครือของค าศัพท์ด้วยการก าหนดบริบทของค าศัพท์

เป็น “อาณาจักร (ชีววิทยา)” ท าการก าหนด Scope note ลงไปตามความต้องการ จากนั้น 

ให้ท าการเพ่ิม Alternative term หรือศัพท์ค าอ่ืนที่มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “อาณาจักร 

(ชีววิทยา)” ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของรายการศัพท์ ดังภาพที่ 54 

 

ภาพที่ 54 ตัวอย่างการเพ่ิมค าศัพท์ระดับบนสุดของโครงสร้าง KOS 
 ขั้นตอนที่ 2 ท าการเพ่ิมค าศัพท์ระดับล่างของค าว่า “อาณาจักร (ชีววิทยา)” โดยในที่นี้

จะใช้รายการค าศัพท์จากตารางที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยค าว่า Bacteria, Archaea, Protozoa, 

Chromista, Plantae, Fungi และ Animalia โดยการเลือกค าว่า “อาณาจักร (ชีววิทยา)” และ

ใช้เมนู Add  Subordinated term ในการเพ่ิมค าศัพท์กลุ่มนี้ลงไป ซึ่งผู้ใช้สามารถเพ่ิมค า

เป็นชุดได้ ด้วยการป้อนข้อมูลแบบ 1 ค าศัพท์ต่อ 1 บรรทัด จากนั้นจึงท าการ Submit ค าศัพท์

เหล่านั้น 
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างการเพ่ิมค าศัพท์ภายใต้หมวดหมู่ “อาณาจักร (ชีววิทยา)” 

 ค าศัพท์ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของ “อาณาจักร (ชีววิทยา)” ที่ถูกเพ่ิมเข้าสู่ระบบนั้น  

จะถูกสร้างความสัมพันธ์กับค าศัพท์ระดับบน โดยค่าตั้งต้นของความสัมพันธ์คือ NT (Narrower 

term หรือ More specific term) และในขั้นตอนต่อไปคือการเพ่ิม Scope note รวมถึง 

Alternative term จากตารางที่ 4 เพ่ือให้รายการค าศัพท์ระดับที่ 2 นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

นอกจากนี้ แล้ วผู้ ใช้ยั งสามารถระบุลักษณะของโครงสร้ างความสัม พันธ์ ระหว่ า งค า  

ให้เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ระหว่างค าศัพท์ระดับบนและล่างนั้นมีความสัมพันธ์แบบ Partitive  

หรือแบบ Instance เป็นต้น 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่างของรายการค าศัพท์ที่เป็นกลุ่ม More specific term 

 

ภาพที่ 57 ตัวอย่างของรายการค าศัพท์ที่เป็นกลุ่ม Alternative term 
  

ขั้นตอนที่  3 เพ่ิมรายการค าศัพท์ตามล าดับชั้น เช่น ค าศัพท์ระดับที่  3 และ 4  

ตามชุดข้อมูลที่ได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งขั้นตอนจะขอละไว้ เพราะมีหลักในการท างานเช่นเดียวกับ

กระบวนการที่กล่าวถึงแล้วในขั้นต้น อย่างไรก็ตาม การสร้าง KOS แบบรายการค าศัพท์นี้ไม่

จ าเป็นจะต้องยึดตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างตายตัว เช่น ต้องสร้างรายการค าศัพท์จากบนลง

ล่าง (Top-Down) หรือจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เท่านั้น เพราะผู้ใช้สามารถจัดการหรือ
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แ ก้ ไ ข ร า ย ก า ร ค า ศั พ ท์ ใ น ร ะ บ บ ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  แ ล ะ ท า ง า น ส ลั บ กั น ร ะ ห ว่ า ง 

การจัดการแบบบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนด้วยฟังก์ชัน Options  Subordinate the term 

และ Add  Subordinated terms ได้อย่างอิสระ ซึ่งโครงสร้างล าดับชั้นอย่างง่ายของ 

ตัวอย่างนี้ สามารถแสดงผลได้ 3 ระดับจากหน้า Home ของ Tematres ดังภาพที่ 58 

 

ภาพที่ 58 ตัวอย่างรายการโครงสร้างตามล าดับชั้นแบบ 3 ระดับของ “อาณาจักร (ชีววิทยา)” 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลของ KOS ที่พัฒนาขึ้นกับระบบสารสนเทศภายนอก 

สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของการใช้โปรแกรม Tematres มาพัฒนา KOS ก็คือตัวระบบ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศภายนอกที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ 

การเชื่อมต่อแบบออนไลน์ การใช้ข้อมูลเชื่อมโยง (Linked Data) ตลอดจนการส่งออกชุดข้อมูล

ในรูปแฟ้มข้อมูลส่งออกแบบดั้งเดิม 

ในการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบนั้น สามารถใช้

งานได้จากเมนู Metadata ซึ่งผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการใช้งาน Metadata ได้จากค าศัพท์รายการ

ใดก็ได้ที่ตนต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากค าศัพท์ระดับบนสุดเพียงอย่างเดียว 
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ภาพที่ 59 หน้าจอของเมนู Metadata ที่ใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ 

ฟังก์ชันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบของโปรแกรม Tematres ประกอบด้วย 

รูปแบบที่ 1 การเชื่อมต่อผ่าน ARK Web API การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบนี้ 

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่อระบบ โดยใช้กลไกการท างานแบบส่งค าขอ HTTP 

GET ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของการสื่อสารแบบเว็บ ซึ่งโปรแกรม Tematres  

จะจัดการส่วนนี้ให้โดยอัตโนมัติ เช่นการสร้าง End point แบบเข้ารหัสข้อมูล http://localhost/ 

tematres/vocab/?ark=ark:/99152/t3pl631zoko2mx เพ่ือให้ระบบภายนอกสามารถเข้าถึง

ข้อมลูส่วนนี้ได้โดนผ่าน ARK เป็นต้น 

รูปแบบที่ 2 เป็นการส่งออกชุดข้อมูล (Export) ในระบบเป็นแฟ้มข้อมูลอักขระ (Text 

files) ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นมาก เนื่องจากข้อมูลอักขระสามารถน าไปใช้กับโปรแกรม  

หรือระบบอ่ืนได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้ เปิดชุดข้อมูล การส่งออกข้อมูล

จากเมนู Metadata ของโปรแกรม Tematres สามารถท าได้ 2 แบบ คือ รายการค าศัพท์แบบ

เรียงตามล าดับอักษร (Alphabetic l ist) และรายการค าศัพท์ที่จัดเรียงตามล าดับชั้น 

(Hierarchical list) 
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ภาพที่ 60 ตัวอย่างข้อมูลส่งออกในรูปแฟ้มข้อมูลอักขระแบบเรียงล าดับชั้น 
  

รูปแบบที่ 3 การส่งออกข้อมูลเป็นโครงสร้างเมทาดาตา เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่เหมาะกับนักพัฒนาระบบ ตลอดจนนักจัดระบบความรู้ที่ต้องการทดสอบการจัดการ

ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากที่สุด เนื่องจากโปรแกรม Tematres สนับสนุนการส่งออก 

ชุดเมทาดาตาที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดเป็นชุดเมทาดาตาที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในหลายสาขาวิชา  

ชุดเมทาดาตาที่ส่งออกจากระบบจะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูล XML ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง  

ท าให้นักพัฒนาระบบสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถน าชุดข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่

