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5:

ไดเขาไปอานรายละเอียดเกีย่ วกับโปรแกรม ปลาดาวออฟฟศ จากเว็บ http://www.pladao.com
ซึง่ ใหขอ มูลละเอียดดีมาก ทําใหทราบวาโปรแกรมนี้ คือ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ทีร่ องรับการทํางานเอกสาร
ภาษาไทย สนับสนุนการพัฒนาโดย บริษทั ซัน ไมโครซิสเต็มส (http://www.sun.co.th) รวมกับศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (http://www.nectec.or.th) โดยการนําโปรแกรมจาก http:
//www.openoffice.org มาปรับปรุงสวนของภาษาไทยใหใชงานไดดขี นึ้ และเปดใหคดั ลอกนําไปใชฟรีจาก
http://www.pladao.com/download โดยไมเสียคาใชจา ย แมจะนําไปใชในทางธุรกิจ และสามารถใชไดกบั
ระบบปฏิบัติการ Solaris 8 for SPARC, Windows Linux ขนาดของ Pladao office version 1.0 for
windows มีขนาด 51.7 Mb ผูเ ขียนทดสอบใน Microsoft windows ปรากฏวาใชงานไดนา ประทับใจมาก
ระบบปฏิบตั กิ ารทีน่ า สนใจ ทีม่ าในตนปพ.ศ. 2545 คือ Linux-TLE (Thai Language Extension http://linux.thai.net/linux-tle) เปนการนํา Redhat มาปรับปรุงใหใชภาษาไทย ในชวงที่ Microsoft
เขมงวดเรือ่ งลิขสิทธิซ์ อฟตแวร ราน Internet cafe หลายราน เปลีย่ นมาลงโปรแกรม Linux-TLE แทน Windows
และลง Pladao office แทน Microsoft office เพราะตองการประหยัดคาใชจา ย แตหลายราน ไมไดคดิ ทีจ่ ะใช
Linux เปนทางเลือก และตัดสินใจปดกิจการ เนื่องจากรับภาระคาลิขสิทธิ์ไมไหว ซื้อคอมพิวเตอร
มาเครือ่ งละไมถงึ 2 หมืน่ แตคา ลิขสิทธิแ์ พงกวาราคาคอมพิวเตอรเสียอีก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแหง เริม่ หันมาใช Linux มากขึน้ เพราะไมตอ งเสียคาใชจา ยมาก
แตหลายหนวยงานทีม่ คี วามพรอม และชืน่ ชอบ Microsoft windows จึงใชตอ ไป โดยคาลิขสิทธิข์ องระบบ
ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งละไมเกิน 4,000 บาท แตถา ติดตัง้ Microsoft office XP ปกติราคาประมาณ 2 หมืน่ กวาบาท

ตอนที่

รวมเรื่ อ งน า รู
จากประสบการณ

บทที่
โปรแกรม ปลาดาว ออฟฟ ศ
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ
สามารถตรวจสอบราคา หรือสัง่ ซือ้ ไดจาก http://www.pantipprice.com หรือ http://www.microsoft.com
เปนตน

26.1 แนะนําชุดปลาดาว ออฟฟศทั้ง 5 โปรแกรม

1. เอกสารขอความ (Writer) : โปรแกรมประมวลผลคํา (Word processor)
ใชพมิ พงานเอกสารเชน จดหมาย ขอสอบ บันทึก คลายโปรแกรม Microsoft Word

2. กระดาษคํานวณ (Calc) : โปรแกรมตารางคํานวณ (Spreadsheet)
ใชสาํ หรับงานคํานวณในกระดาน เชนตารางเงินเดือน ตารางเกรด คลายโปรแกรม Microsoft excel
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3. การนําเสนอ (Impress) : โปรแกรมนําเสนองาน (Presentation)
ใชสาํ หรับนําเสนอขอมูล ทาง Projector คลายโปรแกรม Microsoft PowerPoint

5:

ตอนที่

4. วาดรูป (Draw) : โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร (Drawing)
ใชวาดภาพ หรือสรางงาน เพือ่ นําไปใชในเว็บเพจ เนือ่ งจากจัดเก็บเปน HTML ได

5. สูตร (Math) : โปรแกรมพิมพสมการคณิตศาสตร (Equation)
ชวยในการพิมพสตู รทางคณิตศาสร หรือเครือ่ งหมายตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
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26.2 ทดสอบโปรแกรม Writer

