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บทคัดยอ 
 เว็บเซอรวิส (Web Service) เปนระบบ

ซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานระหวาง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอล (XML) เปนภาษาในการอธิบายการ
เรียกใชซอฟตแวรและการติดตอสื่อสารระหวางโปรแกรม   
ผูพัฒนาเว็บเซอรวิสยอมมีความตองการที่จะประกาศใหคน
อื่นทราบเกี่ยวกับเซอรวิสของตนเอง  สวนบุคคลทั่วไปที่
ตองการจะเรียกใชการบริการของผูอื่นก็ยอมอยากจะทราบ
วามีเว็บเซอรวิสใดบางที่เปดใหบริการ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
มีระบบจัดการเพื่อลงทะเบียนและคนหาเกี่ยวกับเว็บ
เซอรวิส  ระบบนี้เรียกวา UDDI Registry  บทความนี้
นําเสนอตนแบบของ UDDI Registry ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ศึกษาการใชงาน UDDI และการทําวิจัยและการพัฒนา 
UDDI registry ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาและการเปด
บริการเว็บเซอรวิสในประเทศไทย 

คําสําคัญ:  เว็บเซอรวิส, ระบบการลงทะเบียน 
 

Abstract 
A Web service is a software system designed to 
support interoperable machine-to-machine 
interaction over a network. XML is used as the 
language for describing software interface and 
communicating between programs.   Web Services 
developers usually want to publish about their web 
services so that others can use their services.   On the 
other hand, users who wish to exploit others’ services 
certainly have a desire to know which Web services 
are available for them to use.  Thus, there is the need 
for the registration system for publishing and 
discovering Web services.  Such system is called 
UDDI Registry.   This article proposes UDDI 
Registry prototype which has been implemented for 
studying UDDI adoption, facilitating further 
research and development of UDDI registry, and 
supporting Web services development and 
deployment in Thailand. 
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1. บทนํา 
อินเตอรเน็ตไดทําใหการสื่อสารขอมูลระหวาง

มนุษยเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งไดมี
ผลกระทบตอหลายวงการ อยางเชน ในการศึกษานั้น ทําให
ผูเรียนสามารถศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่ง
สามารถเขาถึงไดผานอินเตอรเน็ต ในการทําธุรกิจ ทําให
เจาของผลิตภัณฑ พันธมิตรคูคา ตลอดจนลูกคา มีการ
สื่อสารและทํางานรวมกัน ไมวาจะอยูในสาขาอาชีพใด 
การติดตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางองคกรนั้น
จําเปนตองเกิดขึ้น ในอดีตที่ผานมาองคกรตาง ๆ มักจะ
ประสบปญหาจากการทํางานรวมกันโดยใชแอพพลิเคชั่น
ตางๆ ที่ถูกพัฒนามาจากหลากหลายแพลตฟอรม 
หลากหลายระบบปฏิบัติการ หลากหลายภาษา และ
ถึงแมวาองคกรตางๆ สามารถที่จะเชื่อมตอแอพพลิเคชั่น
ตางๆ เขาดวยกันได แตการทําเชนนั้นทําใหมีคาใชจายที่สูง 
และมีความสลับซับซอนมาก ดวยเหตุนี้เองจึงมีความ
ตองการมาตรฐานกลางเพื่อทําใหการติดตอสื่อสารและ
ทํางานรวมกันขององคกรสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
มาตรฐานกลางนั่นคือเว็บเซอรวิส 

เว็บเซอรวิส (Web Service) [1] เปนระบบ
ซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานระหวาง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอล (XML) [2] เปนภาษาที่ใชในการ
อธิบายการเรียกใชซอฟตแวรและการติดตอสื่อสารระหวาง
โปรแกรม ตัวอยางเชน การบริการในการตรวจสอบราคา
หุนของตลาดหุนหลายๆ ที่และอานขาวจากแหลงขาว 
หลายๆ ที่โดยใหเฉพาะขาวของบริษัทที่ผูขอใชบริการ
สนใจ ผูใหบริการเว็บเซอรวิสหนึ่งอาจจะเปนผูขอบริการ
เว็บเซอรวิสอื่น ยกตัวอยางเชน เว็บเซอรวิสที่ใหบริการ
ขอมูลกอนการซื้อขายหุน อาจจะเปนผูขอใชบริการของ
เว็บเซอรวิสที่ใหบริการการใหขาว  

ความสามารถของเว็บเซอรวิสที่ทําใหโปรแกรม
เช่ือมตอกับโปรแกรมอื่นไดนั้นเปนจุดเดนของเว็บเซอรวิส
ที่สามารถจะเชื่อมบริการหลายๆ อันเขาดวยกัน มาตรฐาน

หลายมาตรฐานไดถูกนําเสนอขึ้นเพื่อสนับสนุนการทําให
เว็บเซอรวิสติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพเชน การใช
เอกสารภาษา WSDL (Web Services Description 
Language) [3] ซึ่งเปนภาษา XML ประเภทหนึ่ง โดย 
WSDL (Web Services Description Language) เปนภาษาที่
ใช ในการอธิบ ายการ เ รี ยกใช ง าน เ ว็ บ เซอร วิสซึ่ ง
เปรียบเสมือนการอานคูมือการใชงานโปรแกรมนั่นเอง แต
ทวามีขอแตกตางกันตรงที่ไมเฉพาะมนุษยเทานั้นที่สามารถ
เขาใจคูมือนั่น โปรแกรมที่สามารถอานเอกสารภาษา XML 
เขาใจสามารถที่จะเขาใจเอกสาร WSDL ไดเชนกัน ซึ่งจาก
คุณสมบัตินี้ชวยทําใหการเรียกใชเว็บเซอรวิสเปนไปได
อยางอัตโนมัติ  

