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Linux หรือ Windows ตางเปนระบบปฏิบตั กิ ารทัง้ คู สิง่ ทีแ่ ตกตางกันมากทีส่ ดุ คือ การนํา Windows
มาใชอยางถูกกฎหมายตองจายคาซือ้ ลิขสิทธิ์ เพือ่ เปนคาใชจา ยในการพัฒนาโปรแกรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหคน
ทัง้ โลกไดใช แตทา นสามารถหา Linux มาใชไดฟรี
การพัฒนาโปรแกรมใหใชงานใน Windows ทําไดงา ย เพราะนักพัฒนานิยมใชระบบปฏิบตั กิ าร
นีม้ ากทีส่ ดุ แตถา ทานไมถกู บังคับดวยขอจํากัดบางประการของ Linux ก็อาจเลือกใช Linux ได เพราะปจจุบนั
มีองคกรเริม่ หันไปใช Linux ทัง้ องคกรมากขึน้ แตถา ไมพรอมจะเปลีย่ นทั้งหมดก็สามารถติดตั้งทั้ง 2
ระบบปฏิบตั กิ ารในเครือ่ งเดียวกันได คอมพิวเตอรของผูเ ขียนเปนอีกเครือ่ งหนึง่ ทีต่ ดิ ตัง้ ทัง้ 2 ระบบปฏิบตั กิ าร
ปจจุบนั Linux ถูกนําไปใชจดั ทําเครือ่ งบริการมากกวาเครือ่ งใชงาน เพราะโปรแกรมใชงานทีอ่ ยูบ น
ระบบปฏิบตั กิ าร Linux ยังทํางานไดไมดเี ทาระบบปฏิบตั กิ าร Windows แตความนิยมเปนอีกปจจัยหนึง่ เชน
ทานพิมพงานใน PowerPoint เพือ่ เตรียมนําเสนองานใหอกี บริษทั หนึง่ เพียงแตนาํ ขอมูลใส CD เดินทาง
ไปนําเสนอ ซึง่ เชือ่ แนวา บริษทั สวนใหญ จะมีโปรแกรม Microsoft Powerpoint ในองคกร แตถา ทานจัดทํา
ขอมูลทีเ่ ตรียมนําเสนอดวยโปรแกรม Impress ของปลาดาวออฟฟศ ที่ใชงานใน Linux การนําขอมูล
ทีเ่ ตรียมไวไปนําเสนอในตางจังหวัด จะตองตรวจสอบใหแนใจ อาจตองนํา Notebook ติดตัวทานไปดวย
เพราะไมแนใจวาจะมีใครใชโปรแกรม Impress ใน Linux เหมือนทานหรือไม
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คูแ ขงของ Microsoft windows คือ Linux เปนระบบปฏิบตั กิ ารแบบเปด เพราะถูกพัฒนาโดย
ผูเ ชีย่ วชาญทัง้ โลกในแบบ OSDN (Open source development network) จึงเกิดการพัฒนาอยางเปดเผย
ตอเนือ่ งและกวางขวาง ปจจุบนั ถูกบริษทั เอกชนหลายแหง นําไปรวบรวมและพัฒนาตอ ทําใหตดิ ตัง้ ไดงา ย
แลวจําหนวยเปน CD ในราคาถูก เชน Redhat, Mandrake, Freebsd เปนตน
Redhat linux คือ ระบบปฏิบตั ิ Linux ทีไ่ ดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ จึงเปนเหตุผล วาทําไมผูเ ขียน
จึงศึกษา Redhat linux เพียงระบบเดียว แมหลายทานจะแนะนําของบริษทั อืน่ แตกต็ อ งเลือก Redhat linux
เพราะในโลกของคอมพิวเตอร การแพชนะไมไดอยูท คี่ ณ
ุ สมบัตเิ สมอไป การสรางภาพลักษณ การพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ ง และการยอมรับของผูใ ช อาจเปนตัวตัดสินก็ได วาระบบของใครจะครองตลาด