ระบบ KOS ที่ใช้เค้าร่างเมทาดาตาที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี 

ชุดเมทาดาตาที่สามารถส่งออกจากโปรแกรม Tematres นั้นประกอบด้วย BS8723-5 

(Multilingual thesauri schema), DC (Dublin Core metadata), MADS (XML Format for 

Authorities Data), SKOS-core (Simple Knowledge Organization System Namespace), 



บทที่ 5 การพัฒนารายการค าศัพท์และอภิธานศัพท์ 

VDEX (Vocabulary Definition Exchange), XTM (XTM for representing KOS), Zthes 

(Z39.50 Profile for Thesaurus Navigation) และ JSON-LD (JSON Linked Data) 

 

 

ภาพที่ 61 ตัวอย่างข้อมูลส่งออกในรูปแบบของ SKOS-Core 
  

รูปแบบท่ี 4 การเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศภายนอกประเภทกลไกการสืบค้น (Search 

engine) เพ่ือการสืบค้นข้อมูลของรายการค าศัพท์ การใช้งานฟังก์ชันนี้สามารถเรียกใช้ได้จากเมนู 

Search ซึ่ งมีขั้นตอนในการท างานด้วยการส่งค าค้นจากค าศัพท์ ใด ๆ ที่ผู้ ใช้ เปิดอยู่   

ไปยังกลไกการสืบค้นของ Google หรือระบบสารสนเทศอ่ืน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูล รูปภาพ 

หนังสืออ้างอิง ตลอดจนบทความวิชาการจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือประกอบการอธิบายรายการ  

ใน KOS ของผู้ใช้ได้ โดยแหล่งข้อมูลภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อจาก Tematres ได้ประกอบด้วย 

Wikipedia, Google.com, Google Scholar, Google images และ Google books 
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างการเข้าถึงรายการจาก Google books ของโปรแกรม Tematres
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บทที่ 6  

การใชโ้ปรแกรม WebProtégé เพื่อพัฒนาออนโทโลย ี
 

WebProtégé เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาออนโทโลยีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นเว็บ 

และเป็นโปรแกรมแบบเผยรหัส (Open-Source Software) ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมคือ WebProtégé 4.0.0 

การใช้งานโปรแกรม WebProtégé สามารถท าได้ 2 กรณี คือ การดาวน์โหลดและติดตั้ง 

WebProtégé บนเครื่องแม่ข่ายของผู้ใช้เอง และการใช้โซลูชัน (Solution) หรือบริการผ่านเว็บ

แบบครบวงจรจากโฮสต์ของผู้ พัฒนาที่ http://webprotege.stanford.edu ขึ้นอยู่กับ 

ความสะดวกของผู้ใช้เองว่าต้องการใช้งานในรูปแบบใด โดยในเอกสารฉบับนี้จะใช้โซลูชัน  

จากโฮสต์ของผู้พัฒนา ในการยกตัวอย่างการสร้าง KOS อย่างง่ายภายใต้แนวคิดของออนโทโลยี 

WebProtégé เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยทีมพัฒนา Protégé ของศูนย์วิจัยสารสนเทศ

ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Center for Biomedical Informatics 

Research) ซึ่ งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับผู้ พัฒนาโปรแกรม Protégé ที่ท างานภายใต้

สภาพแวดล้อมแบบคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ฟังก์ชัน 

ในการท างานที่ส าคัญในภาพรวมของ WebProtégé ประกอบด้วย 

 ระบบรองรับการแก้ไขชุดข้อมูลที่ใช้ภาษา Web Ontology Language: OWL 
 ระบบมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และยังสามารถเข้าถึง

โครงสร้าง OWL ที่ใช้กันทั่วไปได้ 
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 ระบบมี log files ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของชุดข้อมูล ท าให้สามารถ
ติดตามประวัติการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้ โดยเฉพาะในโครงการ  
ออนโทโลยีที่ประกอบด้วยผู้ใช้จ านวนมาก 

 ระบบสนับสนุนเครื่องมือในการท างานร่วมกัน เช่น การแชร์และการอนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูลในโครงการ การสร้างบันทึกย่อและการสนทนาแบบเป็นชุด  
การจัดการตารางงาน ตลอดจนการแจ้งเตือนทางอีเมล เป็นต้น 

 ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแสดงผลของส่วนติดต่อผู้ใช้ เมนูหลัก และเมนูย่อยได้
อย่างอิสระ 

 ระบบสามารถจ ากัดวงของการปรับแต่งเว็บฟอร์ม (Web form) ตามระดับที่ผู้ใช้
ต้องการ เช่น การปรับแต่งในระดับแอปพลิเคชันหรือระดับขอบเขต เป็นต้น 
 ระบบรองรับการแก้ไข OBO ontology (Open Biological and Biomedical 

Ontology) ที่เป็นชุดข้อมูลส าหรับออนโทโลยีด้านชีวสารสนเทศแบบเปิด 
 ระบบรองรับการท างานกับชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างหลากหลาย เช่น RDF/XML, 

Turtle, OWL/XML, และ OBO เป็นต้น 

 

ภาพที่ 63 ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไขข้อมูลของ WebProtégé 
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 กล่าวได้ว่า WebProtégé เวอร์ชัน 4.0 นี้ เป็นเครื่องมือแก้ไขออนโทโลยี (Ontology 

editor) ซึ่งท างานบนคลาวด์ (Cloud-based) ที่รองรับการท างานร่วมกันของผู้ใช้ ที่กระจาย 

หรือแยกกันปฏิบัติงานอยู่กันคนละพ้ืนที่ ในปัจจุบันมีโครงการออนโทโลยีแบบ OWL ที่ใช้งาน

และให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของ WebProtégé มากกว่า 68,000 โครงการ และมีบัญชี 

ผู้ใช้กว่า 50,000 บัญชีจากทั่วโลก (Horridge, 2019) คุณสมบัติของโปรแกรมที่นับได้ว่า 

โดดเด่นและแตกต่างไปจากเครื่องมือแก้ไขออนโทโลยีอ่ืนที่นิยมใช้กันของ WebProtégé  

คือ สามารถการใช้งานโปรแกรมได้แบบออนไลน์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์

เฉพาะทางใด ๆ 

1) คุณลักษณะของเคร่ืองมือแก้ไขออนโทโลยี (Ontology Editing) 

 1.1 ผู้ใช้สามารถเพ่ิม ลบ และปรับแต่งเลย์เอาต์ของแท็บ (Tab) ต่าง ๆ ในหน้าจอหลัก 

เช่น แท็บของ Class Hierarchy, Class Description, Comments และ Project  

ซึ่งการปรับแต่งเลย์เอาต์ของผู้ใช้แต่ละคนจะคงอยู่โดยอัตโนมัติ  และไม่เปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ 

ของผู้ใช้รายอื่นในโครงการเดียวกัน 

 1.2 โปรแกรม WebProtégé 4.0 ใช้กลไกที่เป็นลักษณะเด่นของ URL routing  

ท าให้เอนทิตี้ต่าง ๆ ในออนโทโลยี เช่น Classes, Properties, Individuals และ Tab สามารถ

สร้างรายการเชื่อมโยง (links) และแบ่งปัน (share) ผ่าน URL routing กับผู้ใช้รายอ่ืนได้ 

