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เว็บเชิงความหมายของเว็บ 3.0
Semantic Web of Web 3.0

พนิดา  ตันศิริ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

  เว็บเชิงความหมาย เป็นวิธีการหรือเทคโนโลยีที่ท�าให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายของสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย
เวบ็เชงิความหมายมกีารจดัเตรยีมโครงร่างในการใช้ข้อมลูร่วมกนัข้ามระบบและธรุกจิต่างๆ ในบทความมกีารน�าเสนอให้เหน็ถงึววิฒันาการ
ของเทคโนโลยีเว็บจากเว็บ 1.0 เป็นเว็บ 2.0 และเว็บ 3.0 และการน�าเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายไปใช้ร่วมกับเว็บเซอร์วิส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสืบค้นสารสนเทศ

Abstract

 Semantic Web is a group of approaches and technologies to allow machines to understand the meaning of 
information on the World Wide Web. Furthermore, Semantic Web provides a common framework that all data is shared 
and reused across application and enterprise. This article presents evolution of web technology from Web 1.0 to Web 2.0 
and Web 3.0. Additionally, it shows how to combine Semantic Web with Web Services in order to increase efficiency of 
information retrieval.

บทน�า

 ในยคุทีเ่ครอืข่ายสงัคมปัจจบุนัมกีารตดิต่อและแลกเปลีย่นข่าวสารผ่านเครอืข่ายออนไลน์หรอือนิเทอร์เนต็ ระบบอนิเทอร์เนต็จงึ
ได้มกีารพฒันาเทคโนโลยเีวบ็อย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการและความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร จากอดตีทีเ่ป็นเวบ็ 1.0 มา
เป็นเว็บ 2.0 และก�าลังเข้าสู่เว็บ 3.0 โดยเว็บเชิงความหมายเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเว็บ 3.0 ที่ท�าให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเว็บผู้พัฒนา
และเว็บของแหล่งข้อมูลอื่นที่สัมพันธ์กัน ท�าให้เกิดระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 
ภายใต้ความสัมพันธ์ของค�าที่มีความหมายต่อกัน และสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ต้องการอย่างแท้จริงด้วยรูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลจากเทคโนโลยี XML (Extensive Markup Language)  RDF  (Resource Description Framework) และ OWL (Web Ontology 
Language) ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ

	 				ภาพที่	1: ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ
	 				ที่มา: http://youngminn.com/blog/category/perspective/

       

         ภาพที่	2: ตัวอย่างการใช้งานของเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 และเว็บ 3.0
	 			ที่มา: http://scicmulib09.wordpress.com/2009/11/07/web-30/

 จากภาพที ่1 และภาพที ่2 แสดงให้เหน็ว่าเทคโนโลยเีวบ็และระบบอนิเทอร์เนต็ได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถ
ใช้บริการในการติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านเครือข่ายที่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีวิวัฒนาการเทคโนโลยีเว็บจากเว็บ 1.0  
ในลกัษณะ Static Web ทีผู่ใ้ช้สามารถอ่านข้อมลูได้เพยีงอย่างเดยีวจากเจ้าของเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นผูส้ร้างเนือ้หา มาสูเ่วบ็ 2.0 ทีผู่ใ้ช้สามารถอ่าน
และสร้างเนื้อหาได้เองในลักษณะ Dynamic Web และสามารถติดต่อเชื่อมโยงหรือสร้างสังคมเครือข่ายขึ้นมาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ จนถึง
ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่เว็บยุค 3.0 ที่ผู้ใช้สามารถอ่าน สร้าง รวมทั้งให้เว็บไซต์สามารถจัดการเชื่อมโยงข้อมูลเว็บที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้า
ถึงเนื้อหาของเว็บได้ดีขึ้น ส�าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บ 3.0 ได้แก่

·	 Artificial Intelligence (AI): เป็นการน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้
ใช้ เพื่อให้เกิดการท�างานอย่างอัตโนมัติ

·	 Automated Reasoning: เป็นการสร้างระบบให้มกีารประมวลผลอย่างสมเหตผุลแบบอตัโนมตั ิโดยใช้หลกั
การทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล

·	 Cognitive Architecture: เป็นการน�าเสนอระบบประมวลผลที่มีการท�างานเหมือนกันด้วยการสร้างเครื่อง
มือในโลกเสมือนมาใช้ในการท�างานจริง
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·	 Composite Applications: เป็นระบบประยุกต์ที่สร้างจากการรวมหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

·	 Distributed Computing: เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้บนเครือข่าย
ในการประมวลผล โดยใช้ส่วนที่แตกต่างกันของโปรแกรมเข้ามาช่วยประมวลผลในการท�างาน

·	 Human-based Genetic Algorithms: เป็นกระบวนการที่อนุญาตให้มนุษย์สามารถสร้างนวัตกรรม  
ที่ท�าให้สามารถเปลี่ยนแปลง เกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกันได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการ

·	 Knowledge Representation: เป็นวิธีการที่ระบบใช้ในการเข้ารหัสและเก็บความรู้ในฐานความรู้

·	 Web Ontology Language (OWL): เป็นภาษาทีใ่ช้อธบิายข้อมลูในเวบ็ไซต์จากความสมัพนัธ์ โดยพจิารณา
จากความหมายของสิ่งต่างๆ ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

·	 Scalable Vector Graphics (SVG): เป็นรูปแบบของ XML ที่นิยามวัตถุในภาพวาดด้วย point path และ 
shape

·	 Semantic Web: เป็นเว็บเชิงความหมายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกันทั้งจากแหล่ง
ข้อมูลเดียวกันและต่างแหล่งกัน ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน

·	 Semantic Wiki: เป็นการอธิบายข้อมูลซ้อนข้อมูล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค�าที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย�าขึ้น

·	 Software Agent: เป็นโปรแกรมที่สามารถเป็นตัวแทนในการท�างานตามที่ก�าหนดแบบอัตโนมัติ

ภาพที่	3:	แสดงการใช้งานและปัญหาของเว็บในยุคปัจจุบัน
ที่มา:	http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/

 จากภาพที ่3 แสดงให้เหน็ถงึปรมิาณการใช้งานเวบ็ในยคุเวบ็ 2.0 ทีม่จี�านวนผูเ้ข้าใช้งานกว่า 2 พนัล้านราย โดยมจี�านวนเวบ็เพจ
มากกว่า 50 พันล้านเพจ (D. Fensel Leopold, 2010) ท�าให้เกิดปัญหาต่อการน�าเสนอสารสนเทศทั้งในเรื่องการค้นหาข้อมูล การคัดกรอง
ข้อมูล การแปลความหมาย และการบ�ารุงรักษา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหามากขึ้นตามปริมาณของข้อมูลที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึง
เป็นเหตุผลที่ท�าให้เว็บต้องมีระบบบริหารจัดการในรูปแบบ Metadata ที่ใช้ข้อมูลบอกรายละเอียดของข้อมูล และท�าให้ข้อมูลมีการเชื่อม
โยงกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นในเว็บ 3.0 ตามคุณลักษณะเว็บเชิงความหมายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการในการจัดมาตรฐานของเว็บ 3.0 แต่ค�าส�าคัญที่ถูกก�าหนดให้เป็นมาตรฐานขององค์กร
เว็บไซต์สากล (World Wide Web Consortium - W3C) ส�าหรับเว็บ 3.0 คือ ต้องเป็นเว็บที่มีคุณลักษณะเว็บเชิงความหมายที่สามารถ
ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงกนัจากความต้องการของผูใ้ช้ จงึกล่าวได้ว่า เวบ็เชงิความหมาย เป็นเทคโนโลยหีนึง่ของเวบ็ 3.0 
ที่เน้นการจัดการกับเนื้อหาที่มีการจัดเก็บใน Metadata ที่มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยหรือฐานข้อมูลความรู้ Ontology เพื่อนิยาม
ความหมายของข้อมลู และอาศยัหลกัการเชือ่มโยงชดุข้อมลูทีส่มัพนัธ์กนัด้วยกนัโดยใช้เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น RDF, OWL ท�าให้ระบบสบืค้น
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ของเว็บเชิงความหมายน�าไปประมวลผลและแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นที่ตรงกับความต้องการ โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ
การใช้งานแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายผ่านการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลความรู้