24.1 ความแตกตางของ Linux และ Windows

Windowsเปนระบบทีท่ าํ ความเขาใจไดงา ย ไมตอ งไปนัง่ เรียน หรือหาหนังสือมาอาน สําหรับการใชงาน
โดยทัว่ ไป แตตอ งใชเวลาและความตัง้ ใจ สําหรับทานทีใ่ ชงาน Windows มากอนจะเห็นวา Linux ใน Text
mode ยาก แต Linux มีเอกสารและแหลงอางอิงขอมูลมากมาย การจะเขาใจ Linux จะตองมีเวลา รูจ กั อาน
คนควาจากเว็บไซต และหาซือ้ หนังสือจากรานหนังสือ ก็จะเขาใจหลักการหลายอยางไดเร็วขึน้ สรุปไดวา Linux
จะตองอาศัยเอกสารอางอิง การอาน การคนควาดวยตนเอง หากจะใหเร็วควรสมัครเรียนในสถาบันทีเ่ ปดสอน
Linux ทําใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว โดยไมใชเวลามากนัก เว็บไซตทผี่ เู ขียนเขาไปหาคําตอบเสมอคือ http://
linux.thai.net และ http://www.redhat.com เปนตน
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมทีใ่ ชงานใน 2 ระบบปฏิบตั กิ าร
ลักษณะโปรแกรม
โปรแกรมสําหรับ Windows โปรแกรมสําหรับ Linux
โปรแกรมจัดการสํานักงาน
Microsoft office
Pladao office, Koffice
โปรแกรมเปดเว็บ
Internet explorer
Konqueror, Mozilla
โปรแกรมแตงภาพ
Photoshop, Paint
Gimp
โปรแกรมดูภาพ
ACDSee, IrfanView
GQView, Eye of Gnome
โปรแกรมประเภท ICQ
ICQ
LICQ, Gnome ICU
โปรแกรมสรางผังงาน
Visio
Kivio, Dia
โปรแกรมรับ-สงแฟม
Cute-ftp, Ws-ftp
gFTP
โปรแกรมฟง MP3
Winamp
XMMS, Freeamp
โปรแกรมดูหนัง
Windows media player
Aktion, KDE media player
โปรแกรมคุยกัน
PIRCH, MIRC
KSIRC,XCHAT
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24.2 ลินุกซทะเล

ลินกุ ซทะเลรุน 4.1a คือ การนํา Redhat linux มาพัฒนาใหเปนรุน ภาษาไทย หาขอมูลเพิม่ เติมได
จากเว็บ http://linux.thai.net/linux-tle ในหัวขอ “ขอมูลเบือ้ งตน” พบวามีกลุม TLWG (Thai Linux
Working Group) เปนการรวมตัวกันของนักพัฒนากลุม หนึง่ ทีม่ องเห็นปญหาในการใชงานภาษาไทยบน
ระบบปฏิบตั กิ ารลินกุ ซ จึงไดทาํ การพัฒนาโดยนํา Linux ของบริษทั ตาง ๆ มาปรับปรุงใหใชภาษาไทยได
เชน Mandrake, Redmond ลาสุดคือ Redhat linux
ลาสุด คือ ลีนุกซทะเล 4.1a พัฒนามาจาก Redhat linux (เปดตัว 4 มีนาคม 2545) ทําให
ลีนกุ ซทะเลรุน นี้ รูจ กั อุปกรณมากมายกวารุน ทีพ่ ฒ
ั นามาจาก Redmond ซึง่ ผูเ ขียนคิดวาดีเชนกัน เพราะ
ผูใ ชมากมาย ไมตอ งเรียนรูอ ะไรใหมมากขึน้ เนือ่ งจาก Redhat linux มีคนใชกนั มากทีส่ ดุ จุดบกพรองที่
Hacker รูก นั ทัง้ โลก ถูกปดจนหมดในการพัฒนารุน ตอไป โดยแกไขจุดบกพรอง ปดโปรแกรมทีม่ ปี ญ
 หา
และเพิม่ บริการใหม เชน ปดบริการโปรแกรม Telnet และใหเปลีย่ นไปใช SSH แทน ถาติดตัง้ แบบไมได
อานใหละเอียด ระบบจะปดบริการเกือบทัง้ หมด ทําใหใชงานในฐานะเครือ่ งบริการ (Server) ไมไดในทันที
ผูเ ขียนเคยพบปญหาการติดตัง้ ทําใหใชงานเปนเครือ่ งบริการไมได เพราะตอนติดตัง้ ไมไดอา นใหละเอียด
จึงตองเริม่ ติดตัง้ ใหม
หลายทานบอกวาไมเลือก Redhat linux เพราะถูก Hack ไดงา ย มี Hacker พยายามกันมาก สวน
โปรแกรมของบริษทั อืน่ ดีกวา เพราะไมมใี ครพบจุดบกพรอง แตสาํ หรับผูเ ขียนเลือก Redhat linux เพราะ
มีคนใชกนั มากทีส่ ดุ ในโลก ไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง หาเอกสารอางอิงไดงา ย สงคําถามเขากระดานขาว
ก็มคี นชวยกันตอบมากมาย ทีส่ าํ คัญผูค นรอบตัวผูเ ขียนตางก็เลือกใช ทําใหมเี หตุผลเหมาะสมทีเ่ ลือกใช Redhat
linux สวนปญหาเรือ่ งจุดบกพรอง เชือ่ วามีการแกไขโดยผูเ ผยแพรอยูต ลอดเวลา ถาทานเขาไปยัง http://
www.redhat.com จะพบขาวการพัฒนา และการปรับปรุงโปรแกรมใหดขี นึ้ อยูเ สมอ