อย่างอิสระ 

 1.3 ผู้ ใช้งานระบบสามารถเชื่อมโยง เอนทิตี้ต่าง ๆ ในออนโทโลยีของตน ไปยัง 

แหล่งสารสนเทศหรือฐานความรู้ที่เป็นที่นิยม เช่น Schema.org, Wikidata และ DBpedia  

โดยผ่าน IRI (Internationalized Resource Identifier) 

 

2) คุณลักษณะของการท างานร่วมกัน (Collaborative Features) 



บทที่ 6 การใช้โปรแกรม WebProtégé เพื่อพัฒนาออนโทโลยี 

 2.1 ระบบมีเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการพัฒนา

โครงการ โดยการใช้พาเนล (Panel) แสดงความคิดเห็นที่เป็นเธรด (Thread) ในลักษณะเดียวกับ

ที่นักพัฒนาระบบนิยมใช้กันบนเว็บ GitHub (https://github.com/) ท าให้ผู้ใช้สามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อสังเกต และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ผู้ใช้สามารถสร้างเธรดเพ่ือเปิดประเด็นใด ๆ ภายใต้การดูแลของบรรณาธิการออน

โทโลยี (Ontology editor) ของโครงการ สามารถท าการปิดเธรดเมื่อประเด็นสิ้นสุดลง และเก็บ

เธรดเหล่านั้นไว้อ้างอิงในรูปแบบของ Archives หรือ FAQs ในภายหลัง 

 2.3 ระบบสนับสนุนการท างานร่วมกันของทีมงาน โดยใช้กลไกการส่งข้อความแบบ 

Incoming Webhooks ร่วมกับ Web application ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บล็อกเลย์เอาต์ 

(Block layout) ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัดรูปแบบข้อความและบล็อกเลย์เอาต์ และ

การแสดงผลผ่าน Incoming Webhooks นี้จะท าให้ข้อความโดดเด่น ดูง่าย และมีความน่าสนใจ

มากยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 64 ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ฟังก์ชันของ Webhooks เพ่ือการท างานร่วมกัน 
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3. คุณลักษณะด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Change tracking) 

3.1 ระบบมีกลไกในการติดตามและจัดกลุ่ม Log files ของการแก้ไข ที่สามารถ 

แสดงประวัติการแก้ไขได้ในระดับเอนทิตี้ของชุดข้อมูล 

3.2 ผู้ใช้ในโครงการเดียวกันสามารถมองเห็นรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลโดยผู้ใช้รายอื่น 

ทั้งท่ีเป็นการแก้ไขแบบ Logical และ Non-logical 

3.3 ระบบมีการสร้างป้ายก ากับ (Labels) ของการแก้ไขรายการโดยอัตโนมัติ   

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ผู้ใช้สามารถแสดงความเห็น ข้อสังเกต ตลอดจน  

งานที่ต้องท า (Task to do) เพ่ือติดตามการท างานและสื่อสารรายละเอียดของงานกับผู้ใช้รายอ่ืน

ในโครงการเดียวกัน 

3.4 ผู้ใช้สามารถใช้ค าสั่ง Revert เพ่ือคืนค่าของ Version ของการแก้ไขข้อมูล ตลอดจน

ดาวน์โหลด Revision ต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขในระดับเอนทิตี้ของข้อมูลได้ 

 

 

ภาพที่ 65 ตัวอย่างการ Revert และ Download revision ของการแก้ไขข้อมูล 
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4. คุณลักษณะการสืบค้นและแสดงภาพกราฟ (Querying and Graph 

Visualization) 

4.1 ระบบมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียบง่ายส าหรับการค้นหาออนโทโลยีที่ซับซ้อน  

ซึ่งรองรับทั้งการสืบค้นโดยการใช้ค าค้นท่ัวไป และการใช้ไวยากรณ์การสืบค้นด้วยภาษา SPARQL 

4.2 ระบบสามารถสร้างภาพกราฟความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ใด ๆ ที่สนใจ โดยแสดงออก

ใน 2 รูปแบบคือ ความสัมพันธ์ที่ ไม่มีป้ายก ากับที่แสดงถึงความสัมพันธ์แบบคลาสย่อย 

(rdfs:subClassOf) ในขณะที่ความสัมพันธ์ที่มีป้ายก ากับนั้น จะแสดงถึง Individual/properties 

ที่ผู้ใช้ก าหนดหรือสร้างขึ้นเอง ความสัมพันธ์นี้จะแสดงด้วยเส้นประ และเป็นความสัมพันธ์ 

แบบประเภท/ชนิด (Category/Type) ของเอนทิตี้ (rdf:type) 

 

ภาพที่ 66 ตัวอย่าง Graph visualization ของระบบ 
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การใช้โปรแกรม WebProtégé 

1. การสมัครใช้งาน WebProtégé ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ใด ๆ และสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานได้จาก URL http://webprotege.stanford.edu 

โดยใช้ เมนู  S ign up for new account  จากนั้นระบุรายละเ อียดที่ ระบบต้องการ  

ได้แก่ บัญชีผู้ใช้ อีเมลส าหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านส าหรับเข้าระบบ ดังภาพที่ 67  

ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นและท าตามเงื่อนไขในการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้จะสามารถ 

ใช้งานโปรแกรม WebProtégé ได้ทันท ี

 

ภาพที่ 67 ตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ของ WebProtégé 

 เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้า Home เพ่ือให้ผู้ใช้ตัดสินใจหรือ 

เลือกท ากิจกรรมต่อไปกับระบบ รายละเอียดในหน้า Home นั้นประกอบด้วย 

ส่วน A  เมนูส าหรับสร้างโครงการออนโทโลยี ใหม่  (Create New Project)  

และการกรองการแสดงผลของโครงการซึ่งสร้างเอาไว้แล้ว (Owned by Me, Shared with Me) 

ส่วน B ชื่อโครงการ ชื่อผู้สร้างออนโทโลยี หรือหัวหน้าโครงการ 

ส่วน C วันเวลาที่มีการเข้าถึง (Access) และวันเวลาที่มีการแก้ไขล่าสุดของออนโทโลยี

แต่ละโครงการ ดังภาพที่ 68 
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ภาพที่ 68 หน้า Home ของโปรแกรม WebProtégé 
 

2. การใช้ Navigation Bar  แถบด้านข้างที่ด้านซ้ายมือของหน้า Home เป็นส่วน 

น าทางที่ระบบใช้ชื่อว่า Navigation bar แถบค าสั่งที่ว่านี้จะปรากฏรายการโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้

มีส่วนร่วมแสดงอยู่ (และไม่มีมีรายการปรากฏเลยในกรณีที่เป็นผู้ใช้ใหม่) การคลิกที่รายการใด  ๆ 

ในแถบด้านข้างจะเป็นการกรองรายการโครงการ เช่น ให้ระบบแสดงเฉพาะโครงการที่ผู้ใช้  

เป็นเจ้าของ (Owner)  โครงการที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการอ่านหรือแก้ไข (Read/Edit) หรือโครงการ 

ที่ถูกลบ (Delete) ไปแล้ว ซึ่งจะปรากฏอยู่ในถังขยะของระบบ แต่การลบนี้จะไม่ใช่การลบ 

อย่างถาวร เพียงแต่ถูกซ่อนเอาไว้และไม่แสดงผลให้ผู้ใช้รายอ่ืนเห็น และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่

ได้ตลอดเวลาโดยการคืนค่าของโครงการที่ถูกลบนั้นออกจากถังขยะของระบบ ดังภาพที่ 69 

 

