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บทที่  26
โปรแกรม ปลาดาว ออฟฟศ

ไดเขาไปอานรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรแกรม ปลาดาวออฟฟศ จากเวบ็ http://www.pladao.com
ซึง่ใหขอมลูละเอยีดดมีาก ทาํใหทราบวาโปรแกรมนี ้คอื ชดุโปรแกรมสาํนกังาน ทีร่องรบัการทาํงานเอกสาร
ภาษาไทย สนบัสนนุการพฒันาโดย บรษิทั ซนั ไมโครซสิเตม็ส (http://www.sun.co.th) รวมกบัศนูยเทค-
โนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(http://www.nectec.or.th) โดยการนาํโปรแกรมจาก http:
//www.openoffice.org  มาปรบัปรงุสวนของภาษาไทยใหใชงานไดดขีึน้ และเปดใหคดัลอกนาํไปใชฟรจีาก
http://www.pladao.com/download โดยไมเสยีคาใชจาย แมจะนาํไปใชในทางธรุกจิ และสามารถใชไดกบั
ระบบปฏิบัติการ Solaris 8 for SPARC, Windows Linux ขนาดของ Pladao office version 1.0 for
windows มขีนาด 51.7 Mb ผูเขยีนทดสอบใน Microsoft windows ปรากฏวาใชงานไดนาประทบัใจมาก

ระบบปฏบิตักิารทีน่าสนใจ ทีม่าในตนปพ.ศ. 2545 คอื Linux-TLE (Thai Language Extension -
http://linux.thai.net/linux-tle) เปนการนาํ Redhat มาปรับปรุงใหใชภาษาไทย ในชวงที่ Microsoft
เขมงวดเรือ่งลขิสทิธิซ์อฟตแวร ราน Internet cafe หลายราน เปลีย่นมาลงโปรแกรม Linux-TLE แทน Windows
และลง Pladao office แทน Microsoft office เพราะตองการประหยดัคาใชจาย แตหลายราน ไมไดคดิทีจ่ะใช
Linux เปนทางเลือก และตัดสินใจปดกิจการ เนื่องจากรับภาระคาลิขสิทธิ์ไมไหว ซื้อคอมพิวเตอร
มาเครือ่งละไมถงึ 2 หมืน่ แตคาลขิสทิธิแ์พงกวาราคาคอมพวิเตอรเสยีอกี

หนวยงานภาครฐั และเอกชนหลายแหง เริม่หนัมาใช Linux มากขึน้ เพราะไมตองเสยีคาใชจายมาก
แตหลายหนวยงานทีม่คีวามพรอม และชืน่ชอบ Microsoft windows จงึใชตอไป โดยคาลขิสทิธิข์องระบบ
ปฏบิตักิารเครือ่งละไมเกนิ 4,000 บาท แตถาตดิตัง้ Microsoft office XP ปกตริาคาประมาณ 2 หมืน่กวาบาท
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สามารถตรวจสอบราคา หรอืสัง่ซือ้ไดจาก http://www.pantipprice.com หรอื http://www.microsoft.com
เปนตน

26.1  แนะนําชุดปลาดาว ออฟฟศทั้ง 5 โปรแกรม
1. เอกสารขอความ (Writer) : โปรแกรมประมวลผลคาํ (Word processor)

ใชพมิพงานเอกสารเชน จดหมาย ขอสอบ บนัทกึ คลายโปรแกรม Microsoft Word

2. กระดาษคาํนวณ (Calc) : โปรแกรมตารางคาํนวณ (Spreadsheet)
ใชสาํหรบังานคาํนวณในกระดาน เชนตารางเงนิเดอืน ตารางเกรด คลายโปรแกรม Microsoft excel
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3. การนาํเสนอ (Impress) : โปรแกรมนาํเสนองาน (Presentation)
ใชสาํหรบันาํเสนอขอมลู ทาง Projector คลายโปรแกรม Microsoft PowerPoint

