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บทคัดย่อ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) หรือเรียกส้นัๆ ว่ำโอเพนซอร์ส (Open Source) เติบโต
จำกกล่มุ ของนกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์อสิ ระหรือแฮกเกอร์ (Hacker) จนกลำยมำเป็นกล่มุ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่
ใหญ่ทส่ี ดุกล่มุ หนงึ่. เมอื่พูดถึงคำำว่ำแฮกเกอร์แล้ว, หลำยท่ำนจะเข้ำใจไปในทำงลบ, เห็นว่ำเป็นบคุคลอนัตรำยทีค่อย
เจำะเข้ำระบบเพอื่ทำำให้ระบบเกิดปัญหำ. ควำมจริงแล้วนกัคอมพิวเตอร์จะใช้คำำ ว่ำแฮกเกอร์ในควำมหมำยของผูส้ นใจ
และเชีย่วชำญในกำรใช้, ปรบัแต่ง หรือแก้ปญ
ั หำกำรใช้งำนโปรแกรม. ส่วนผูป้ ระสงค์รำ้ ยจะถูกเรียกว่ำแครกเกอร์
(Cracker). กล่มุ ของนกัพฒ
ั นำโอเพนซอร์สเป็นผลมำจำกทศันะทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปของโปรแกรมเมอร์
(Programmer) โดยมีควำมคิดมีควำมต้งัใจทีจ่ะทำำงำนเพอื่สงัคมควำมสขุและควำมภูมิใจ
ในปี 2546 รฐับำลไทยมีนโยบำยในอนัทีจ่ะส่งเสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และอตุสำหกรรมยำนยนต์ ซงึ่
เป็นกำรเปิดโอกำส ให้ผพู้ ฒ
ั นำซอฟต์แวร์ในประเทศได้แสดงศกัยภำพและพฒ
ั นำควำมสำมำรถโดยกำรสนบัสนนุจำก
ภำครฐั รฐับำลได้ประกำศแผนแม่บททำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำร (2545 – 2549) เพอื่เป็นแนวทำง
ไปสูจ่ ดุหมำยทีจ่ะส่งเสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์
รำยงำนฉบบันี้ แสดงให้เห็นถึงภำพรวมของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในเรอื่งของ แนวคิด ประเภทของสญ
ั ญำ
อนญ
ุ ำต และควำมเคลอื่นไหวของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของประเทศต่ำงๆ ทว่ัโลก รวมท้งัประเทศไทยด้วย เพอื่ใช้
ประกอบในกำรจดัทำำแผนดำำเนินกำรสนบัสนนุโอเพนซอร์สในประเทศไทย ซงึ่แผนปฏิบตักิ ำรนีไ้ ด้เสนอไว้ทำ้ ยบท
โดยเกิืดื จำกกำรรวบรวมข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกคณะทำำงำนโอเพนซอร์สภำยใต้กำรกำำกบัของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำร แผนปฏิบตักิ ำรนีม้ ีระยะดำำเนินกำร 5 ปี แบ่งกำรทำำงำนออกเป็น 3 ระยะของ
กำรสร้ำงพร้ือ่ ม ม่งุ มน่ัพฒ
ั นำ และนำำเศรษฐกิจในทีส่ดุ โดยมีแผนเร่งด่วนทีจ่ดัทำำเป็นปีๆ เพอื่ให้บรรลเุป้ำหมำยสู่
กำรพงึ่ตนเองและเสริมสร้ำงอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