นอกจากภาษา XML จะถูกใชเปนภาษาในการ
อธิบายการเรียกใชเว็บเซอรวิสแลว XML ยังเปนภาษาที่ใช
ในการบันทึกขอมูลระหวางผูใหบริการและผูขอใชการ
บริการเว็บเซอรวิส รูปแบบของขอมูล XML ที่ใชในการ
ติดตอนี้เรียกวา SOAP (Simple Object Access Protocol) 
[4]  เนื่องจากขอมูลที่ติดตออยูในรูปแบบภาษา XML ทําให
โปรแกรมตาง ๆ สามารถติดตอกันได ถึงแมวาอาจจะถูก
พัฒนาและเรียกใชบนแพลตฟอรมที่แตกตางกัน หรือใช
ภาษาที่แตกตางกันในการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจาก XML เปน
ภาษาอักขระ (text) ซึ่งระบบปฎิบัติการทุกระบบสามารถ
เขาใจ นอกจากนี้การที่ XML มีแท็ก (tag) และรูปแบบ
โครงสรางที่อธิบายขอมูลดวยตัวมันเอง ทําใหการเขาใจ
และการจัดการ SOAP messages นั้นสามารถทําไดโดย
โปรแกรมและชวยทําใหการติดตอระหวางผูใหบริการและ
ผูใชเว็บเซอรวิสเปนไปไดอยางอัตโนมัติ 

 เมื่อผูพัฒนาเว็บเซอรวิสตองการที่จะประกาศใหคน
อื่นทราบและเรียกใชงานเว็บเซอรวิสของตนเอง ก็ตองมี
การประกาศแจงใหผูอื่นทราบ  ผูตองการใชเว็บเซอรวิสก็
ยอมตองการที่จะทราบวามี เ ว็บเซอร วิสใดบางที่ เปด
ใหบริการ ดังนั้นจึงตองมีระบบจัดการเพื่อลงทะเบียน 
คนหา และขอรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซอรวิสตางๆ  ระบบ
นี้เรียกวา UDDI Registry [5] โดยสรุปแลว UDDI จะทํา



 

หนาที่ใหกับบุคคลสองกลุมคือ ผูที่ตองการนําเว็บเซอรวิส
ของตนมาเผยแพรและเปดใหบริการ (ตอไปนี้จะขอเรียก
บุคคลกลุมนี้วา Publisher) UDDI Registry ตองอนุญาตให 
Publisher นั้นทําการจัดการเกี่ยวกับเว็บเซอรวิสที่ตนจะ
เผยแพรไมวาจะเพิ่มเขาบัญชีรายช่ือ แกไข หรือลบออก  
นอกจากนี้ UDDI Registry จะตองใหบริการในสวนของผู
ที่จะมาติดตอเพื่อคนหาและขอขอมูลเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส 
(ตอไปนี้จะขอเรียกบุคคลกลุมนี้วา Consumer) UDDI 
Registry ตองใหบริการในการสืบคนขอมูลและให
รายละเอียดของเว็บเซอรวิสตางๆ ที่ Publisher ไดนํามา
เผยแพรไว  จากนั้นก็จะเปนหนาที่ของ Consumer เองที่
ตัดสินใจเลือกใชเซอรวิสและทําการติดตอไปยัง Publisher 
ตามขอมูลที่ Publisher ไดเผยแพรไว  ในปจจุบันมี UDDI 
Registry อยูหลายแหง เชน UDDI Registry ของ IBM [6],  
UDDI Registry ของ Microsoft [7], และ UDDI Registry 
ของ SAP [8].    

ในขณะปจจุบัน พบวายังไมมี UDDI Registry ที่
พัฒนาโดยคนไทยหรือที่รวบรวมเว็บเซอรวิสทั้งหมดที่
พัฒนาโดยคนไทย    ถาหากวาประเทศไทยมี  UDDI 
Registry ที่ลงทะเบียนเฉพาะเว็บเซอรวิสที่พัฒนาโดยคน
ไทยก็จะทําใหการคนหาเว็บเซอรวิสของบริษัทและองคกร
ตาง ๆ ภายในประเทศไทยเปนไปไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง  UDDI Registry  นั้นสามารถเปรียบ
ไดกับ สมุดโทรศัพทของรานคา บริษัทและองคกรตาง ๆ 
แตที่แตกตางจากสมุดโทรศัพททั่วไปนั่นก็คือ  UDDI 
Registry จะมีเฉพาะรายชื่อของรานคา บริษัทและองคกรที่
เปดใหบริการเว็บเซอรวิส  ถาหากวาประเทศไทยมี UDDI 
Registry ของตนเองก็จะทําใหการเรียกใชเว็บเซอรวิสเพื่อ
คนไทยหรือพัฒนาโดยคนไทยนั้นสามารถถูกรวมไวในที่
เดียว และทําใหคนหารวดเร็วและงายขึ้น 