 

ภาพที่ 69 ตัวอย่างการใช้ Navigation bar ในหน้า Home ของระบบ 
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3) การสร้างและอัปโหลดโครงการ (Creating and uploading projects) ผู้ใช้สามารถ

สร้างโครงการออนโทโลยีใหม่ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Create New Project หรืออัปโหลดไฟล์ออน

โทโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเลือกท่ีเมนู Create from existing sources (โครงสร้างที่ระบบรองรับ

เป็นค่าตั้งต้นได้แก่ OWL ontology และ OBO ontology) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงการ 

ด้วยวิธีใด ระบบจะปรากฏกล่องข้อความให้ผู้ใช้ป้อนชื่อโครงการ (ชื่อโครงการสามารถซ้ าได้  

ไม่จ าเป็นต้อง unique คือไม่ซ้ ากับโครงการของผู้ใช้รายอ่ืนในระบบ) และค าอธิบายต่าง  ๆ  

ของโครงการ ดังภาพที่ 70 

 

ภาพที่ 70 ตัวอย่างการสร้างโครงการออนโทโลยีใหม่ใน WebProtégé 
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4) การแบ่งปันโครงการกับเพื่อนร่วมงาน (Sharing Project with Collaborators) 

ผู้ใช้สามารถแบ่งปันโครงการผู้ใช้รายอ่ืน เพ่ือให้ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถเรียกดู แสดงความคิดเห็น 

หรือแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในโครงการได้ ในการใช้ฟังก์ชันเพ่ือท างานร่วมกันนี้ ผู้ใช้สามารถท าได้

ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Share (หลังจากที่เปิดโครงการแล้ว) จากนั้นระบุชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการแบ่งปัน

โครงการรวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง ดังภาพที่ 71 

 

 

ภาพที่ 71 หน้าจอ Sharing Project with Collaborators ของระบบ 

ส่วนน าทางและเมนูในการจัดการโครงการออนโทโลยี 

เมนูส าหรับจัดการเอนทิตี้และคุณสมบัติต่าง ๆ ในโครงการออนโทโลยีของผู้ใช้นั้น 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แกุ่  

ส่วน A เมนูส าหรับจัดการคลาสและคุณสมบัติของคลาส  

ส่วน B เมนูส าหรับป้อนข้อมูลหรือแสดงผลการท างาน และ 

ส่วน C เมนูส าหรับปรับแต่งองค์ประกอบของโครงการ  

ซ่ึงแต่ละส่วนสามารถอธิบายการท างานโดยสงัเขปได้ ดังน้ี 
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ภาพที่ 72 ส่วนน าทางและเมนูในการจัดการโครงการออนโทโลยี 
 

 1. เมนูส าหรับจัดการคลาสและข้อมูลของคลาส ประกอบด้วย 

 

ภาพที่ 73 เมนูส าหรับจัดการคลาสและคุณสมบัติของคลาส 
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ส่วน a. เมนูและไอคอนส าหรับสร้าง (Create) ลบ (delete) และสืบค้น (Search) 

คลาสและคลาสย่อยที่ปรากฏในชุดข้อมูล โดยทุกคลาสในระบบจะอยู่ภายใต้คลาส owl:Thing 

ตามแนวคิดของออนโทโลยี 

ส่วน b. รายการคลาสและคลาสย่อยในระบบ ซึ่งผู้ใช้ยังสามารถจัดการกับคลาส  

ได้  โดยการคลิกที่ปุ่มขวาของเมาส์ในคลาสที่ต้องการจัดการ เ พ่ือเรียกเมนูย่อย เช่น  

การย้ายคลาส การสร้างแท็ก การแสดงผลของ URI ตลอดจนการรีเฟรชโครงสร้างของคลาส 

ให้เรียงตามล าดับอักษร เป็นต้น 

ส่วน c. รายละเอียดและการแก้ไขข้อมูลคลาส ประกอบด้วยการอธิบายรายการ 

(Details) เอนทิตี้กราฟ (Entity graph) ส าหรับแสดงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

คลาสที่แก้ไขอยู่กับคลาสอ่ืน ๆ และการเปลี่ยนแปลง (Change) หรือ log files ที่บอกว่า 

คลาสนั้นมีผู้ ใช้รายใดได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของคลาสไปบ้าง เปลี่ยนอย่างไรและเวลาใด  

เพ่ือความสะดวกในการ Tracking หรือ Rollback ข้อมูล 

ส่วน d. แสดงรหัส IRI (Internationalized Resource Identifier) อันเป็นตัวจ าแนก 

ที่อยู่บนเว็บของคลาส ส่วนนี้ระบบจะสร้างให้โดยอัตโนมัติ (หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของ IRI  

ได้จากเมนู Projects  Setting) 

ส่วน e. ใช้จัดการคุณสมบัติของคลาส เช่น ข้อมูลที่ ใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เป็น 

Annotations, Parents, และ Relationships เป็นต้น 
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ภาพที่ 74 ตัวอย่าง Entity graph ของคลาสในระบบ 
 

2. เมนูส าหรับจัดการคุณสมบัติของคลาส การก าหนดคุณสมบัติของคลาสในโปรแกรม 

WebProtégé นั้นสามารถท าได้ 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติและความสัมพันธ์

เหล่านั้น ประกอบด้วย 

2.1 คุณสมบัติเชิงวัตถุ (Object properties) ซึ่งใช้ระบุความสัมพันธ์ของคลาส 

โดยมองในเชิงวัตถุที่กระท าหรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น เป็นส่วนหนึ่งของ, เป็นประเภทหนึ่ง

ของ, มีส่วนประกอบคือ เป็นต้น 

2.2 คุณสมบัติเชิงข้อมูล (Data properties) ใช้ระบุคุณสมบัติของคลาสที่เป้นข้อมูล 

โดยเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นสมการสามารถค านวณได้ ตลอดจนข้อมูล  

ที่เป็น Functional data เป็นต้น 

2.3 คุณสมบัติเชิงหมายเหตุ (Annotation properties) ใช้ส าหรับระบุหมายเหตุ

หรือรายละเอียดในการอ้าง อิงของข้อมูล เช่น การอธิบายรายการ การดู เ พ่ิมเติมที่   

หรือการบอกเวอร์ชันของข้อมูลทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เค้าร่าง (Schema) ที่เป็นมาตรฐาน 



บทที่ 6 การใช้โปรแกรม WebProtégé เพื่อพัฒนาออนโทโลยี 

จากภายนอกเพ่ือน ามาก าหนด Annotation properties ได้ เช่น การใช้ Dublin Core 

metadata มาเป็นคุณสมบัติเชิงหมายเหตุ เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 75 ตัวอย่างการจัดการรายการ Properties ในระบบ 
  

3. เมนูส าหรับจัดการคุณสมบัติของ Individual  ค าว่า Individual ใน WebProtégé 

นั้น เป็นมุมมองที่มองคลาสหรือเอนทิตี้ในระบบแบบ Class Assertions โดย Individual นั้น  

จะไม่จัดอยู่ในคลาสหลักหรือคลาสย่อยใด ๆ แต่จะถูกแยกออกมาในลักษณะที่เป็นปัจเจกเดี่ยว ๆ 

ทั้งนี้ Individual สามารถมีความสัมพันธ์หรือมีการกระท าต่อกันระหว่างคลาสใด  ๆ หรือ 