บทนำา
ปัจจบุนัซอฟต์แวร์ได้กลำยมำเป็นส่วนสำำคญ
ั ในชีวติ ของผูค้ นไม่วำ่ จะอยูใ่ นโรงเรียน มหำวิทยำลยั โรงพยำบำล
หน่วยงำนของรฐั ร้ำนค้ำ หรือแม้แต่ในยำนพำหนะบำงประเภท มีควำมเห็นว่ำซอฟต์แวร์ให้สทิ ธิกำรใช้ (Proprietary
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Software) เป็นปรำกฏกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นปกติทผ่ี ใู้ ช้ทกุคนจะต้องปฎิบตัติ ำมข้อตกลงของกำรอนญ
ุ ำต (Licensing
Agreement) ทีม่ำกบัซอฟต์แวร์นนั้ ๆ กล่ำวคือ เรำสำมำรถใช้ซอฟต์แวร์ตำมคณ
ุ สมบตัเิ ท่ำทีม่ใี ห้โดยไม่สำมำรถทีจ่ะ
ปรบัปรงุหรือดดัแปลงกำรใช้งำนของซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ได้ ยงิ่ไปกว่ำน้นัรำคำค่ำ
ลิขสิทธขิ์องซอฟต์แวร์ให้สทิ ธิกำรใช้บำงตวั ก็เป็นปัญหำสำำหรบัผูใ้ ช้ในภำคธรุกิจขนำดเล็กและผูใ้ ช้งำนตำมบ้ำน โดย
เฉพำะอย่ำงยงิ่ในกล่มุ ประเทศทีก่ำำ ลงัพฒ
ั นำ
กำรเกิดขึน้ ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นทำงเลือกทีส่ดใสสำำหรบัผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์โอ
เพนซอร์สให้อสิ ระในกำรเผยแพร่ซำำ้ กำรอนญ
ุ ำตให้ใช้ซอฟต์แวร์จะต้องรวมถึงกำรให้ซอร์สโค้ด ซงึ่ผูใ้ ช้สำมำรถแก้ไข
ซอร์สโค้ด และเผยแพร่ซำำ้ ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ตอ่ ไปได้ สิทธิซึ่งติดไปกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำมำรถใช้ได้กบัผู้
ใช้ทกุคนโดยผู้ใช้รำยใหม่ไม่จำำ เป็นต้องขออนญ
ุ ำต นอกจำกนี้ สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตไม่ขนึ้ กบัส่วนใดส่วนหนงึ่ของซอฟต์แวร์
ทีเ่ผยแพร่เป็นกำรเฉพำะเจำะจง กำรใช้ซอฟต์แวร์จะต้องไม่กำำหนดข้อจำำกดัควบคมุซอฟต์แวร์อนื่ๆ ทีเ่ผยแพร่ไป
พร้อมๆ กบัซอฟต์แวร์นนั้
Eric S Raymond [Raymond] แสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงข้นัพืน้ ฐำนของรูปแบบกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ให้
สิทธิกำรใช้กบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยกำรใช้ลนิ กุซ์ (Linux) เป็นตวัแทนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดย
Raymond ใช้คำำ ว่ำ “Cathedral” ซงึ่หมำยถึงรูปแบบส่วนใหญ่ในโลกเชิงธรุกิจและ “Bazaar” ว่ำหมำยถึง รูปแบบ
ของโลกลินกุซ์ (Linux World) ซงึ่ผูพ้ ฒ
ั นำอิสระนบัพนัคนจำกทว่ัโลก มีกำรติดต่อกนัโดยทำงของอินเทอร์เน็ต เพอื่
ร่วมกนัพฒ
ั นำระบบปฎิบตักิ ำรทีน่ำ่ เชอื่ถือทีส่ดุทีใ่ช้กนัอยู่ในปัจจบุนั นกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์สำมำรถร่วมมือกนัผ่ำน
อินเทอร์เน็ต ในกำรเพมิ่ขีดควำมสำมำรถของซอฟต์แวร์เสรี ซงึ่เป็นซอฟต์แวร์ทใ่ี ห้อสิ ระในกำรใช้งำน กำรศึกษำ กำร
ดดัแปลง และกำรเผยแพร่ซำำ้ โดยไม่ขดัต่อข้อตกลงทำงกำรค้ำ ยงิ่ไปกว่ำน้นันโยบำยของโอเพนซอร์ส ยงัเปิดโอกำสให้
นกัพฒ
ั นำศึกษำซอร์สโค้ด และดดัแปลงซอร์สโค้ด ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผูพ้ ฒ
ั นำน้นัๆ กำรพฒ
ั นำ
ซอฟต์แวร์ในลกัษณะนีจ้ ดัเป็นควำมร่วมมือระดบัโลกทีน่กัพฒ
ั นำจำกทว่ัโลกใช้เวลำในกำรระดมสมองเพอื่ทีจ่ะได้
ซอฟต์แวร์ทด่ี ที ส่ี ดุและผลทีไ่ด้กเ็ ป็นสงิ่มหศัจรรย์ทไี ม่สำมำรถปฏิเสธได้