 ประมาณเดือนมิถุนายน 2548 บิล เกตส ประธาน
บริษัท ไมโครซอฟต คอรปอเรชัน จํากัด ไดมีความรวมมือ
กับรัฐบาลไทยใน 3 โครงการที่จะสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันแกประเทศไทยจากแนวโนมของเทคโนโลยีใน

อนาคต ภายใตความรวมมือดังกลาว ไมโครซอฟทจะ
ลงทุนทั้งในดานงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรตางๆ 
คิดเปนมูลคากวา 140 ลานบาทหรือประมาณ 3.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐในโครงการ ไทยแลนดดอทเน็ตเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ใหได
มาตรฐานระดับโลกบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
โดยใชมาตรฐานเปดและภาษาเอ็กซ เอ็มแอลอันเปน
มาตรฐานกลางในการเขียนโปรแกรมเว็บเซอรวิส ทาง
ไมโครซอฟทไดวางยุทธศาสตรการดําเนินงานเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อผลักดันใหประเทศไทยสรางซูเปอรฮับ
ดานเว็บเซอรวิส (Super-Hub) เพื่อการพาณิชยทั้งในและ
ตางประเทศ [9]  และนอกจากนี้บริษัทไมโครซอฟต    คอร
ปอ เรชัน  จํ ากั ด  ยั งได ค าดการณ ว าหากไทยจะให
ความสําคัญอยางจริงจังตอการพัฒนาเว็บเซอรวิส จะ
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศถึง 180,000 ลานบาทใน
ป 2552 [10] 

ในการที่ประเทศไทยจะกาวไปสูการเปนศูนยกลาง
ระดับโลกดานเว็บเซอรวิส (Global Web Services Hub) 
นั้น จะตองมีการพัฒนาทั้งบุคลากรที่มีความรูอยางแทจริง
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บเซอรวิส อีกทั้งยังตอง
มีการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อเอื้ออํานวยในการพัฒนา 
เผยแพร และคนหาเว็บเซอรวิส   ดังนั้นการทําวิจัยและ
พัฒนา UDDI Registry ที่เปดใหบริการฟรีกับคนไทยจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งและจะตองทําโดยเรงดวน 

บทความนี้นําเสนอตนแบบของ UDDI Registry ซึ่ง
เปนระบบจัดการเพื่อลงทะเบียนและคนหารายละเอียด
เกี่ยวกับเว็บเซอรวิสตาง ๆ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเขาไป
ใชงานไดที่ http://www.thai-uddi.net/uddi/ ระบบนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาการใชงาน UDDI และการทําวิจัย
และการพัฒนา UDDI registry   ตอไป 

ในบทความนี้ในหัวขอที่ 2 จะไดนําเสนอเกี่ยวกับ
มาตรฐาน UDDI   จากนั้นหัวขอที่ 3 จะมีเนื้อหาในสวน
ของสถาปตยกรรมของระบบ UDDI Registry สวนหัวขอที่ 
4 นําเสนอการพัฒนาตนแบบระบบการลงทะเบียนเว็บ



 

เซอรวิส  จากนั้นหัวขอที่ 5 อภิปรายเกี่ยวกับแผนการทํา
วิจัยและการพัฒนาระบบ UDDI Registry ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และบทสรุปอยูในหัวขอที่ 6 

 
2. มาตรฐาน UDDI 

เมื่อ Publisher (Service Provider ในรูปที่ 1) 
ตองการเผยแพรเว็บเซอรวิส หรือ Consumer (Service 
Requester ในรูปที่ 1) ตองการคนหาวามีเว็บเซอรวิสใดบาง
ที่เปดใหบริการ ซึ่งหากไมมีบริการลงทะเบียนเว็บเซอรวิส 
หรือบริการคนหาเว็บเซอรวิสแลว เปนไปไดวาการพัฒนา
ที่สมบูรณจะไม เกิดขึ้น  แนวคิดนี้ จึ งได เกิดตัวกลาง
ใหบริการในการลงทะเบียน และคนหาเว็บเซอรวิสขึ้น 
หรือเรียกวา UDDI Registry (Service Broker ในรูปที่ 1) 
ซึ่งพัฒนาขึ้นไดจากการอางอิงมาตรฐาน UDDI  [11] ที่จะ
กลาวถึงตอไป  
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 รูปท่ี 1 สถาปตยกรรมของ SOA (Service-Oriented Architecture) 
 

จากรูปที่ 1 เมื่อมีผูใหบริการที่สามารถใหบริการ
ทั้งการลงทะเบียนเว็บเซอรวิส และคนหาเว็บเซอรวิสแลว 
ทําใหวงจรการพัฒนาเว็บเซอรวิสเกิดขึ้น กลาวคือ เมื่อ 
Publisher ตองการใหบริการเว็บเซอรวิส หรือตองการ
ประกาศใหผูอื่นทราบเกี่ยวกับเว็บเซอรวิสของตน (Service 
Provider) ตองทําการลงทะเบียนเว็บเซอรวิสไวที่ UDDI 
Registry  (Service Broker) เพื่อให Consumer ที่ตองการใช