การทดสอบของผูเ ขียน คือ พิมพงานดวย Microsoft word 97 ดังทีเ่ ห็น แลวนําไปเปดในโปรแกรม
เอกสารขอความ (Writer) จากนัน้ แกไขอีกครัง้ แลวนํากลับมาใชใน Microsoft word 97 ก็ใชงานไดปกติ
แตนามสกุลของแฟมทีใ่ ชทดสอบ คือ doc ไมใช sxw ซึง่ เปนนามสกุลของ Writer เพราะถาใชแฟมนามสกุล
sxw โปรแกรม Microsoft word 97 จะอานไมได
จุดสําคัญทีน่ า ใช Writer คือ จัดเก็บไดหลายรูปแบบ ทําใหไมมปี ญ
 หาเรือ่ งความเขากันไมได เพราะ
โปรแกรมปลาดาว เปดเอกสารจาก Microsoft word ได แต Microsoft word 97 เปดแฟมของปลาดาวไมได
รูปแบบแฟมทีโ่ ปรแกรมนีร้ จู กั คือ PladaoOffice 6.0, Microsoft word 6.0/95/97/2000/XP, Rich
Text Format Star Writer 3.0/4.0/5.0 และเว็บเพจ เปนตน

26.3 แนวโนมของ OSDN ในโลกอินเทอรเน็ต

โปรแกรม ปลาดาวออฟฟศ คือ โปรแกรมประเภท OSDN (Open Source Development Network)
เปนโปรแกรมทีเ่ ปดเผย Source code ใหนกั พัฒนาสามารถนําไปพัฒนาตอได นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นําโปรแกรมเหลานีไ้ ปศึกษาเทคนิคของมืออาชีพ และสัง่ สมประสบการณใหตนเอง เพือ่ ใชพฒ
ั นาโปรแกรม
ใหมใหสงั คม ปจจุบนั ภาคธุรกิจ เริม่ หันมาสนใจ Free software มากขึน้ เพราะมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
มีการใชกนั อยางแพรหลาย หามาใชไดงา ย เพียงแตเปดอินเทอรเน็ตก็สามารถคัดลอกโปรแกรมเหลานีม้ าใชได
ในอดีตตองหาซือ้ โปรแกรมมาใช โดยใชงบประมาณทีส่ งู แตปจ จุบนั มีการนําโปรแกรมประเภท Free
software มาใชในโรงเรียนมากขึน้ ทําใหภาคธุรกิจ เริม่ เชือ่ ถือ และหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
มาทํางานได ถาทานตองการโปรแกรมประเภท Free software สามารถหาไดจากเว็บตอไปนี้

<<<

214

Introduction to Webmaster

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

บทที่ 26 : โปรแกรม ปลาดาว ออฟฟศ
1. http://www.shareware.com
2. http://www.hotscripts.com
3. http://www.freevbcode.com
4. http://www.sourceforge.net
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ขอมูลจาก http://www.pladao.com/download/ (กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
ชุดโปรแกรม “ปลาดาว ออฟฟศ” เปนลิขสิทธิข์ องบริษทั ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด
แตเพียงผูเ ดียว ยินดีอนุญาตใหบคุ คล และนิตบิ คุ คลตาง ๆ ใชลขิ สิทธิใ์ นโปรแกรมดังกลาวได เพือ่ ประโยชน
ในการใชงานตามปกติ และการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวใหดยี งิ่ ขึน้ โดยไมคดิ คา ลิขสิทธิแ์ ตประการใด
อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ ไมอนุญาต ใหกระทําการดังตอไปนีก้ บั ชุดโปรแกรมดังกลาว เวนแตจะไดรบั อนุญาต
เปนลายลักษณอกั ษรจากบริษทั ฯ
1. ทําสําเนา และ/หรือ ทําซํา้ ลงบนสือ่ วัสดุใด ๆ รวมถึงแตไมจาํ กัดเพียงแผนซีดี แผนดิสก เทป
หรือวัสดุใด ๆ ทีส่ ามารถนํากลับ มาใชไดอกี เวนแตจะเปนการกระทําเพือ่ วัตถุประสงคในการ
ใชงานตามสมควร
2. กระทําการใด ๆ กับสือ่ วัสดุตามทีร่ ะบุในขอ 1 เพือ่ หากําไร หรือเพือ่ แสวงหาประโยชนทางการคา
3. แจกจายสือ่ วัสดุในขอ 1 ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษทั ฯ
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

รวมเรื่ อ งน า รู
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26.4 แหลง Download โปรแกรมปลาดาว ออฟฟศ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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/

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

ป จ จุ บั น Linux TLE และ Office TLE กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น ทุ ก ขณะ
ทานสามารถหาขอมูลเรื่องระบบปฏิบัติการ และ Software เกี่ยวกับ TLE ไดจากเว็บไซต
6. http://www.opentle.org
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