ความหลากหลายของซอฟต์แวร์ตามสัญญาอนุญาต
รูปแบบ (Model)
แหล่งทีม่ำ (Resources)
ระยะเวลำกำรวำงแผน (Period of
Planning)
ผู้ใช้ (User)
วตัถปุระสงค์ (Objective)
กำรบงัคบัใช้ (Enforcement)

ซอฟต์แวร์ใหส้ทิ ธิการใช้
Cathedral
รู้
ตลอดโครงกำร

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
Bazaar
ไม่รู้
ทีละข้นัตอน

ลูกค้ำทีจ่ำ่ ยเงิน
ทำำตำมสญ
ั ญำ / ข้อกำำหนด
รนุแรง

ผู้ร่วมพฒ
ั นำ
แก้ไขปัญหำ
ไม่รนุแรง
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กำรขยำยตวั (Progress)
รูปแบบควำมร่วมมือ
(Collaboration)
กำรประกนัคณ
ุ ภำพ

เฉพำะกล่มุ
เผชิญหน้ำ

สำธำรณะ
ผ่ำน Internet

มีกำรจดักำร

กำรแข่งขนั, กำรรวมกล่มุ เพอื่
ตรวจสอบ (กำรตรวจสอบร่วม
กนั)

ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบกำรพฒ
ั นำของซอฟต์แวร์ให้สทิ ธิกำรใช้กบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

กำรพฒ
ั นำ (Development)
กำรอนญ
ุ ำต (License)

ซอฟต์แวร์ใหส้ทิ ธิการใช้
ปิด
ใช้เท่ำน้นั

จดุม่งุ หมำยทำงธรุกิจ (Business
Goal)

ครอบงำำตลำด

กำรส่งมอบ (Delivery)
ควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership)

เพอื่ธรุกิจ
แต่เพียงผูเ้ ดียว, จำำกดั

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เปิด, ควำมร่วมมือผ่ำน Internet
ใช้ ศึกษำ ปรบัเปลีย่น และเผย
แพร่ซำำ้
กำรรวมระบบ กำรปรบัให้เหมำะ
ตำมควำมต้องกำรและ
Localization
เพอื่กำรศึกษำ
ทวีคูณ, ไม่จำำ กดั

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบลกัษณะทว่ัไปของซอฟต์แวร์ให้สทิ ธิกำรใช้กบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
คำำทีม่คี วำมสำำคญ
ั ทีจ่ะต้องพิจำรณำคือ คำำว่ำ “อิสรภำพในกำรเผยแพร่ซำำ้ ” (Freedom of Redistribution) ซงึ่
ไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มคี ำ่ ใช้จำ่ ย ในปัจจบุนัมีกลุ่มของซอฟต์แวร์จำำ นวนมำกทีใ่ห้ควำมสำำคญ
ั กบัคำำว่ำ อิสรภำพในกำร
ใช้และกำรเผยแพร่ซำำ้ Free Software Foundation (FSF) ได้ให้ตวัอย่ำงของประเภทซอฟต์แวร์ทเ่ี กีย่วข้องในเรอื่งนี้
ดงันี้