4. วาดรปู (Draw) : โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร (Drawing)
ใชวาดภาพ หรอืสรางงาน เพือ่นาํไปใชในเวบ็เพจ เนือ่งจากจดัเกบ็เปน HTML ได

5. สตูร (Math) : โปรแกรมพมิพสมการคณติศาสตร (Equation)
ชวยในการพมิพสตูรทางคณติศาสร หรอืเครือ่งหมายตาง ๆ  ไดอยางถกูตอง
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26.2  ทดสอบโปรแกรม Writer
การทดสอบของผูเขยีน คอื พมิพงานดวย Microsoft word 97 ดงัทีเ่หน็  แลวนาํไปเปดในโปรแกรม

เอกสารขอความ (Writer)  จากนัน้แกไขอกีครัง้ แลวนาํกลบัมาใชใน Microsoft word 97 กใ็ชงานไดปกติ
แตนามสกลุของแฟมทีใ่ชทดสอบ คอื doc ไมใช sxw ซึง่เปนนามสกลุของ Writer เพราะถาใชแฟมนามสกลุ
sxw โปรแกรม Microsoft word 97 จะอานไมได

จดุสาํคญัทีน่าใช Writer คอื จดัเกบ็ไดหลายรปูแบบ ทาํใหไมมปีญหาเรือ่งความเขากนัไมได เพราะ
โปรแกรมปลาดาว เปดเอกสารจาก Microsoft word ได แต Microsoft word 97 เปดแฟมของปลาดาวไมได
รปูแบบแฟมทีโ่ปรแกรมนีรู้จกั คอื PladaoOffice 6.0, Microsoft word 6.0/95/97/2000/XP, Rich
Text Format Star Writer 3.0/4.0/5.0 และเวบ็เพจ เปนตน

26.3  แนวโนมของ OSDN ในโลกอินเทอรเน็ต
โปรแกรม ปลาดาวออฟฟศ คอื โปรแกรมประเภท OSDN (Open Source Development Network)

เปนโปรแกรมทีเ่ปดเผย Source code ใหนกัพฒันาสามารถนาํไปพฒันาตอได นกัเรยีน นกัศกึษา สามารถ
นาํโปรแกรมเหลานีไ้ปศกึษาเทคนคิของมอือาชพี และสัง่สมประสบการณใหตนเอง เพือ่ใชพฒันาโปรแกรม
ใหมใหสงัคม ปจจบุนัภาคธรุกจิ เริม่หนัมาสนใจ Free software มากขึน้ เพราะมกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง
มกีารใชกนัอยางแพรหลาย หามาใชไดงาย เพยีงแตเปดอนิเทอรเนต็กส็ามารถคดัลอกโปรแกรมเหลานีม้าใชได

ในอดตีตองหาซือ้โปรแกรมมาใช โดยใชงบประมาณทีส่งู แตปจจบุนัมกีารนาํโปรแกรมประเภท Free
software มาใชในโรงเรยีนมากขึน้ ทาํใหภาคธรุกจิ เริม่เชือ่ถอื และหาบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ
มาทาํงานได ถาทานตองการโปรแกรมประเภท Free software สามารถหาไดจากเวบ็ตอไปนี้
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1.  http://www.shareware.com
2. http://www.hotscripts.com
3. http://www.freevbcode.com
4. http://www.sourceforge.net

26.4 แหลง Download โปรแกรมปลาดาว ออฟฟศ
ขอมลูจาก http://www.pladao.com/download/ (กรกฎาคม พ.ศ. 2545)

ชดุโปรแกรม “ปลาดาว ออฟฟศ” เปนลขิสทิธิข์องบรษิทั ซนั ไมโครซสิเตม็ส (ประเทศไทย) จาํกดั
แตเพยีงผูเดยีว ยนิดอีนญุาตใหบคุคล และนติบิคุคลตาง ๆ  ใชลขิสทิธิใ์นโปรแกรมดงักลาวได เพือ่ประโยชน
ในการใชงานตามปกต ิและการพฒันาโปรแกรมดงักลาวใหดยีิง่ขึน้ โดยไมคดิคาลขิสทิธิแ์ตประการใด
อยางไรกต็าม บรษิทัฯ ไมอนญุาต ใหกระทาํการดงัตอไปนีก้บัชดุโปรแกรมดงักลาว เวนแตจะไดรบัอนญุาต
เปนลายลกัษณอกัษรจากบรษิทัฯ