บริการเว็บเซอรวิส (Service Requester) ทําการคนหาเว็บ
เซอรวิสที่ตองการ หลังจาก Consumer ที่ตองการใชบริการ
เว็บเซอรวิสทราบวาใครคือ Publisher เว็บเซอรวิสนั้น 
ขั้นตอนสุดทายคือ ผูพัฒนาทั้งสองฝายทําขอตกลงเพื่อที่จะ
ใชเว็บเซอรวิสนั้นเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 

UDDI (Universal Description, Discovery, and 
Integration) เปนมาตรฐานที่มีไวใชสําหรับคนหาเว็บ
เซอรวิส ซึ่งกลุม http://www.uddi.org เปนกลุมที่เสนอ
มาตรฐานนี้ และกําหนดให UDDI เปนมาตรฐานสําหรับ
การทํางานขามแพลตฟอรมของ B2B (Business to 
Business Interoperability)  

เมื่อมีผูที่ตองการลงทะเบียนเว็บเซอรวิส ในครั้ง
แรกจะตองทําการลงทะเบียนเกี่ยวกับช่ือองคกรผูใหบริการ
, คําอธิบายขอรายละเอียดของเว็บเซอรวิส, ขอมูลการ
ติดตอ และหมายเลขอุตสาหกรรม จากนั้นจึงจะทําการ
ลงทะเบียนเว็บเซอรวิสได ซึ่งลงทะเบียนโดยระบุ URL 
ของ WSDL และคําอธิบายรายละเอียดเว็บเซอรวิสนั้นๆ 

UDDI Registry จะใหขอมูลสําหรับผูที่ตองการ
คนหาเว็บเซอรวิส 3 ลักษณะ ซึ่งเปรียบเทียบไดกับสมุด
โทรศัพท ดังนี้ 

1.  สมุดหนาขาว (White Page) – เปนขอมูล
เกี่ยวกับตัวบริษัทและขอมูลผูประกาศ ไดแก ช่ือบริษัท, 
คําอธิบายรายละเอียด ขอมูลการติดตอ และหมายเลข
อุตสาหกรรม 

2.  สมุดหนาเหลือง (Yellow Page) – เปนขอมูล
เกี่ยวกับการจัดหมวดหมูของอุตสาหกรรมและบริการ 

3.  สมุดหนาเขียว (Green Page) – เปนขอมูล
ทางดานเทคนิคตางๆ 

 
2.1 โครงสรางขอมูลของ UDDI 
 UDDI ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนของรายละเอียด
ขอมูลของผูใหบริการ หรือผูลงทะเบียนเว็บเซอรวิส ซึ่งจะ
อยูในรูปแบบของธุรกิจ (BusinessEntity) ที่อธิบายถึง
บริการตางๆ ที่มีอยูในธุรกิจนั้นๆ (BusinessService) โดย



 

จะมีตัวแมแบบ (BindingTemplate) ทําหนาที่เช่ือมโยงไป
ยังสวนที่สอง นั่นคือสวนในการคนหาที่เปนรูปแบบของ 
tModel ซึ่งเปนหัวใจหลักในการคนหาขอมูลที่ใชมาตรฐาน 
UDDI 
 

รูปท่ี 2 ภาพรวมโครงสรางขอมูลของ UDDI 
 
 โครงสรางตางๆ จากรูปที่ 2 อธิบายได ดังนี ้

BusinessEntity – เปนโครงสรางระดับบน เปน
ตัวแทนของบริษัทที่ตองการประกาศเผยแพรเซอรวิสของ
ตน BusinessEntity จะมีขอมูลเกี่ยวกับตัวบริษัท ตัวผูผลิต 
(รายละเอียด, หมวดหมู, และหมายเลขอุตสาหกรรม) และ
ขอมูลเกี่ยวกับ BusinessService ที่ตนใหบริการ 

BusinessService – เปนโครงสรางซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ BusinessEntity ซึ่งหนึ่ง BusinessEntity อาจจะมี
หลาย BusinessService โดย BusinessService จะเก็บ
รายละเอียดเก่ียวกับตัวเซอรวิสเองและหมวดหมูของตัว 
เซอรวิสรวมถึง BindingTemplate 

BindingTemplate – เปนขอมูลที่อยูภายใน 
BusinessService มีหนาที่เช่ือมโยงไปยัง tModel ซึ่งชวยให
ทําการคนหาขอมูลเร็วขึ้น 

tModel – ถือเปนหัวใจสําคัญของการคนหาบน 
UDDI เพราะ tModel จะมีหนาที่เปนอินเด็กซ (index) ของ 
UDDI โดยจะมีนิยามประเภทของเซอรวิสและอางอิงไปยัง
เอกสาร WSDL  อีกดวย 

PublisherAssertion – เปนคียอางอิงที่มีหนาที่
บอกความสัมพันธระหวางสอง BusinessEntity เพราะ
อาจจะเปน บริษัทแม-ลูกกัน (Parent-Child) หรือ พันธมิตร
กัน (Peer2Peer) หรอือื่นๆ 