ซอฟต์แวร์เสรี (Free Software)
คำำว่ำซอฟต์แวร์เสรี (บำงคร้งัก็เรียกว่ำฟรีซอฟต์แวร์) หมำยถึง อิสรภำพในกำรใช้ซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ในทกุๆ
วตัถปุระสงค์ ไม่วำ่ จะเป็นกำรศึกษำกำรทำำงำนของโปรแกรม กำรประยกุต์ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้
ใช้ กำรเผยแพร่ซำำ้ และกำรเพมิ่ขีดควำมสำมำรถในโปรแกรมและเผยแพร่โปรแกรมทีม่กี ำรปรบัปรงุแล้วสู่
สำธำรณชนเพอื่ประโยชน์ของประชำคมโดยรวม

ซอฟต์แวร์สาธารณะ (Public domain software)
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ซอฟต์แวร์สำธำรณะเป็นซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่มลี ขิ สิทธิ์ ในบำงกรณีโปรแกรมกระทำำกำร (Executable Program)
สำมำรถอยู่ใน Public Domain โดยไม่มซี อร์สโค้ดให้ ซงึ่ไม่จำำ กดัว่ำเป็นซอฟต์แวร์เสรี เพรำะซอฟต์แวร์เสรีตอ้ ง
สำมำรถเข้ำถึงซอร์สโค้ดได้

Copylefted software
Copylefted software เป็นซอฟต์แวร์เสรีทม่ี ขี อ้ กำำหนดเกีย่วกบักำรเผยแพร่ซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ว่ำ ผู้ทท่ี ำำ กำร
ดดัแปลงและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ซำำ้ จะไม่สำมำรถต้งัข้อจำำกดัในกำรใช้ซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ได้ ซงึ่หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์
เสรีทเ่ี ป็น Copylefted software ถึงแม้จะมีกำรนำำมำดดัแปลง ก็จะต้องยงัคงเป็นซอฟต์แวร์เสรีอยู่

ฟรีแวร์ (Freeware)
ฟรีแวร์มกัจะใช้กบัชดุของซอฟต์แวร์ทอ่ี นญ
ุ ำตให้เผยแพร่ซำำ้ ได้แต่ไม่สำมำรถดดัแปลงซอฟต์แวร์ได้ ฟรีแวร์จะ
ไม่ให้ซอร์สโค้ด ซงึ่ซอฟต์แวร์ในลกัษณะนีจ้ ะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี

แชร์แวร์ (Shareware)
แชร์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ทม่ี ำพร้อมกบักำรอนญ
ุ ำตอให้ผใู้ ช้สำมำรถเผยแพร่ซำำ้ ซอฟต์แวร์นนั้ ๆ แต่ผทู้ ใี่ ช้
ซอฟต์แวร์นนั้ ต่อจะต้องจ่ำยค่ำสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต แชร์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีหรือแม้แต่กงึ่ซอฟต์แวร์เสรีโดยส่วนใหญ่
แชร์แวร์จะไม่ให้ซอร์สโค้ด

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software)