Individual ด้วยกันเองในแบบ One to many และคุณสมบัติของ Individual ใน WebProtégé 

ประกอบด้วย 

3.1 Type ใช้แสดงรายการนิพจน์ของคลาสที่เป็นอินสแตนซ์ (Instance) โดยตรง 

ของ Individual นั้น ๆ 

3.2 Same Individual As ใช้แสดงรายการ Individual ที่ถูกยืนยันหรืออนุมานว่าเป็น 

Individual เดียวกัน แต่ใช้ชื่อเรียกคนละชื่อตามบริบทที่ใช้งาน 
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3.3 Different Individuals ใช้แสดงรายการ Individual ที่ถูกยืนยันหรืออนุมานว่า

เป็นคนละ Individual กัน แต่มีชื่อหรือป้ายก ากับ (Label) ที่ซ้ ากันอยู่ 

 

ภาพที่ 76 ตัวอย่างการจัดการ Individual ของ WebProtégé 
  

4. เมนูส าหรับก ากับติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ประกอบด้วยเมนู 

Comment, Change by Entity และ History ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 Comment เป็นข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นจากนักพัฒนา หรือผู้ที่ท างานร่วม 

ในโครงการออนโทโลยีเดียวกัน ที่ ใช้แลกเปลี่ยนแนวทางการท างาน ใช้สอบถาม หรือ 

ให้ข้อแนะน าในการจัดการชุดข้อมูลในออนโทโลยี ดังภาพที่ 77 
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ภาพที่ 77 ตัวอย่าง Comments ของระบบ 
 

4.2 Change by Entity และ History ใช้แสดง logs ของการเปลี่ยนแปลงรายการ

ใด ๆ ในชุดข้อมูล หรือในเค้าร่างที่ใช้ในออนโทโลยี เช่น คลาส คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ 

ของคลาส เป็นต้น ส าหรับความแตกต่างของ logs ทั้งสองนั้น History จะเป็นการแสดง 

ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ท ากับชุดข้อมูลโดยเรียงล าดับตามเวลา ส่วน Change by Entity  

คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการแต่ละรายการหรือข้อมูลแต่ละชุด ว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจากผู้ใช้รายใด และเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือความสะดวกในการก ากับติดตาม  

การท างาน ตลอดจนเพ่ือการย้อนกลับ (Rollback) ข้อมูล หากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถูกต้อง

หรือไม่สามารถใช้งานได้ 
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ภาพที่ 78 ตัวอย่างหน้าจอ History ของระบบ 
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บทที่ 7 

การใช้โปรแกรม WebProtégé กบั  

OWL Ontologies  

 

 ออนโทโลยีเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือรวบรวมความรู้ที่เป็นกลุ่มหรือขอบเขตที่ผู้ใช้สนใจ และ

ใช้อธิบายแนวคิดหลักในขอบเขตความรู้ที่สร้างขึ้น บ่งบอกความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเชื่อมหรือยึด

ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น ออนโทโลยีที่แตกต่างกันหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาที่

แตกต่างกัน ย่อมมีเครืองมือในการอ านวยความสะดวกที่ต่างกันไปด้วย และภาษาที่ใช้ในการ

พัฒนาออนโทโลยีในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันคือภาษา OWL ที่พัฒนาโดย World Wide Web 

Consortium (W3C) 

 ข้อดีของภาษา OWL คือมีโครงสร้างที่สามารถอธิบายแนวคิดและคุณสมบัติ 

ของคลาสต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกลุ่มของคลาสตามทฤษฎีเซตและตรรกะ  

(Set and Logic) นอกจากนี้แล้ว OWL ยังสามารถแสดงผลของตัวแบบข้อมูล Data model) 

เพ่ือตรวจสอบค าที่แสดงถึงแนวคิด นิยาม และความสัมพันธ์ของแนวคิดทั้งหมดในออนโทโลยี  

ว่ามีความสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบความสอดคล้องนี้จะอธิบาย

อย่างละเอียดในเนื้อหาส่วนถัดไป 

 องค์ประกอบพ้ืนฐานของออนโทโลยีแบบ OWL คือ คลาส (Classes) คุณสมบัติ 

(Properties) และ Individuals อธิบายอย่างง่ายคือ คลาสเป็นกลุ่มหรือแนวคิดที่ผู้ใช้สนใจ  

ถูกจ าแนกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยในแบบเดียวกับ Set และ Subset  
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ส่วนคุณสมบัตินั้นเป็นความสัมพันธ์ที่่ถูกระบุและจัดเก็บแบบไบนารี (Binary) ในขณะที่ 

Individuals เปรียบได้กับองค์ประกอบในแต่ละเซต 

นอกจากนี้แล้วออนโทโลยียังได้ใช้แนวคิดอ่ืนที่มาจากทฤษฎีเซต  เช่น การใช้แนวคิด 

ด้าน Disjoint sets, Empty set (owl:Nothing), Inverse relations และ Transitive 

relations มาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลาสด้วย ถ้าผู้ใช้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี

เซตมาก่อน จะช่วยให้การพัฒนาออนโทโลยีเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น 

 ในบทที่ 7 นี้จะอธิบายขั้นตอนการพัฒนาออนโทโลยีอย่างง่ายโดยอาศัย GUI (Graphic 

User Interface) ของ Webprotégé เป็นหลัก เนื่องจากเป็นจุดเด่นของระบบที่เอ้ือให้ผู้ใช้

สามารถท างานได้ง่าย และสามารถใช้ Webprotégé GUI มาก าหนดแบบจ าลองข้อมูลได้ 

โดยไม่ต้องมีพ้ืนฐานในทฤษฎีเซตมากนัก อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาออนโทโลยีควรทบทวนความรู้

เกี่ยวกับตรรกะและทฤษฎีเซต เ พ่ือให้การออกแบบตัวแบบข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง  

ก่อนที่จะพัฒนาเป็นออนโทโลยีในล าดับถัดไป 

การสร้างโครงการ OWL Ontologies ใหม ่

 ตัวอย่างในบทนี้จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการสร้างออนโทโลยีอย่างง่าย โดยใช้ข้อมูล

ตัวอย่างเดียวกับการสร้าง Term list ด้วยโปรแกรมประยุกต์ Tematres ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว 

และชุดข้อมูลตัวอย่างจะเป็นการจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักอนุกรมวิธานชีววิทยา ซึ่งเริ่มจาก

ระดับอาณาจักร (Kingdom) ไปไฟลัม ไปชั้น ไปอันดับ ไปวงศ์ ไปสกุล ไปสปีชีส์ เช่น การจะ

เรียกมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันโดยใช้หลักอนุกรมวิธานทางชีววิทยา สามารถแสดงผลได้ ดังภาพที่ 

79 
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ภาพที่ 79 ตัวอย่างล าดับชั้นของคลาสที่จะใช้ในการสร้างออนโทโลยี 

 คลาสย่อยที่จะน าไปสร้างในออนโทโลยี จะประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

 อาณาจักร  (kingdom, regnum) เช่น  อาณาจักรสัตว์  (Animalia) และ
อาณาจักรพืช (Plantae) 

 ไฟลัม (phylum) ส าหรับสัตว์ (เช่น มนุษย์ ไฟลัม Chordata) และหมวดหรือ
ส่วน (division) ส าหรับพืช 