ความสัมพันธของโครงสราง UDDI ในการ
ลงทะเบียนและการคนหาเว็บเซอรวิส ดังรูปที่ 3 
 

               
รูปท่ี 3 ความสัมพนัธของโครงสราง UDDI กับ tModel 

 
2.2 UDDI Registry 

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น  (Registry 
Technology) ถือเปนองคประกอบสําคัญหนึ่งของระบบ
การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) เชน 
CORBA Naming Service เปนเทคโนโลยีการลงทะเบียนที่
มีการเก็บขอมูลแบบเปนลําดับช้ัน สวน RMI Naming 
Service มีหลักการทํางานคลาย CORBA Naming Service 
แตมีขอแตกตางคือ สามารถเก็บออปเจ็คของ RMI ใน RMI 
Naming Service ในขณะที่ UDDI Registry ซึ่งเปน
เทคโนโลยีการลงทะเบียนตัวหนึ่งและเปนเว็บเซอรวิสใน
ขณะเดียวกัน ทําใหการติดตอลงทะเบียนและการคนหา
ขอมูลในทะเบียนนั้นสามารถทําไดโดยใชการใชโปรแกรม 
ไมไดจํากัดเฉพาะใหมนุษยทําเทานั้น 

jUDDI [12] เปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา UDDI 
ตามมาตรฐานที่ไดระบุไวใน http://www.uddi.org อีกทั้งยัง
เปนซอฟตแวรแบบเสรี (Open Source Software) รองรับ
ภาษาจาวา และสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการใดๆ 
โดยสามารถใชได กับฐานขอมูลเชิงสัมพันธทุกตัวที่
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สนับสนุนมาตรฐาน ANSI SQL อีกทั้งยังสามารถประกาศ 
jUDDI ไดบนเซิรฟเวอรฝงจาวา ที่สําคัญ งายตอการเพิ่ม
ขยาย และแลกเปลี่ยนขอมูลมากขึ้น 

 
3. สถาปตยกรรมของระบบ 

การพัฒนา UDDI Registry นี้อางอิงมาตรฐาน 
UDDI Specification version 2 ของ http://www.uddi.org/ 
ในปจจุบันไดมีมาตรฐานของ  UDDI Specification version 
3 ออกมาแลว แตการใชงานยังไมเปนทางการเนื่องจากอยู
ในระดับการทดสอบการใชงาน (Beta Test) และยังไมมี
ฟงกช่ัน API ที่สนับสนุนการพัฒนา  UDDI version 3 
 
3.1 การออกแบบสถาปตยกรรม UDDI Registry  

สถาปตยกรรมของ UDDI Registry ไดถูก
ออกแบบดังรูปที่ 4 โดยการออกแบบจะอยูบนพื้นฐานของ
สถาปตยกรรม J2EE [13] และแบงออกเปน 3 สวนไดแก 
(1) User Application, (2) UDDI Application Server และ 
(3) UDDI Database ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงสถาปตยกรรมของ UDDI Registry 
 
• User Application เปนสวนของการติดตอกับผูใช ซึ่งทํา
ใหผูใชสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของ UDDI Registry ได
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นโดยกลุมของผูใชงาน
ระบบจะถูกแบงออกเปนสองประเภทไดแก (1) ผูใชงาน
ทั่วไป ซึ่งจะใชงานระบบ UDDI Registry ในการคนหา

และดูรายละเอียดตางๆ ของเว็บเซอรวิสรวมถึงการดู
รายละเอียดของเว็บเซอรวิสใหมๆ ที่ไดมาลงทะเบียนกับ
เว็บแอพพลิเคชั่น และ (2) ผูตองการลงทะเบียนเว็บ
เซอรวิส ซึ่งสามารถที่จะเขาสูระบบเพื่อที่จะนําขอมูลของ
เว็บเซอร วิสเขามาลงทะเบียนผานเว็บ  นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะแกไขรายละเอียดตางๆ ของเว็บเซอรวิสที่
ลงทะเบียนไดดวย 
• UDDI Application Server เปนแกนกลางของระบบ 
UDDI Registry ทําหนาที่ในการประมวลผลและจัดการกับ
ระบบ ในสวนนี้ประกอบไปดวย (1) แอพพลิเคชั่นฝง
เซิรฟเวอรที่มีบริการตางๆ ของ UDDI ตามมาตรฐานที่
กําหนดโดย OASIS Open [14] ซึ่งบริการของแอพพลิเคชั่น
นี้สามารถถูกเรียกใชงานไดผานทางโปรโตคอล SOAP 
และ (2) EJB [15] แอพพลิเคชั่นซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นฝง
เซิรฟเวอรที่จะเรียกใชงานบริการของ UDDI อีกทีเพื่อสราง
บริการที่ตรงกับความตองการและงายตอการใชงานของ
สวน User Application ซึ่งบริการเหลานี้จะถูกเรียกใชงาน
ไดผานทางโปรโตคอล RMI/IIOP  
• UDDI Database ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลผูใชงาน
ระบบและขอมูลของเว็บเซอรวิสซึ่งผูใหบริการเว็บเซอรวิส
ไดนํามาลงทะเบียนไว  โดยมีการจัดเก็บขอมูลอยูใน
รูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
 