ซอฟต์แวร์เชิงพำณิชย์เป็นซอฟต์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นำโดยธรุกิจซงึ่มีจดุม่งุ หมำยในกำรหำรำยได้จำกผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์เชิงพำณิชย์ กบั ซอฟต์แวร์ให้ใช้สทิ ธิ์ ไม่เหมือนกนั โดยซอฟต์แวร์เชิงพำณิชย์สว่ นใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ทใ่ี ห้
สิทธกิ์ำรใช้แต่กม็ บี ำ้ งทีเ่ป็นซอฟต์แวร์เสรีเชิงรุกิจ และก็มบี ำ้ งทีไ่ม่ใช่ซอฟต์แวร์เชิงพำณิชย์และไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ทม่ี คี วำมต้งัใจในกำรเผยแพร่ซอร์สโค้ด ให้กบัผูใ้ ช้ภำยใต้เงอื่นไขทีระบุ
ไว้ในข้อตกลงสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต
The Open Source Initiative (OSI) ได้ให้คำำ จำำกดัควำมของ “โอเพนซอร์ส” ตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้
1. การเผยแพร่ซาำ้ โดยเสรี (Free Redistribution)
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตไม่ควรจำำกดัฝ่ำยใดๆ ในกำรขำยหรือให้ซอฟต์แวร์ในฐำนะซอฟต์แวร์องค์ประกอบ
(component) กำรเผยแพร่ซอฟต์แวร์แบบรวม ซงึ่ประกอบด้วยโปรแกรมทีม่ำจำกแหล่งต่ำงๆ กนั
2. ซอร์สโคด้ (Source Code)
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โปรแกรมทีเ่ผยแพร่ตอ้ งรวมซอร์สโค้ดไว้ดว้ ย และต้องยอมให้เผยแพร่ซอร์สโค้ดเช่นเดียวกบัโปรแกรมทีผ่ำ่ น
กำรคอมไพล์แล้ว
3. งานต่อเนื่อง
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตต้องยอมให้มกี ำรดดัแปลงและทำำเป็นผลงำนต่อเนอื่ง และต้องยอมให้มกี ำรเผยแพร่ผลงำน
เหล่ำนีด้ ว้ ยเงอื่นไขเดียวกบัสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตของซอฟต์แวร์เดิม
4. การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโคด้ของผเู้ขียน
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตจะจำำกดัไม่ให้เผยแพร่ซอร์สโค้ดทีถ่กู แก้ไขในกรณีทีส่ญ
ั ญำอนญ
ุ ำตยอมให้เผยแพร่ patch file
ไปพร้อมกบัซอร์สโค้ดเพอื่ใช้ในกำรแก้ไขโปรแกรมขณะคอมไพล์ สญ
ั ญำจะต้องระบอุย่ำงชดัเจนว่ำอนญ
ุ ำตให้
เผยแพร่ซอฟต์แวร์ทค่ี อมไพล์มำจำกซอฟต์แวร์ทถ่ี ูกแก้ไข สญ
ั ญำอำจจะต้งัเงอื่นไขให้งำนดดัแปลงต้องใช้ชอื่
หรือหมำยเลขเวอร์ชนัต่ำงออกไปจำกซอฟต์แวร์ตน้ ฉบบั กล่ำวคือผูใ้ ช้ตอ้ งมีสทิ ธิทจ่ี ะทรำบว่ำใครเป็นผู้รบัผิด
ชอบซอฟต์แวร์ทต่ี นกำำลงัใช้อยู่ ผูเ้ ขียนและผูด้ แู ลมีสทิ ธิในทำำนองเดียวกนัทีจ่ะทรำบว่ำพวกเขำถูกต้งัคำำถำม
อะไรเพอื่ทีจ่ะสนบัสนนุและปกป้องชอื่เสียงของตวัเอง
5. การไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลหรือกลุม่
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตต้องไม่กดี กนัตวับคุคลหรือกล่มุ บคุคลใดๆ
6. การไม่เลือกปฏิบตัิในการจำากดัสาขาการใชง้าน
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตจ้องไม่จำำ กดัผูใ้ ดจำกกำรใช้ประโยชน์ของโปรแกรมในขอบเขตใดทีเ่ฉพำะเจำะจง เช่น ไม่จำำ กดั
กำรใช้งำนในเชิงธรุกิจ หรือกำรใช้งำนวิจยัทำงด้ำนพนัธกุรรม
7. การเผยแพร่สญ
ั ญาอนุญาต
สิทธิตำ่ งๆ ทีต่ดิ ไปกบัโปรแกรมจะมีผลกบัผูใ้ ช้โปรแกรมท้งัหมดทีถ่กู เผยแพร่ซำำ้ โดยไม่ตอ้ งดำำเนินกำรเพมิ่
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำต
8. สญ
ั ญาอนุญาตตอ้งไม่เจาะจงผลิตภณ
ั ฑ์
สิทธิตำ่ งๆ ทีต่ดิ ไปกบัโปรแกรมต้องไม่ขนึ้ กบัส่วนใดส่วนหนงึ่ของซอฟต์แวร์ทเ่ี ผยแพร่ ถ้ำมีกำรเลือกเฉพำะ