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย

 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เป็นเครื่องมือส�าหรับบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ท�าให้มีการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายของข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ และส่งผลให้การสืบค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้กับข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่ต่างกันเป็นฐานข้อมูล Ontology ที่เชื่อมโยงกัน แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเชิงความหมาย คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�าให้การ
สืบค้นเป็นไปอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและภาษาต่างๆ ที่ใช้กับเว็บเชิงความหมาย ดังแสดงในภาพที่ 4 ได้แก่

·	 URI (Uniform  Resource Identifier) เป็นการระบุกลไกในการเข้าถึงทรัพยากร (ชื่อแฟ้ม) และแหล่งเก็บ
ทรัพยากร

·	 XML (Extensive Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ส�าหรับการเขียนภาษาที่ใช้นิยามความหมายของ
เอกสารหรอืข้อมลู (markup) โดยทีเ่อกสาร markup นัน้มกีารใช้ Metadata เพือ่บอกหน้าทีแ่ละประเภทของข้อมลูของ
ส่วนต่างๆ ของเอกสารนั้นได้โดยชัดเจน การเพิ่ม Metadata  เข้าไปในเอกสารสามารถท�าให้โครงสร้างของเอกสาร
ชดัเจนขึน้ และท�าให้การประมวลผลเอกสารเป็นไปโดยง่ายและไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัมนษุย์เพือ่ตคีวามเอกสาร (SETEC 
Wiki, 2009)

·	 RDF (Record Description Framework) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้อธิบายลักษณะและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลคล้ายกับแผนภาพอีอาร์ โดยใช้โครงสร้างและรูปแบบของ XML 

·	 RDFS (RDF Schema) เป็นภาษาทีใ่ช้นยิามหรอืก�าหนดโครงสร้างของ RDF ในการอธบิายลกัษณะของข้อมลู
ในรูปแบบของคลาส ที่อยู่บนมาตรฐานของ RDF

·	 OWL (Web Ontology Language) เป็นภาษาอธิบายข้อมูลในเชิง Ontology โดยพิจารณาจากความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ของความหมาย

·	 SPARQL เป็นโปรโตคอลและภาษาสืบค้นข้อมูลของแหล่งข้อมูลเว็บเชิงความหมาย

·	 RIF (Rule Interchange Format) เป็นกฎของ Semantic Web Stack ในแต่ละชั้น

·	 Logic ใช้เพื่อพัฒนา Ontology ให้สามารถเขียนแอพพลิเคชันที่มีลักษณะเฉพาะและแสดงวิธีการอธิบาย
องค์ความรู้

·	 Proof เป็นชัน้ทีม่กีารพสิจูน์ว่าเอกสาร
นั้นถูกต้องตามกฎ

·	 Trust เป็นชั้นที่มีความส�าคัญของเว็บ
ในการได้รับความน่าเชื่อถือ เมื่อมีระบบความ
ปลอดภัยที่ดี

ภาพที่	4:	แสดงภาษาที่ใช้ในเว็บเชิงความหมายและสถาปัตยกรรม
ของเว็บเชิงความหมาย
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web#Web_3.0
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เว็บเซอร์วิสเชิงความหมาย

 เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นเว็บของระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยมีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น XML และมีส่วนติดต่อกับผู้
ใช้ที่ใช้อธิบายรูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ คือ WSDL (Web Services Description Language) เว็บเซอร์วิสมีการ
ก�าหนดรูปแบบที่ใช้สื่อสารผ่าน SOAP (Simple Object Access Control) ซึ่งเป็นโปรโตคอลในการเรียกใช้งานคอมโพเนนต์ข้ามเครื่อง
หรือแพลตฟอร์มได้ องค์ประกอบของเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วย มาตรฐานในการลงทะเบียนเว็บเซอร์วิสของผู้ให้บริการ (UDDI Registry) 
ผู้ให้บริการ (Web Services / Service Provider) และผู้ขอใช้บริการ (Services Consumer / Service Requester)
 จากภาพที่ 5 แสดงการท�างานของเว็บเซอร์วิส โดยผู้ขอใช้บริการจะค้นหาหรือติดต่อกับเว็บเซอร์วิสร่วมกับ UDDI (Universal 
Description Discovery and Integration) จาก WSDL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อธิบายลักษณะการให้บริการของเว็บเซอร์วิสและติดต่อกับ
เว็บเซอร์วิส ท�าให้ผู้ขอใช้บริการสามารถสืบค้นและเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่าน SOAP