3.2 การออกแบบ API ของ EJB แอพพลิเคชั่น 

API ของ EJB แอพพลิเคชั่นถูกออกแบบเพื่อ
เรียกใชงาน UDDI แอพพลิเคชั่น เนื่องจากการใหสวน 
User Application เรียกใชงาน UDDI แอพพลิเคชั่นโดยตรง
นั้นจะมีหลายขั้นตอน ดังนั้น API ถูกออกแบบเพื่อซอน
ขั้นตอนเหลานี้ทําใหงายตอการเรียกใชงาน  
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รูปท่ี 5 การเรียกใชงาน UDDI แอพพลิเคชั่นของ EJB แอพพลิเคชั่น 
จากรูปที่ 5 ในการเขาถึงบริการของ UDDI API 

จะมีการเรียกใชงานไลบรารี่ UDDI4J [16] ซึ่งจะทําหนาที่
ในการติดตอกับ UDDI แอพพลิเคชั่น ผานทางโปรโตคอล 
SOAP และนอกจากนี้ API ที่ออกแบบจะตองมี
ความสามารถในการวิ เคราะห เอกสาร  WSDL ที่ ผู
ใหบริการเว็บเซอรวิสนํามาลงทะเบียน ซึ่งจะใชไลบรารี่ 
WSDL4J [17] ในการวิเคราะหเอกสาร WSDL 

สําหรับ API ที่ออกแบบประกอบดวยฟงกช่ันการ
ทํางานหลักดังนี้:  
• การลงทะเบียน BusinessEntity กอนที่ผูใหบริการเว็บ
เซอรวิสจะนําเว็บเซอรวิสมาลงทะเบียน ผูใหบริการเว็บ
เซอรวิสจะถูกกําหนดใหตองสรางขอมูล BusinessEntity 
สําหรับผูใหบริการนั้นๆ หนึ่งชุดตอบัญชีผูใชงานระบบ
หนึ่งบัญชี ซึ่งฟงกช่ันนี้จะทําหนาที่ติดตอกับ UDDI 
แอพพลิเคชั่นเพื่อสรางขอมูล BusinessEntity สําหรับผู
ใหบริการเว็บเซอรวิสและเก็บขอมูลลงฐานขอมูล 
• การลงทะเบียนเว็บเซอรวิส ในก า ร ล งทะ เบี ยน เ ว็ บ
เซอรวิส ผูใชบริการเว็บเซอรวิสจะตองกําหนดที่อยูของ
เอกสาร WSDL และขอมูลอื่นๆ ผานทางเว็บเพจ ซึ่ง
ฟงกช่ันจะไปอานเอกสาร WSDL ตามที่อยูที่กําหนดและ
วิเคราะหเอกสาร WSDL เพื่อที่จะนําขอมูลจากเอกสาร 
WSDL ไปสรางเปนโครงสรางขอมูล UDDI และเก็บขอมูล
ลงฐานขอมูลผานทาง UDDI แอพพลิเคชั่น ในรูปแบบของ 
Business Service, Binding Template และ tModel  
• การคนหาเว็บเซอรวิส บริการการคนหาเว็บเซอรวิสนั้น
จะใหบริการแกผูใชงานทั่วไปซึ่งไมจําเปนตองล็อกอินเขา
สูระบบ ซึ่งในการคนหานั้นจะมีการเรียกใชบริการของ 
UDDI แอพพลิเคชั่น โดยวิธีการคนหาจะแบงออกเปน 2 
รูปแบบไดแก 

 - การคนหาแบบรวดเร็ว (Quick Search) เปนการ
คนหาโดยการใสคําสําคัญเพียงอยางเดียว ซึ่งเหมาะกับ
ผูใชงานทั่วไปที่ไมมีความรูเกี่ยวกับ UDDI มากนัก  

 - การคนหาแบบขั้นสูง (Advanced Search) ซึ่ง
สามารถที่จะแยกคนหาตามกลุมของเว็บเซอรวิส, ผู
ใหบริการเว็บเซอรวิสได หรือตามโครงสรางขอมูลของ 
UDDI ได การคนหาวิธีนี้เหมาะสําหรับผูที่มีความเขาใจ
เกี่ยวกับขอกําหนดและโครงสรางขอมูลของ UDDI 
 
4. การพัฒนาตนแบบระบบการลงทะเบียนเว็บ
เซอรวิส 

ในการพัฒนาระบบในระยะแรกจะเปนการ
พัฒนาตนแบบของระบบการลงทะเบียนเว็บเซอรวิส ซึ่ง
พัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีจาวา J2EE  โดยใชภาษา 
JSP ในการพัฒนาสวนติดตอผูใช ซึ่งการพัฒนาจะเนนการ
ใชงานซอฟตแวรโอเพนซอสเปนหลัก ในสวน UDDI 
แอพพลิเคชั่นจะใช jUDDI ซึ่งมีบริการตางๆ ตาม
ขอกําหนดของ UDDI version 2  เปนหลักและใชงาน
ร วมกับซอฟตแวร โอ เพนซอสอื่ นๆ  เชน  WSDL4J,     
Apache Axis [18]  และ UDDI4J ในการติดตอ UDDI 
แอพพลิเคชั่น และจัดการระบบ 
 