โปรแกรมน้นัออกมำ และถูกใช้หรือถูก เผยแพร่ ภำยใต้เงอื่นไขของสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต ทกุฝ่ำยทีไ่ด้รบัโปรแกรม
น้นัจะต้องมีสทิ ธิเช่นเดียวกบัผูท้ ไ่ี ด้รบัซอฟต์แวร์เดิม
9. สญ
ั ญาอนุญาตตอ้งไม่จำากดัซอฟต์แวร์อื่นๆ
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตต้องไม่ระบขุอ้ จำำกดัต่อซอฟต์แวร์อนื่ซงึ่ถูกเผยแพร่ไปพร้อมกบัซอฟต์แวร์ทม่ี สี ญ
ั ญำอนญ
ุ ำต
(licensed software) ตวัอย่ำงเช่น สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตต้องไม่ระบวุำ่ โปรแกรมอนื่ๆ ทีถู่กเผยแพร่ในสอื่เดียวกนั
ต้องเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
10. สญ
ั ญาอนุญาตตอ้งเป็นกลางทางเทคโนโลยี
ไม่มบี ทบญ
ั ญตัใิ นสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตทีไ่ม่ผกู กบัเทคโนโลยีหรือรูปแบบอินเตอร์เฟสแบบใดแบบหนงึ่
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สญ
ั ญาอนุญาต
ควำมเติบโตของประชำคมลินกุซ์ ตลอดทศวรรษพร้อมๆ กบักำรขยำยตวัของอินเทอร์เนต “โอเพนซอร์ส” จึง
เป็นหวัข้อทีต่อ้ งพิจำรณำร่วมกนั โดยเฉพำะควำมหมำยของคำำว่ำ โอเพน หรือ เปิด
ปัจจบุนัมีขอ้ สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตมำกมำยทีส่ำมำรถจำำแนกออกเป็นกล่มุ ๆ ได้ ทีเ่ป็นสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตพืน้ ฐำนและ
เป็นทีรู่้จกักนัอย่ำงกว้ำงขวำงได้แก่ GNU General Public License (GPL), GNU Library (Lesser) General
Public License (LGPL), Berkeley System Distribution License (BSD), MIT License, Mozilla Public
License (MPL) สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ี [http://opensource.org/licenses]
เมอื่มีสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตทีเ่ป็นโอเพนซอร์สมำกมำย นกัพฒ
ั นำรวมถึงผูใ้ ช้จำำ เป็นต้องเข้ำใจและเลือกให้เหมำะสม
กบักำรใช้งำน ตำรำงที่ 3 แสดงถึงตวัอย่ำงเมอื่ต้องกำรเลือกใช้ตำมเงอื่นไขต่ำงๆ และตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบถึง
ลกัษณะแตกต่ำงทีส่ำำ คญ
ั ระหว่ำงสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต
เงือ่ นไข
ประเภทสญ
ั ญาอนุญาตทีเ่ สนอ
ถ้ำต้องกำรซอร์สโค้ดทีด่ดัแปลง
GPL หรือ LGPL
ถ้ำไม่ตอ้ งกำรซอร์สโค้ดทีถู่กดดัแปลง (เก็บกำรดดัแปลง X หรือ Apache
ไว้เป็นส่วนตวั)
ถ้ำยอมให้รวมกบัซอฟต์แวร์อนื่
LGPL (ถ้ำต้องกำรซอร์สโค้ดทีถู่กดดัแปลง),
X หรือ Apache (ถ้ำไม่ตอ้ งกำรซอร์สโค้ดทีถู่ก
ดดัแปลง)
ถ้ำต้องกำรขำยเป็นสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตเชิงพำณิชย์ซงึ่ไม่ใช่
สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตแบบควบ (GPL + สญ
ั ญำ
โอเพนซอร์ส
อนญ
ุ ำตเชิงพำณิชย์)
ถ้ำต้องกำรสิทธิพเิ ศษ
ไม่ใช่โอเพนซอร์ส
ตำรำงที่ 3 ข้อแนะนำำสำำหรบัสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต OSS ทีเ่หมำะสมกบัควำมต้องกำร
ลกัษณะ
สำมำรถรวมกบัซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่ฟรี
กำรดดัแปลงสำมำรถเก็บไว้ได้และไม่ยอ้ นกลบัมำยงัผู้
พฒ
ั นำซอฟต์แวร์เดิม
สำมำรถให้สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตซำำ้
ผู้ถอื ลิขสิทธเิ์ดิมมีสทิ ธิพิเศษเหนือกำรดดัแปลงแก้ไข
รวมกบัซอฟต์แวร์อนญ
ุ ำตให้สทิ ธแิ์ละเผยแพร่ซำำ้
รวมกบัซอฟต์แวร์GPL และเผยแพร่ซำำ้
ต้องแบ่งปันซอร์สของร่นุ เผยแพร่ซำำ้