24.3 คําสั่งที่ควรรูจัก
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คําสัง่ สําหรับผูใ ช แบบ Text mode
ls
แสดงรายชือ่ แฟมในระบบ เชน ls -al
chmod
เปลีย่ นสถานะของแฟม เรือ่ งการอนุญาตเขาแฟม เชน chmod 775 yourfile
man
แสดงคําอธิบายของคําสัง่ ทีต่ อ งการ เชน man somecommand
mkdir
สรางหอง เชน mkdir yourroom
rm
ลบหอง เชน rm yourroom
cd
เปลีย่ นหอง หรือเขาไปในหองทีก่ าํ หนด เชน cd yourroom
191
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pico
Text editor ทีน่ ยิ มใชกนั ใน Linux มากกวา VI หรือ EMAC เชน pico yourfile
df
แสดงขนาดของ Harddisk เชน df
du
แสดงขนาดของ Harddisk เชน du-all | more
ps
แสดง Process ในระบบ เชน ps -a
kill
ยกเลิกกระบวนการทีก่ าํ ลังทํางานอยู เชน kill-9 2223
คําสัง่ สําหรับผูด แู ลระบบ แบบ Text mode
su
เปลีย่ นสถานะผูใ ชปกติเปน Super user
เชน #su หรือ #su webmaster เปนตน
useradd เพิม่ ผูใ ชใหม
เชน #useradd -d /var/www/httpd/yourname -c “detail” yourname
passwd
กําหนดรหัสผานใหผใ ู ช หรือเปลีย่ นรหัสผานของตนเอง
เชน #passwd yourname
userdel
ลบผูใ ชทมี่ อี ยู
เชน #userdel-r yourname (ลบ home directory ที่ yourname เปนเจาของ)
usermod แกไขขอมูลผูใ ช
เชน #usermod -c “Mr.Burin Rujjanapan” yourname (เปลีย่ น comment)
rpm
โปรแกรมจัดการโปรแกรมในระบบ Linux redhat
เชน #rpm-qa
(แสดงรายชือ่ package ทีต่ ดิ ตัง้ ไว)
#rpm -i imap-4.7-5.i386.rpm (ติดตัง้ imap เพิม่ ใน Redhat)
#rpm-qa | grep imap
(ตรวจวามี imap ติดตัง้ แลวหรือไม)
#rpm-e apache-1.3.12-2
(ลบ Package นีอ้ อกจากเครือ่ ง)
mount
ใชเชือ่ มสือ่ เขามาเปนระบบ Directory ใน Linux
เชน การ mount floppy ใน linux ถายังไมตดิ ตัง้ มี 3 ขัน้ ตอน จะไดหอ ง /floppy คือ
drive A
#mkdir /floppy
#mkfs-t ext2 /dev/fd0 1440
#mount -t ext2 /dev/fd0 /floppy
แฟมทีเ่ กีย่ วของ คือ /etc/fstab, /etc/mtab, /proc/mounts, /proc/partitions, /proc/filesystems
find
คนหาแฟมในเครือ่ ง
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เชน #find / -name yourfile
gzip ใชบบี อัด หรือคลายแฟม ในระบบ Linux ในรูปแบบ gzip
เชน #gzip -d x.tar.gz (คลายขอมูลทีถ่ กู บีบอัด)
#gzip –dc x.tar.z | tar xvf tar
ใชบบี อัด หรือคลายแฟม ในระบบ Linux ในรูปแบบ tar
เชน #tar xvf x.tar (คลายการบีบอัดของแฟม tar)
#tar xvfz squid-2.3-200103110000-src.tar.gz (คลายทัง้ gzip และ
tar)