4.1 การเชื่อมโยงขอมูล UDDI จากเอกสาร WSDL 

เมื่อผูใหบริการเว็บเซอรวิสนําเว็บเซอรวิสของ
ตนมาลงทะเบียนกับระบบ ผูลงทะเบียนจะตองระบุที่อยู
ของเอกสาร WSDL ซึ่งเปรียบเสมือนคูมือการใชงานเว็บ
เซอรวิส หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบขอมูลภายใน
เอกสาร WSDL ขอมูลนี้มีความจําเปนในการเชื่อมโยงเว็บ
เซอรวิสกับขอมูล UDDI เพื่อการเก็บขอมูลของเว็บ
เซอรวิสในฐานขอมูล UDDI ในรูปแบบของ UDDI Data 
Model ซึ่งจะชวยใหการคนหาเว็บเซอรวิสจาก  UDDI 
Registry มีความสะดวกและรวดเร็ว วิธีการเชื่อมโยงขอมูล 
UDDI จากเอกสาร WSDL สามารถทําไดดังรูปที่ 6 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงการเชื่อมตอระหวาง WSDL และ UDDI 
 

ขอมูลภายใน UDDI Data Model นํามาจากขอมูล
เอกสาร WSDL สามสวนไดแก (1) PortType ซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับฟงกช่ันการทํางานของเว็บเซอรวิสและการใชงาน 
(2) Binding ซึ่งอธิบายโปรโตคอลและวิธีการเรียกใชงาน
เว็บเซอรวิส และ (3) Port ซึ่งบอกตําแหนงที่อยูของเว็บ
เซอร วิส  ขอมูลทั้ งสามสวนนี้ จะถูกนํ าไปเชื่ อมโยง
โครงสรางของ UDDI ในรูปแบบของ tModel 
BusinessService และ BindingTemplate  
 
4.2 สถานะในการพัฒนาระบบ 

ปจจุบันจะเปนการพัฒนาตนแบบของระบบการ
ลง ทะเบียนเว็บเซอรวิสซึ่งมีความสามารถในการใชงาน
ตามความตองการพื้นฐานของผูใชงานระบบ UDDI 
Registry เชน การลงทะเบียนผูใหบริการเว็บเซอรวิส การ
ลงทะเบียนเว็บเซอรวิส และการคนหาเว็บเซอรวิส ซึ่ง
ระบบการลงทะเบียนเว็บเซอรวิสจะใหบริการแกผูใชงาน
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น 

รูปที่ 7 แสดงหนาเว็บเพจซึ่งเปนหนาที่เขาถึงการ
ใชงานหลักของระบบ  ผูใชงานสามารถที่จะคนหาเว็บ
เซอรวิสไดจากหนาเว็บเพจนี้ ในหนาแรกระบบจะแสดง
รายการเว็บเซอร วิสใหมๆ  ที่ เพิ่งจะนํามาลงทะเบียน 

นอกจากนี้ก็จะมีลิงคไปยังสวนการใชงานอื่นๆ ของระบบ 
ซึ่งมีขั้นตอนการใชงานแตละสวนดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงสวนติดตอผูใชของระบบ 
 

• การลงทะเบียนผูใหบริการเว็บเซอรวิส กอนที่จะนําเว็บ
เซอร วิสของมาลงทะ เบี ยน  ผู ใช ง านระบบจะตอง
ลงทะเบียนผูใชและผูใหบริการเว็บเซอรวิสเสียกอน ระบบ
จะนําขอมูลของผูใชไปสราง BusinessEntity โดย
รายละเอียดที่กรอกจะแสดงในรูปที่ 8 จะมีขอมูลเกี่ยวกับ 
ช่ือบริษัท, รายละเอียดของบริษัท, เว็บไซต, รหัส
อุตสาหกรรม เปนตน  
 

 
รูปท่ี 8 แสดงรายละเอียดของขอมูลสําหรับการสราง BusinessEntity 
 
• การลงทะเบียนเว็บเซอรวิส หลังจากผูใชงานลงทะเบียน
ผูใหบริการเว็บเซอร วิสแลว  ผูใชงานระบบสามารถ
ลงทะเบียนเว็บเซอรวิสไดโดยการกรอกที่อยูของเอกสาร 
WSDL หลังจากนั้นระบบจะไปวิเคราะห เอกสาร WSDL 
และสรางขอมูลของ UDDI เองโดยอัตโนมัติ โดยแสดง



 

รายละเอียดตางๆ แกผูใชงานดังรูปที่ 9 ซึ่งผูใชงานสามารถ
ที่จะกรอกขอมูลรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมไดจากหนาเว็บ
เพจนั้น กอนที่จะยืนยันการลงทะเบียนเว็บเซอรวิส 
 

 
รูปท่ี 9 แสดงสวนขอมูลของ UDDI ที่ไดจาก 

การวิเคราะหเอกสาร WSDL 
• การคนหาเว็บเซอรวิส จะมีวิธีการคนหาสองรูปแบบคือ 
(1) แบบรวดเร็ว ผูใชสามารถระบบคําสําคัญสําหรับการ
คนหา  และระบุประเภทในการคนหาไดแก  Service, 
Business หรือ tModel ซึ่งระบบจะไปคนหาเว็บเซอรวิส
ตามคําสําคัญและประเภทที่ผูใชกําหนด (2) แบบขั้นสูง 
ผูใชจะตองมีความรูทางดานเทคนิคและโครงสรางขอมูล
ของ UDDI โดยผูใชจะตองระบบขอมูลตางๆ ดังรูปที่ 10 
ระบบจะไปคนหาเว็บเซอรวิสและแสดงผลลัพธและ
รายละเอียดของเว็บเซอรวิส 
 