    ภาพที่	5: แสดงการท�างานของเว็บเซอร์วิส
	 	 	 	 ที่มา: http://ws.cmsthailand.com/

 ทัง้นีใ้นการค้นหาบรกิารของเวบ็เซอร์วสินัน้จะใช้ค�าหลกัในการค้นหา แต่อาจเกดิปัญหาว่าสิง่ทีค้่นหาได้ไม่ตรงกบัความต้องการ 
และเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว จงึได้น�าเวบ็เชงิความหมายมาใช้ร่วมกบัเวบ็เซอร์วสิ ในลกัษณะทีเ่รยีกว่า เวบ็เซอร์วสิเชงิความหมาย (Semantic 
Web Services) เพราะด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายที่น�ามาใช้จะท�าให้การสืบค้นเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการให้บริการ  
ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลการให้บริการของเว็บเซอร์วิสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าไปใช้งานได้ตรงความต้องการมากขึ้น 
ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่	6:	แสดงการเปรียบเทียบเว็บเซอร์วิสและเว็บเซอร์วิสเชิงความหมาย
ที่มา:	D. Fensel Leopold (2003)
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แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายในอนาคต

 การใช้เว็บเชิงความหมายถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับการท�า e-Commerce ทั้งการท�าธุรกรรมแบบ B2C และ B2B ที่ท�าให้ผู้ค้า
รายย่อยหรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ได้ตรงตามความต้องการทั้งในเรื่องการประมูล การต่อรองราคา โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตัวแทน (Software Agent) ของเว็บเชิงความหมายเป็นเครื่องมือในการท�างานแบบอัตโนมัติภายใต้ข้อตกลงที่มีการเสนอทั้งจากผู้ซื้อและ
ผู้ขาย นอกจากนี้จากรายงานวิจัย เรื่อง “The Future of Internet IV” ขององค์กร Pew Internet Center ได้ท�าการส�ารวจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชีวิต
มนุษย์ในอนาคตปี 2020 ผ่านทางอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ Twitter และ Facebook ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2009  ถึงวันที่ 11 
มกราคม ค.ศ. 2010 ส�าหรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายในอนาคต จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบริษัทและสถาบันการศึกษา
จ�านวน 895 คน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 12 โดยได้สรุปผลวิจัยเรื่อง “The Future of Internet IV” ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเว็บเชิง
ความหมาย โดยมีความเห็นสอดคล้องกับมุมมองของ Tim Berners-Lee ที่ว่า “เว็บเชิงความหมาย จะเป็นเว็บไซต์แห่งอนาคต โดยเว็บ
เชิงความหมายจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและน�าเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้าง ที่สามารถวิเคราะห์ จ�าแนก หรือแบ่งข้อมูลว่ามี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นในแต่ละระดับ” (Berners-Lee Tim., 2001) ดังนี้

ผลประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ต	ต่อสังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี	2020

ในบริบทที่ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่กับมุมมองของ Tim  Berners-Lee 
ส�าหรับเว็บเชิงความหมาย ดังนี้

เห็นด้วย

o By	2020,	the	semantic	web	envisioned	by	Tim	Berners-Lee	and	his	allies	will	have	been	achieved	to	
a	significant	degree	and	have	clearly	made	a	difference	to	average	internet	users.
ปี 2020 เว็บเชิงความหมายในมุมมองของ Tim  Berners-Lee จะมีความส�าคัญต่อการใช้งานเว็บและผู้ใช้โดย
เฉลี่ยจะเห็นความแตกต่างของการใช้งานเว็บและเว็บเชิงความหมายอย่างชัดเจน