1. ทาํสาํเนา และ/หรอื ทาํซํา้ลงบนสือ่วสัดใุด ๆ  รวมถงึแตไมจาํกดัเพยีงแผนซดี ีแผนดสิก เทป
หรอืวสัดใุด ๆ  ทีส่ามารถนาํกลบั มาใชไดอกี เวนแตจะเปนการกระทาํเพือ่วตัถปุระสงคในการ
ใชงานตามสมควร

2. กระทาํการใด ๆ  กบัสือ่วสัดตุามทีร่ะบใุนขอ 1 เพือ่หากาํไร หรอืเพือ่แสวงหาประโยชนทางการคา
3. แจกจายสือ่วสัดใุนขอ 1 ในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายแกบรษิทัฯ

     แหลง Download โปรแกรม ปลาดาว ออฟฟศ
1. ftp://ftp.nectec.or.th/pub/pladao-sun/
2. ftp://ftp.ksc.net/Pladao
3. ftp://ftp.chan.co.th/pub/
4. http://pladao.cscoms.com
5. ftp://ftp.loxinfo.co.th/sun/pladao/
6. http://download.sga.net.th/sun/pladao/1.0/
7. ftp://pladao.inet.co.th/pub/pladao/1.0
8. http://sunsite.au.ac.th/suntech/pladao/download.html
9. ftp://ftp.eng.chula.ac.th/.2/linux/PladaoOffice10/

10. ftp://ftp.cp.eng.chula.ac.th/pub/PlaDao/1.0
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11. http://pladao.ittag.net/
12. ftp://menett.me.eng.kmutt.ac.th/mirror/pladao/
13. ftp://ftp.sk.ac.th/pub/OpenSource/pladao1.0
14. http://www.rit.ac.th/sun/pladao/
15. http://www.mthai.com/mirrors/pladao10/
16. ftp://ftp.cmu.ac.th/pub/PladaoOffice1.0/
17. http://www.kku.ac.th/pladao
18. ftp://www.kku.ac.th/pladao/
19. ftp://webhost.wu.ac.th/wusite/pladao1/

26.5  แนะนําเว็บไซต
1. http://www.pladao.com Pladao Office
2. http://disc.server.com/Indices/189181.html กระดานถามตอบ CALC
3. http://www.nectec.or.th/courseware/program/pladao/     คูมือการใชโปรแกรม
4. http://www.staroffice.org ขอมูลเกี่ยวกับ Office
5. http://www.openoffice.org ขอมูลเกี่ยวกับ Office

ปจจุบัน Linux TLE และ Office TLE กําลังไดรับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ
ทานสามารถหาขอมูลเรื่องระบบปฏิบัติการ และ Software เกี่ยวกับ TLE ไดจากเว็บไซต

6. http://www.opentle.org

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://pladao.ittag.net/
ftp://menett.me.eng.kmutt.ac.th/mirror/pladao/
ftp://ftp.sk.ac.th/pub/OpenSource/pladao1.0
http://www.rit.ac.th/sun/pladao/
http://www.mthai.com/mirrors/pladao10/
ftp://ftp.cmu.ac.th/pub/PladaoOffice1.0/
http://www.kku.ac.th/pladao
ftp://www.kku.ac.th/pladao/
ftp://webhost.wu.ac.th/wusite/pladao1/
http://www.pladao.comPladao
http://disc.server.com/Indices/189181.html
http://www.nectec.or.th/courseware/program/pladao/
http://www.staroffice.org
http://www.openoffice.org
http://www.opentle.org
http://www.pdffactory.com