24.4 เครื่องบริการเรเดียส (RADIUS server)
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MYSQL คือโปรแกรมบริการระบบฐานขอมูล ไดรบั ความนิยมอยางมากในระบบปฏิบตั กิ าร LINUX
แตมกี ารนําไปใชใน Windows เชนกัน ทําหนาทีบ่ ริการฐานขอมูลแยกพืน้ ทีใ่ หผใ ู ชแตละคน โดยแยกรหัสผูใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password) ของแตละคนออกจากรายชือ่ ผูใ ชในระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช login
เขาระบบ และใชภาษาไดหลากหลาย เพือ่ ติดตอเขาใชขอ มูล เชน PERL หรือ PHP เปนตน
ปกติการใช MYSQL มักตองลงโปรแกรม PHPMYADMIN เพือ่ ใหสามารถเขาใชบริการขอมูลได
งายผูเ ขียนพบผูใ หบริการพืน้ ทีส่ รางเว็บฟรี (Free hosting) ทีใ่ หบริการ MYSQL มักเปดใหใช PHPMYADMIN

ตอนที่

24.5 เครื่องบริการมายเอสคิวแอล (MYSQL server)

เรื่ อ งน า รู  สํา หรับ
ผูดูแลระบบเครือขาย

Radius server คือ เครือ่ งบริการตรวจสอบรหัสผูใ ช ทีต่ ดิ ตอเขาระบบผานโมเดมภายนอก (External
modem) จากภายนอกเครือขาย เขามาภายในเครือขาย เหมือนผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ทีข่ ายชัว่ โมง
อินเทอรเน็ต เพือ่ ใหผใ ู ชตดิ ตอเขาไป ผูใ หบริการจะมีเครือ่ งคอมพิวเตอรทเี่ ปน Radius server คอยตรวจสอบ
รหัสผูใ ชวา มีสทิ ธิ์หรือไม เชนเดียวกับในสถาบันการศึกษา ที่ใหรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน
(Password) แกนสิ ติ นักศึกษา เพือ่ ใช Modem จากบานติดตอเขาไปยังสถาบันใชบริการอินเทอรเน็ต
บริการนีท้ าํ ไดไมยาก เพียงแตมคี อมพิวเตอร มีโมเดม (Modem) อยางนอย 2 ตัว ทีพ่ รอมรับบริการ
Dial-up จากนิสติ นักศึกษา (Trunk access หรือ E1 บริการขององคการโทรศัพท คือ บริการเลขหมาย
โทรศัพทเดียว แตมชี อ งรับสัญญาณไดถงึ 30 ชอง ผูใ ชตอ งมี Router รุน ใหมใชสาํ หรับรับการเชือ่ มตอ
สําหรับรายละเอียดหาไดจาก http://www.tot.or.th) มีการเชือ่ มตอ 2 ทาง คือ ทานตอเขาไปยังผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ISP) รายใดรายหนึง่ เพือ่ รับบริการเชือ่ มตอขาออก แบบ Dial-up หรือ Leased line
แลวเปดชองทางรับการเชือ่ มตอขาเขาจากนักศึกษา หรือสมาชิก แตจะใหบริการนีแ้ กบคุ คลทัว่ ไปไมได
เพราะในสัญญาทีท่ าํ กับผูใ หบริการ (ISP) มักหามการใหบริการทัว่ ไป
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เสมอ เชน http://www.f2s.com ทีป่ ด บริการฟรีไปแลว หรือ http://www.tripod.lycos.co.ukทีย่ งั เปดให
บริการ PHP และ MYSQL เปนตน

24.6 เครื่องบริการเว็บ (Web server)