 ไฟลัมย่อย (subphylum) เช่น มนุษย์ ไฟลัมย่อยคือ Vertebrata 
 ชั้น (class) เช่น มนุษย์ ชั้น Mammalia 
 อันดับ (order) เช่น มนุษย์ อันดับ Primates และยังสามารถจัดแบ่งออกเป็น 

อันดับใหญ่ (superorder) อันดับย่อย (suborder) 
 วงศ์ (family) ในสัตว์จะลงท้ายด้วย -idae เช่น มนุษย์ วงศ์ Hominidae และ

ในพืชจะลงท้ายด้วย -aceae เช่น อันดับ Poales มีวงศ์ทั้งหมด 14 วงศ์ เช่น 
วงศ์ Bromeliaceae, Cyperaceae 

 วงศ์ย่อย (subfamily) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -ideae เช่น วงศ์ Arecaceae 
มีทั้ งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ Arecoideae, Calamoideae, Ceroxyloideae, 
Coryphoideae, Nypoideae 

 เผ่ า  (tribe) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -ae เช่น วงศ์ย่อย Arecoideae  
มีทั้งหมด 14 เผ่า เช่น Areceae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae, 
Geonomateae 
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 สกุล (genus) เช่น สกุล Aechmea 
 สปีชีส์ (species) หรือสายพันธุ์ 

 

ขั้นตอนในการน าโครงสร้างข้อมูลแบบล าดับชั้นดังกล่าว ไปสร้างเป็นออนโทโลยีอย่าง

ง่ายด้วยโปรแกรม WebProtégé มีดังนี ้

1. การสร้างโครงการออนโทโลยีใหม่  ท าได้ด้วยการเข้าสู่ เว็บไซต์  https:// 

webprotege.stanford.edu/ จากนั้นเลือกเมนู Create New Project เพ่ือสร้างโครงการใหม่

และให้รายละเอียดในเบื้องต้นของโครงการที่ต้องการสร้าง ดังภาพที่ 80 

 

ภาพที่ 80 ตัวอย่างหน้าจอการสร้างโครงการ Kingdom of Life ontology 

 เมื่อสร้างโครงการใหม่แล้ว ผู้ใช้สามารถคลิกเปิดโครงการที่สร้างขึ้นเพ่ือเข้าไปจัดการ

ข้อมูลในส่วนอ่ืนได้ โดยในเบื้องต้นนั้นระบบจะมีคลาสให้เพียงคลาสเดียวคือ owl:Thing  
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และทุกคลาสที่ผู้ใช้จะสร้างขึ้น ต้องอยู่ภายใต้คลาส owl:Thing ซึ่งเป็นคลาสที่ครอบคลุม 

ทุกสรรพสิ่งภายใต้ออนโทโลยีที่ผู้ใช้สร้างข้ึน 

 2. การสร้างคลาสและคลาสย่อย ภายใต้ owl:Thing ให้ผู้ใช้ท าการเพ่ิมคลาสชื่อ Life 

จากนั้นภายใต้ Life ให้ท าการเพ่ิมคลาสชื่อ  Empire และภายใต้ Empire ให้เพ่ิมคลาสย่อย 

ชื่อ Kingdom โดยใช้เมนู Create ดังภาพที่ 81 

 

ภาพที่ 81 ตัวอย่างการสร้างคลาสและคลาสย่อยแบบล าดับชั้น 
  

3. การให้รายการอ้างอิง (Annotations) ส าหรับคลาสและคลาสย่อย ขั้นตอนนี้ 

เป็นการให้รายละเอียดอ้างอิง ซึ่งเป็นการอธิบายรายการของคลาสที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ เพ่ือที่  

จะใช้อ้างอิง แสดงผล หรือเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส รายการที่ระบบใช้ 

ในการอ้างอิงจะประกอบด้วย 

ส่วน A ป้ายชื่อ (label) ของคลาส ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะใช้เค้าร่างใดในการก าหนด  

แต่โดยปกติแล้วระบบจะใช้ rdfs:label เป็นตัวอ้างอิง 

ส่วน B IRI ของคลาส ส่วนนี้ระบบจะก าหนดให้โดยอัตโนมัติ ใช้ส าหรับจ าแนก 

(Identified) และเข้าถึง (Access) ข้อมูลชุดนั้น ๆ ผ่านเว็บ 

ส่วน C Annotations value เป็นการอธิบายรายละเอียดตลอดจนป้อนเมทาดาตา 

ของคลาสนั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เค้าร่างเมทาดาตาที่เป็นมาตรฐาน หรือสามารถก าหนดขึ้นเอง
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ภายในระบบได้ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเค้าร่างที่จะใช้ได้ใน Annotation properties ของระบบ 

ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วระบบจะเตรียม Annotations ที่ใช้งานกันเป็นสากล เช่น dc:description, 

rdf:seeAlso หรือ owl:versionInfo ไว้ให้ ดังภาพที่ 82 

 

 

ภาพที่ 82 ตัวอย่างการให้รายการอ้างอิงส าหรับคลาสและคลาสย่อย 
  

4. การใช้ See Also เพื่อเชื่อมโยงรายการอ้างอิงกับแหล่งสารสนเทศภายนอก 

ข้อแนะน าประการหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการท ารายการข้อมูลส าหรับออนโทโลยี  

คือการใช้คุณสมบัติ See Also (ดูเพ่ิมเติมที่) โดยข้อก าหนด RDF Schema (RDFS) ได้ก าหนด 

ค าที่เรียกว่า rdfs:seeAlso ที่ใช้ในการเชื่อมโยงชุดข้อมูลกับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน  

เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และฐานข้อมูลออนไลน์ 

การใช้ rdfs:seeAlso สามารถท าได้ทั้งค่าข้อมูลที่เป็นข้อความ (text) และข้อมูลที่เป็น 

URL ซึ่งกรณีหลังระบบจะสร้างการเชื่อมโยงและจัดการแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถ

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ได้ท าการเชื่อมโยงไว้ได้ ตัวอย่างเช่น  การเชื่อมโยง

ค าอธิบายคลาสในระบบกับภาพในเว็บ Wikipedia ที่แสดงข้อมูลมูลเพ่ิมเติมของคลาสนั้น ๆ  

ดังภาพที่ 83 
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ภาพที่ 83 ตัวอย่างการใช้ rdfs:seeAlso ส าหรับแสดงผลภาพจาก Wikipedia 
 

5. การใช้ Display เพื่อแสดงรายการคลาส ส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการแสดงรายการ 

ในออนโทโลยีที่สร้างขึ้น เนื่องจากค่าข้อมูล (Value) ที่ปรากฏในคลาสต่าง ๆ นั้นอาจมาจาก 

เค้าร่าง (Schema) ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันและมาจากหลายภาษา ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูล 

และการเลือกใช้ของผู้พัฒนา ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถก าหนดการแสดงผลของรายการคลาส  

ว่าต้องการใช้ Annotations ตัวใด ตลอดจนใช้ป้ายก ากับชื่อภาษาใดในการแสดงรายการได้  

โดยตั้งค่าที่เมนู Display จากนั้นจึงก าหนเดป้ายก ากับที่ต้องการใช้ให้เป็น Primary Display 

Name ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถก าหนดการแสดงรายการของคลาสได้มากกว่า 1 แบบ โดยเพ่ิมเติม

ป้ายก ากับหรือภาษาของรายการที่ต้องการให้เป็น Secondary Display Name ดังภาพที่ 84 



บทที่ 7 การใช้โปรแกรม WebProtégé กับ OWL Ontologies 

 