41%

o By	2020,	the	semantic	web	envisioned	by	Tim	Berners-Lee	will	not	be	as	fully	effective	as	its	
creators	hoped	and	average	users	will	not	have	notices	much	of	a	difference.
ปี 2020 เว็บเชิงความหมายในมุมมองของ Tim  Berners-Lee จะไม่มีผลต่อการใช้งานเว็บและผู้ใช้โดยเฉลี่ย
จะไม่เห็นความแตกต่างของการใช้งานเว็บและเว็บเชิงความหมาย

47%

ที่มา:	http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Semantic-Web.aspx

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลส�ารวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเว็บเชิงความ
หมายในอนาคตปี 2020 โดยเมื่อพิจารณาจากผลวิจัยพบว่า มีผู้เห็นด้วยกับแนวคิดของ Tim  Berners-Lee ร้อยละ 41 เชื่อว่าเว็บเชิงความ
หมายจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการสืบค้นข้อมูลในอนาคตแบบอัตโนมัติ ที่ท�าให้เว็บสามารถจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันใน
แต่ละระดับเข้าด้วยกัน ท�าให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป

 เว็บเชิงความหมาย หรือ Semantic Web เป็นวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในยุคถัดไป หรือเทคโนโลยีเว็บ 
3.0 โดยมีองค์กร W3C เป็นผู้ก�าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานของเว็บเชิงความหมาย เว็บเชิงความหมายจึงเป็นเว็บของข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลกันในลักษณะของเครือข่ายเชิงความหมาย (Semantic Network)  ด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายที่ท�าให้ผู้ใช้สร้าง
ข้อมูล สร้างค�าศัพท์ฐานความรู้ (Ontology) และข้อก�าหนดในการจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น RDF, SPARQL, OWL เพื่อน�า
ไปสูก่ารพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทีม่คีวามชาญฉลาด การสบืค้นข้อมลูทีอ่งิตามความหมาย และในปัจจบุนัได้มกีารน�าเวบ็เชงิความหมาย
ไปใช้กับงานวิจัยต่างๆ เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  DBpedia หรือ SIOC  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทต่างๆ ในการน�าเทคโนโลยีเว็บเชิง
ความหมายมาใช้กับระบบสืบค้นตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางที่	1:	 ผลการวิจัยเรื่อง “The Future of Internet IV”



Executive Journal54

·	 ในปี ค.ศ. 2007 บริษัท Thomson Reuters ได้ซื้อกิจการ ClearForest เจ้าของบริการ OpenCalais.com 
เพือ่น�ามาจดัการเนือ้หาบนเวบ็ไซต์ทัง้ด้านการเงนิ การลงทนุ การวจิยั โดยใช้เทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมายในการเชือ่ม
โยงข้อมูล

·	 ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2007 Yahoo เริ่มให้บริการ SearchMonkey ที่ให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา
ระบบประยุกต์ครอบบน Search Engine ของ Yahoo โดยใช้หลัก Semantic Markup เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา 
ดังแสดงในภาพที่ 7

		 	 ภาพที่	7:	แสดงการใช้ SearchMonkey ของ Yahoo
		 	 ที่มา: http://developer.yahoo.com/searchmonkey/

·	 ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2007 บริษัท Microsoft ได้ซื้อกิจการของ Powerset เพื่อน�าเทคโนโลยี Natural 
Search Engine ไปปรับปรุงระบบ Live Search 

·	 จากตัวอย่างข้างต้น จึงเห็นได้ว่าหลายบริษัทได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการน�าเทคโนโลยีเว็บเชิงความ
หมายมาประยุกต์ใช้กับการสืบค้นเพื่อเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 แต่การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายนี้ยังต้องการความ
ร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์ในการเตรียมข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อก�าหนดของ W3C และสามารถน�า
ไปใช้ต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอื่น เพื่อให้เกิดเป็นเว็บที่สื่อความหมายส�าหรับข้อมูลทุกประเภทกับผู้ใช้ทั่วไป
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