เครือ่ งบริการเว็บ (Web server) คือ โปรแกรมทีท่ าํ ใหคอมพิวเตอรใหบริการเว็บ หรือสามารถทําให
เครือ่ งคอมพิวเตอรทบี่ า นของทานใหบริการเว็บคลาย YAHOO.COM เชน พิมพคาํ วา http://localhost
ก็จะเปดเว็บไซตทอี่ ยูใ นเครือ่ งของทาน สําหรับ Apache web server คือ โปรแกรมบริการเว็บ ทีเ่ คยไดรบั
ความนิยมทีส่ ดุ เพราะติดตัง้ ในระบบปฏิบตั กิ าร Unix หรือ Linux เกือบทุกรุน คูแ ขงของ Apache คือ IIS
ของ Microsoft windows เพราะในระบบปฏิบตั กิ ารรุน ใหมของ Microsoft จะมี IIS ทีพ่ รอมติดตัง้ เสมอ
เพือ่ ทําใหคอมพิวเตอรเปน Web server ใน Linux มี Apache ดังนัน้ ใน Windows ก็จะมี IIS ทีต่ ดิ ตัง้ มาคูก นั
คูแ ขงของ Apache มีมากมาย เพราะ Apache ไมมบี ริการเสริม และการติดตัง้ ไมงา ยเหมือนของคูแ ขง
ถาใน Windowsติดตัง้ โปรแกรม OMNIHTTPD ของ http://www.omnicron.ca จะทําใหสามารถบริการภาษา
PHP ไดทนั ที หรือติดตัง้ IIS ก็จะใหบริการภาษา ASP ไดทนั ที แตถา ติดตัง้ APACHE จะตองไปหาโปรแกรม
เสริมในภาษานัน้ มาติดตัง้ เพิม่ และกําหนดคาตาง ๆ ในระบบ ซึง่ ไมงา ยสําหรับมือใหม

24.7 เครื่องบริการดีเอ็นเอส (DNS server)

เครือ่ งบริการดีเอ็นเอส (DNS server) คือ เครือ่ งใหบริการตรวจสอบชือ่ วาชือ่ ทีท่ า นรองขอมีเลข
IP คืออะไร ระบบจะไดสง ความตองการไปยังเครือ่ งเปาหมายไดถกู ตอง ในสถาบันการศึกษาทีม่ เี ครือขาย
ของตนเองจะมีเครือ่ งบริการ DNS (Domain name server) เพราะในสถาบันมีเครือ่ งบริการอีกหลายเครือ่ ง
ทีม่ ชี อื่ ตางกัน จึงตองมีการกําหนดวา เครือ่ งใดชือ่ อะไร และมีหมายเลขอะไร เพือ่ ใหเครือ่ งทีข่ อรับบริการ
เขาไดถกู เครือ่ ง เชน yn1.yonok.ac.th, email.yonok.ac.th, www.yonok.ac.th หรือ mail.yonok.ac.th เปนตน

24.8 เครื่องบริการรับสงแฟม (FTP server)

เครือ่ งบริการรับสงแฟม (FTP server) คือ เครือ่ งใหบริการแฟมขอมูล ผูใ ชสามารถติดตอเขาเครือ่ ง
ใหบริการ กระทําการสงแฟมเขาไปเก็บ (Upload) คัดลอกแฟมออกมา (Download) เปลีย่ นสิทธิก์ ารใช
แฟม(Chmod) เปลีย่ นชือ่ แฟม (Rename) หรือลบแฟม (Delete) เปนตน ซึง่ แตละทานทีเ่ ขาใช จะมีรหัส
ผูใ ชทแี่ ตกตางกันและมีพนื้ ทีเ่ ก็บขอมูลของตนเอง ยกเวน Anonymous ซึง่ เปนรหัสผูใ ชทวั่ ไป ทีส่ ามารถเขา
ไปอานไดเพียงอยางเดียว หรือสงแฟมเขาไปไดในหองทีก่ าํ หนดเทานัน้ เชน Incoming เปนตน เครือ่ งใหบริการ
บางรายจะมีบริการ FTP เพือ่ ใหผใู ชสง แฟมไดครัง้ ละหลายแฟม ดวยการ Click ครัง้ เดียวแตหลายเว็บ
จะใหบริการ Upload ผานหนาเว็บไซต (File manager) ซึง่ จํากัดจํานวนแฟมในการสงแตละครัง้ ผูเ ขียนจึง
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4:

ตอนที่

เครือ่ งบริการตัวแทน (PROXY server หรือ CACHE server) คือ เครือ่ งบริการสํารองขอมูล
เมือ่ ผูใ ชรอ งขอขอมูลนอกระบบเขามาในระบบ จะเขาไปตรวจในเครือ่ งบริการนีก้ อ น ถามีขอ มูลอยูใ น
เครือ่ งบริการ จะนําขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว โดยไมออกไปนอกระบบอีกครัง้ ถาไมมขี อ มูลจึงออกไป
นอกระบบ ทําใหภาพรวมของการรับสงขอมูลเร็วขึน้ ถาไมมเี ครือ่ งนี้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรองขอขอมูล แมจะเรียก
ขอมูลเดียวกัน ก็จะออกไปนอกระบบ ทําใหชอ งทางการรับสงขอมูลจากภายนอกหนาแนน และอาจติดขัดได
ถาชองสัญญาณ (Bandwidth) ไมกวางพอ หลายทานจะเรียกวา เน็ตชา หรืออืด นัน่ เอง
โดยปกติทกุ องคกรจะจัดตัง้ PROXY server ของตนเอง เพือ่ ใหบริการสมาชิกในองคกร แตถา
ในองคกรไมมบี ริการนี้ ผูใ ชอาจตองหาเครือ่ งบริการจากภายนอก โดยมีวธิ กี าํ หนด PROXY server ใน Internet
explorer ดังนี้
1. เลือก Tools จาก Menu bar ของ Internet explorer
2. เลือก Internet Options...
3. เลือก Connections
4. เลือก LAN settings...
5. Click ในกลอง check box หนาคําวา Use a proxy server
6. กําหนด Address และ Port ตามทีผ่ ใู หบริการกําหนด
ตัวอยาง Proxy server ทีเ่ ปดใหบริการ
203.155.45.135
port 8080
203.185.96.50
port 8080
203.185.80.13
port 8080
203.185.80.14
port 8080
203.155.45.135
port 8080
7. เลือก OK เพือ่ จัดเก็บคาทีก่ าํ หนด เมือ่ เปดเว็บครัง้ ตอไป จะไปตรวจสอบจากทีก่ าํ หนด ถาเครือ่ ง
บริการอยูใ นเครือขายทีใ่ กลทา น ขอมูลทีไ่ ดรบั จะกลับมาอยางรวดเร็ว แตถา เครือ่ งทีก่ าํ หนด
ปดบริการหรือไมบริการ บุคคลนอกเครือขาย ก็ตอ งเปลีย่ นเครือ่ งสังเกตไดจากสถานะ (Status)
ดานลางของ IE (Internet explorer) จะแสดงสถานะการทํางาน และทีอ่ ยูเ ว็บ (Web address)
ทีก่ าํ ลังติดตอ (ขอขอมูลเพิม่ เติมจากผูด แู ลระบบ เครือขายของทาน)

เรื่ อ งน า รู  สํา หรับ
ผูดูแลระบบเครือขาย

24.9 เครื่องบริการตัวแทน (PROXY server)
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24.10 แนะนําเว็บไซต
การแขงขันของ Linux และ Windows ยังเปนเรือ่ งทีต่ อ งติดตาม ทัง้ สองโปรแกรมีจดุ เดนและจุดดอย
ทีแ่ ตกตางกัน ไมวา ทานจะเลือกโปรแกรมลวนมีเหตุผลสนับสนุนทัง้ สิน้ แตจะใหคนทัง้ โลกเปลีย่ นไปใช
ระบบปฏิบตั กิ ารใด เพียงระบบเดียวชัว่ ขามคืนคงเปนไปไมได หากทานตองการทราบขอมูลเกีย่ วกับ Linux
สามารถเขาไปหาขอมูลจากแตละเว็บไซต ซึง่ อธิบายในมุมมองของผูพ ฒ
ั นาเหลานัน้ แตไมมใี ครรูท กุ เรือ่ ง
เกีย่ วกับ Linux ไดหมด เพราะเปนระบบปฏิบตั กิ ารทีแ่ ยกกันพัฒนา การเลือกระบบทีม่ ผี ใ ู ช หรือแนวโนมทีจ่ ะ
ไดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ นาจะเปนทางเลือกทีถ่ กู ตอง
http://hybrid.academic.cmri.ac.th/ftp/howto
http://linux.thai.net
http://linux.thai.net/linux-tle
http://se-ed.net/linuxtooltip
http://thailinux.hypermart.net
http://www.buraphalinux.org
http://www.caldera.com
http://www.coyotelinux.com
http://www.csvhome.org
http://www.freebsd.org
http://www.opera.com/linux
http://www.redhat.com
http://www.redmondlinux.com
http://www.school.net.th/linux-sis
http://www.slackware.org
http://www.slashdot.org
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http://www.isinthai.com
http://www.kaiwal.com
http://www.kwclinux.com
http://www.linux.com
http://www.linuxboard.com
http://www.linux-mandrake.com/en
http://www.linuxsiam.com
http://www.linuxtoday.com
http://www.netbsd.org
http://www.openbsd.org
http://www.suse.com
http://www.thailinux.com
http://www.thailinux.org
http://www.thailinuxcafe.com
http://www.thaisysadmin.com
http://www.ziif.com
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