ภาพที่ 84 การก าหนด Primary และ Secondary ของ Display name 

 

ภาพที่ 85 ตัวอย่างการแสดง Display name แบบหลายภาษา 
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การจัดการคุณสมบัติของคลาสและ Individuals 

การจัดการคุณสมบัติของคลาสและการเชื่อมโยงระหว่างคลาสกับ Individual นั้น

สามารถเชื่อมโยงด้วยการใช้คุณสมบัติ (Properties) เช่น ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงระหว่าง 

Individual 2 รายการ คือ John กับ Michael ด้วยคุณสมบัติ hasFriend เป็นต้น 

 สิ่งที่ผู้ ใช้ควรค านึงก่อนเริ่มต้นพัฒนาออนโทโลยีด้วยโปรแกรม WebProtégé  

คือการออกแบบโครงสร้างของคลาสและ Individual เนื่องจาก OWL classes นั้นสามารถ

ออกแบบให้เป็นกลุ่มหรือ Sets ที่มี Individuals เป็นสมาชิก (memberOf) หรือประเภท 

(Type) ของกลุ่มนั้น ๆ ได้ และแตกต่างไปจากการพัฒนา Taxonomy ที่มีโครงสร้างแบบล าดับ

ชั้น (superclass-subclass hierarchy) ที่แน่นอน กล่าวคือคลาสย่อยแต่ละคลาสต้องอยู่

ภายใต้คลาสหลักคลาสใดคลาสหนึ่งเท่านั้น เพ่ือให้ผู้ใช้เห็นภาพของแนวคิดนี้ที่ชัดเจนขึ้น  

ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาตารางด้านล่างที่เป็นคลาสย่อยของไฟลัมสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ (Animalia) 

ภายใต้คลาสอาณาจักร (Kingdom) ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่แล้ว 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างข้อมูลของคลาสย่อย “ไฟลัม” ภายใต้คลาสหลัก “อาณาจักร” 
 

Phylum Taxonomy name Description See Also 
Annelids สัตว์พวกหนอนปล้อง สัตว์พวกหนอนปล้อง หรือ แอนเนลิ

ดา (ช่ือวิทยาศาสตร:์ Annelid) 
เป็นไฟลมัหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังได้แก่ ไส้เดือนดิน ไส้เดือน
ทะเลและปลิงน้ าจืด ล าตัวกลมยาว 
คล้ายวงแหวนต่อกันเป็นปล้องอยา่ง
แท้จริง 
 

Q25522 

Arthropods สัตว์ขาปล้อง สัตว์ขาปล้อง หรือท่ีรู้จักกันดีและ
นิยมเรยีกว่า "อาร์โธพอด" เป็นไฟลัม
หลักของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง ท่ีมี

Q1360 
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Phylum Taxonomy name Description See Also 
ขนาดของล าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง 

Bryozoa ไบรโอซัว ไบรโอซัวเป็นสตัว์ที่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มโคโลนีขนาดเล็ก ที่สามารถสรา้ง
โครงสร้างแข็งด้วยสารแคลเซียม
คาร์บอเนต เมื่อดูอย่างผิวเผินแล้วจะ
มีลักษณะคลา้ยปะการัง 

Q148134 

Chordates สัตว์มีแกนสันหลัง สัตว์มีแกนสันหลัง คือสตัว์ในไฟลมั
คอร์ดาตา พวกมันจะมีแกนสันหลงั 
ใยประสาทส่วนหลังกลวง ช่องคอ
หอย หลอดเส้นประสาทกลวงส่วน
หลัง และหางหลังทวารหนัก 

Q46057185 

Cnidaria ไนดาเรีย ไฟลัมไนดาเรียหรือช่ือเดิมว่า ไฟลมัซี
เลนเตอราตา หรือพวก ซีเลนเตอรา
ตา เป็นกลุม่สัตว์ทีม่ีรูปรา่ง
ทรงกระบอก มีโพรงในล าตัว และมี
เข็มพิษ เช่น แมงกะพรุน 
ดอกไม้ทะเล ไฮดรา ส่วนใหญ่พบ
ตามชายฝั่งลงไปจนถึงทะเลลึก 

Q25441 

Echinoderms อิคีเนอเดอร์เมอเทอ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มสีมาชิก
ได้แก่ ดาวทะเล ดาวเปราะ 
ปลิงทะเล เม่นทะเล พลับพลึงทะเล
และเหรียญทะเล เป็นไฟลัมที่พบ
เฉพาะในทะเล ช่ือของไฟลัมหมายถึง 
"สัตว์ที่มีผิวหนังเป็นหนาม" 
(Echinos = ขรุขระ, Derma = 
ผิวหนัง) 

Q44631 

Molluscs มอลลสักา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คือสตัว์ทีม่ี
ล าตัวนิ่ม ส่วนใหญ่มเีปลือกแข็งหุม้

Q25326 
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Phylum Taxonomy name Description See Also 
อยู่ภายนอก พบทั้งบนบก น้ าจืด 
น้ าเค็ม น้ ากร่อย ด ารงชีวิตเป็นอสิระ 
มีต่อมเมือกตามผิวล าตัว ระบบ
อวัยวะมีความซับซ้อน 

Nematodes นีมาโทดา นีมาโทดา หรือหนอนตัวกลม เป็นช่ือ
เรียกของ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เรียก ไฟลัม ซึ่งเป็นประเภท
ของการแบ่งสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 

Q21445586 

Platyhelminthes หนอนตัวแบน เป็นไฟลมัหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง ลักษณะเด่นคือ เป็นไฟลัม
แรกที่มีสมมาตรแบบซ้ายขวา ล าตวั
แบนจากบนลงล่างลักษณะคล้าย
ริบบิ้น ผิวล าตัวอ่อนนิ่ม 

Q124900 

Rotifers โรติเฟอร ์ โรติเฟอร์ เป็นช่ือสามญัของสัตว์ใน 
ไฟลัมโรตเิฟอรา ซึ่งเป็นกลุ่มของสตัว์
ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีช่ือสามัญว่าโร
ติเฟอร์ ส่วนหัวมีขนเซลล ์
เรียงกันเป็นแผงเรียกว่าโคโรนา  
มีการพัดโบกของซิเลียดูคล้ายวงลอ้
หมุน สมมาตรครึ่งซีก 

Q180148 

Sponges ฟองน้ า ฟองน้ าเป็นสัตว์ในไฟลมัพอริเฟอรา 
เป็นเคลดฐานของสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล์ที่ร่างกายเต็มไปด้วยรู
และช่องทางส าหรับให้น้ าไหลเวียน
เข้าไป 

Q18960 

 จากข้อมูลในตารางข้างต้น ผู้ใช้สามารถสร้างคลาสหลัก คลาสย่่อย และจัดการคุณสมบัติ

ต่าง ๆ ของคลาส ได้ 2 รูปวิธี ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้ ดังนี้ 
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1. วิธีที่ 1 การออกแบบโครงสร้างในลักษณะของ Taxonomy สามารถท าได้ 

โดยการสร้างคลาสชื่อไฟลัม (Phylum) จากนั้นสร้างรายการของคลาสย่อยต่าง ๆ ภายใต้ 

คลาสหลักไฟลัมอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพที่ 86 

 

ภาพที่ 86 ตัวอย่างการสร้างคลาส Phylum 
 

 