 
รูปท่ี 10 สวนการคนหาแบบขั้นสูง 

5. แผนงานในอนาคต 
มีงานวิจัยที่นาสนใจเกี่ยวกับ UDDI Registry 

หลายงาน  ในบทความนี้จะขออภิปรายเฉพาะหัวขอ
งานวิจัยเกี่ยวกับการสืบคนเว็บเซอรวิสเชิงความหมาย และ

การเรียกใชงาน UDDI Registry ซึ่งเปนเว็บเซอรวิสโดย
อัตโนมัติ  

 
5.1 การสืบคนเว็บเซอรวิสเชิงความหมาย 

UDDI Registry มีความสามารถในการจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับเว็บเซอรวิสที่ผูใหบริการเว็บเซอรวิสนํามา
ลงทะเบียนไว และผูใชงาน UDDI Registry สามารถที่จะ
สืบคนเพื่อหาเว็บเซอรวิสที่เหมาะสมตรงกับความตองการ 
ซึ่งกระบวนการในการสืบคนเว็บเซอรวิสของ  UDDI 
Registry นั้นอาศัยพ้ืนฐานการทํางานกับภาษา XML และ
มาตรฐาน WSDL ซึ่งอาจจะไมเพียงพอ เนื่องจากยังคงเปน
การสืบคนโดยการใชคําสําคัญ (Key words) เปนอินพุตใน
การคนหา ซึ่งจะเปนการสืบคนตามชื่อของเซอรวิส หรือ
ตามกลุมประเภทของเซอรวิสเทานั้น ทําใหมีโอกาสที่
ผลลัพธจากการสืบคนเว็บเซอรวิสไมตรงกับความตองการ
จริงของผูใชงาน 

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาขางตนและยังเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพใหแกระบบ UDDI Registry ในการ
คนหาเว็บเซอรวิส ไดแกการประยุกตนําเทคโนโลยีเชิง
ความหมาย (Semantic Web [19]) เขามารวมใน
กระบวนการ โดยสามารถอาศัยออนโทโลยี (Ontology 
[19]) ในการบรรยายรายละเอียดและความสามารถของเว็บ
เซอรวิสแบบเชิงความหมาย และการเก็บขอมูลเหลานี้ไว
ใน UDDI Registry ซึ่งจะสามารถทําใหการสืบคนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถกําหนดเงื่อนไขใน
การสืบคนไดดวย 

 
5.2 โมดูลสําหรับการเรียกใชงานเว็บเซอรวิสโดยอัตโนมัติ 

โดยทั่วไป เมื่อผูใชงานระบบ UDDI Registry 
คนพบเว็บเซอรวิสที่ตองการแลว หากตองการที่จะเรียกใช
งานเว็บเซอรวิสที่ตองการ ผูใชงานจะตองนําขอมูลที่ได
จาก UDDI Registry ไปใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ขึ้นมากอน จึงจะสามารถเรียกใชงานเว็บเซอรวิสไดผาน
ทางแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมา 



 

โมดูลในการ เรี ยกใช ง าน เว็บ เซอร วิสโดย
อัตโนมัติ เปนโมดูลยอยที่จะอํานวยความสะดวกแกผูใชใน
การใชงานระบบ UDDI Registry โดยหลังจากผูใชงานมี
การใชบริการระบบ UDDI Registry และคนพบเว็บ
เซอรวิสที่ตรงตามความตองการ ผูใชสามารถที่จะเรียกใช
งานเว็บเซอรวิสนั้นไดทันทีผานทางโมดูลนี้ โดยไมจําเปน
ที่จะตองพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับการเรียกใชงานเว็บ
เซอรวิสขึ้นมาเอง โมดูลนี้มีความสามารถในการวิเคราะห
เอกสาร WSDL เพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดของการเรียกใช
เว็บเซอรวิสนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการกําหนดอินพุตใหแกเว็บ
เซอรวิส 
 
6. บทสรุป 

ระบบการลงทะเบียนเว็บเซอรวิสสาธารณะเปน
สวนประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของโครงสรางพื้นฐานที่จะ
สง เสริมศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี เ ว็บเซอร วิส
ภายในประเทศไทย ระบบการลงทะเบียนเว็บเซอรวิสนี้จะ
เปดโอกาสให ผู พัฒนาเว็บเซอร วิสหรือองคกรตางๆ 
ภายในประเทศที่มีบริการเว็บเซอรวิส สามารถนําเว็บ
เซอรวิสของตนมาลงทะเบียนและเผยแพรใหเปนที่รูจักแก
ผูใชบริการเว็บเซอรวิส  ระบบการลงทะเบียนตนแบบนี้จะ
ชวยกระตุนใหมีการศึกษาและการทําวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการลงทะเบียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้การใชงานระบบนี้จะชวยใหการคนหาเว็บ
เซอรวิสเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และชวย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและการใชงานเว็บเซอรวิส
อยางแพรหลายในประเทศไทย  
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