ภาพที่ 87 ตัวอย่างการท า Annotation ให้กับคลาสไฟลัมที่สร้างขึ้น 
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ภาพที่ 88 ตัวอย่างการสร้างคลาสย่อยในคลาสไฟลัมเพ่ือให้ได้โครงสร้างแบบ Taxonomy 
 

 

ภาพที่ 89 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงล าดับชั้นของคลาสแบบ Taxonomy 
  

2. วิธีที่ 2 การออกแบบโครงสร้างในลักษณะของ Type โดยใช้ Individual ซึ่งเป็น

ตัวแทนเชิงวัตถุในขอบเขตที่ผู้ใช้สนใจหรือพัฒนาอยู่ ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างชื่อคลาส 

ในแบบ Taxonomy และ individual คือ Individual จะไม่ได้ใช้ชื่อเฉพาะ (Unique Name 
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Assumption - UNA) เพียงชื่อเดียวในการแทนแนวคิดหรือคลาส ซึ่งหมายความว่าชื่อที่ต่างกัน

สองชื่อสามารถอ้างถึง Individual เดียวกันได้ เช่น “annelids”, “สัตว์พวกหนอนปล้อง”, 

"แอนเนลิด" และ “환형동물” อาจหมายถึงสิ่งเดียวกันทั้งหมด 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้าง Individual ให้ผู้ใช้สร้างคลาสชื่อไฟลัม 

(Phylum) แบบเดียวกับวิธีที่ 1 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และจากคลาสไฟลัมให้น ารายการ 

ของคลาสย่อยไปสร้างเป็น Indiviual โดยใช้แท็บ Individual ในการสร้างรายการ ดังภาพที่ 90 

 

 

ภาพที่ 90 ตัวอย่างการสร้าง Individual ที่เป็นชื่อของไฟลัมในระบบ 

  

จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุ Annotation ส าหรับ Individual ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ 

เดียวกับคลาส และส่วนส าคัญคือผู้ใช้ต้องระบุ Type ของ Individual ว่าเป็น Type ของคลาสใด  

ความแตกต่างกับการออกแบบโครงสร้างให้เป็น Taxonomy คือ Individual หนึ่งสามารถ 

เป็น Type ของคลาสหลายคลาสได้ในเวลาเดียวกัน ดังภาพที่ 91 
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ภาพที่ 91 การให้ข้อมูล Annotation ของ Individual classes 
  

ผู้ใช้สามารถอ้างอิง Individual ที่หมายถึงสิ่งเดียวกันได้โดยใช้คุณสมบัติ Same As 

(owl:sameAs) โดยพิมพ์ชื่อของ Individual ที่ต้องการและเลือก New name Individual 

เพ่ือให้ระบบสร้างขึ้นมาใหม่ ดังภาพที่ 92 

 

ภาพที่ 92 ตัวอย่างการสร้าง Individual ใหม่ด้วย owl:sameAs 
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ภาพที่ 93 ตัวอย่างการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Individual และคลาสที่ข้อมูลครบ 
 

 

3. การจัดการกับ Object properties และ Data properties ของคลาสและ 

Individual การแสดงความสัมพันธ์ของคลาสหรือ Individual นั้นสามารถแบ่งออกเป็น  

3 ประเภท ได้แก่ Object properties, Data properties และ Annotation properties  

ซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน คือ 

3 . 1  Ob jec t  p rope r t i e s  ใช้ ส าหรั บแสดงความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งคลาส 

ที่เป็น Individuals 2 ตัว เปรียบได้กับความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น ผู้ใช้สามารถระบุ

คุณสมบัติที่เป็น Object properties ในลักษณะของ Domain และ Range ในแบบเดียวกับ

ทฤษฎีเซต โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ให้กับคลาสทีละคู่ 

3.2 Data properties ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เป็น Individual  

กับประเภทของข้อมูล (datatype) ที่เป็นคุณสมบัติของ Individual นั้น ๆ คุณสมบัตินี้ 

ใช้ประโยชน์ในแง่ของการประมวลผล การค านวณ รวมถึงการแสดงภาพตัวแทนของออนโทโลยี 

การก าหนด Data properties สามารถระบุเป็น Data type มาตรฐานที่ใช้งานกันโดยทั่วไปได้
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เลย ตัวอย่างเช่น การใช้ xsd:string หรือ xsd:dateTime เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถระบุ  

Data properties ที่เป็นสูตรการค านวณ หรือฟังก์ชันได้ โดยการก าหนดให้ Characteristic  

ของ Data properties ให้เป็น Functional 

3.3 Annotation properties โดยมากใช้ส าหรับอธิบายรายการอ้างอิงของคลาส

และ Individual ซึ่งนอกจากจะใช้อธิบายคุณสมบัติของคลาสแบบ metadata-like แล้ว  

ยังสามารถเชื่อมต่อกับเค้าร่าง (Schema) ของเมทาดาตาที่ใช้กันเป็นสากล เช่น Dublin Core 

Metadata รวมไปถึงสามารถเชื่อมโยง Annotation จากออนโทโลยีชุดอ่ืนจากระบบภายนอก 

ได้ด้วยเช่นกัน 

ผู้ใช้สามารถออกแบบคุณสมบัติของคลาสทั้ง 3 รูปแบบได้จากแท็บด้านซ้ายบน 

ของหน้าจอหลัก ดังภาพที่ 94 

 

ภาพที่ 94 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการ Properties ทั้ง 3 ประเภท 

การ Search และ Query ข้อมูลในออนโทโลย ี

การสืบค้นและแสดงผลเบื้องต้นของระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่   

การใช้เมนู Search เพ่ือการสืบค้นอย่างง่าย เช่น การสืบค้นชื่อคลาส ชื่อ Individual เป็นต้น 
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ส่วนการใช้เมนู Query นั้นเป็นการสืบค้นหรือเรียกดูข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขต่าง ๆ  

เพ่ือเป็นการกรองหรือจ ากัดผลของการสืบค้น เช่น การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูล

ตามเงื่อนไขที่ต้องการ การรวมข้อมูลจากหลายคลาสแล้วให้แสดงข้อมูลเพียงรูปแบบเดียว  

การแสดงข้อมูลที่เกิดจากการค านวณที่ปรากฏสูตรในคุณสมบัติของคลาส และการ Query  

เพ่ือหาค าตอบจากเงื่อนไขแบบล าดับชั้น เป็นต้น 

 

ภาพที่ 95 หน้าจอการใช้ฟังก์ชัน Search ของระบบ 
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ภาพที่ 96 ตัวอย่างหน้าจอการใช้ฟังก์ชัน Query ของระบบ 
 

 

ในหนังสือนี้ เป็นการแนะน าแนวคิดและวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ

พัฒนา KOS ประเภทออนโทโลยีเบื้องต้นเท่านั้น เพ่ือให้ผู้ อ่านเห็นภาพรวมการท างานของระบบ 

และน าไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของตน รวมไปถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการ KOS แต่ละ

ประเภทเข้าด้วยกัน เช่น การพัฒนา Taxonomy ให้เป็น Ontology-based ในส่วนของคู่มือการ

ใช้งานโปรแกรมโดยละเอียดนั้น ผู้อ่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรม 

คือ https://webprotege.stanford.edu/ และจากเว็บไซต์ Wiki ของผู้ พัฒนา คือ 

https://protegewiki.stanford.edu/wiki/WebProtege 
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