GPL LGPL BSD NPL MPL PD
N
Y
Y
Y
Y Y
N
N
Y
Y
Y Y
N
N
N
Y
Y

N
N
Y
Y
Y

N
N
Y
Y
N

N
Y

N
N
Y
N
Y

Y
Y

ตำรำงที่ 4 ตำรำงเปรียบเทียบลกัษณะสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตแบบต่ำงๆ
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สถานภาพซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วโลก
หลำยประเทศยอมรบัแนวคิดและกำรเคลอื่นไหวของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์คอ่ ยๆ ขยำยควำมพยำยำมในกำรชกัจูงให้เกิดกำรใช้และกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สถำน
ภำพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหลำยภูมิภำคทว่ัโลกได้สรปุไว้ในหวัข้อนี้ โดยเรมิ่จำกกิจกรรมในภำคพืน้ เอเชียและ
ตำมด้วยกิจกรรมจำกส่วนๆอนื่ๆของโลกตำมลำำดบัตวัอกัษร

สาธารณรฐัประชาชนจนี
มกรำคม 2545 รฐับำลปักกงิ่มอบสญ
ั ญำซอฟต์แวร์ให้แก่ผคู้ ำ้ ซอฟต์แวร์ในประเทศทีต่ดิ ต้งัคอมพิวเตอร์ของ
รฐับำลด้วยลินกุซ์รนุ่ ต่ำงๆ ของตนเอง ในฮ่องกง รฐับำลติดต้งั Linux sever ในแผนกต่ำงๆ ตลอด 3 ปีทผ่ี ำ่ นมำ มี
รำยงำนว่ำกำรทำำเช่นนีเ้ ป็นกำรประหยดัเงินตรำ เพมิ่ควำมเข้มแข็งด้ำนควำมปลอดภยั ลดจำำนวนซอฟต์แวร์ละเมิด
สิทธิ์ และเพมิ่ขีดควำมสำมำรถของกำำลงังำนด้ำนซอฟต์แวร์ในประเทศ โดยกำรเปลีย่นมำใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (ที่
มำ: Berger, 2002)

เกาหลี
หน่วยงำนรฐับำลใช้ Hancom Linux อย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีทงั้ ระบบปฏิบตัแิ ละซอฟต์แวร์สำำ นกังำน
Hancom Office เป็นซอฟต์แวร์สำำ นกังำนทีม่ปี ระสิทธิภำพในกำรจดัทำำเอกสำรสำำหรบัสำำนกังำน ประกอบด้วย
โปรแกรมประมวลผลคำำ ตำรำงงำน รูปภำพ และ โปรแกรมกำรนำำเสนองำน Hancom Linux Inc., ครอบครอง
สญ
ั ญำกบัรฐับำลเกำหลี ในกำรขำย Hancom Linux Delux 2.0 จำำนวน 120,000 ชดุ

ฟิลปิ ปินส์
มีกลุ่มสนบัสนนุกำรเคลอื่นไหวด้ำนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในฟิลปิ ปินส์ 3 กล่มุ ได้แก่ หน่วยงำนรฐั ภำค
ธรุกิจ และ ชมุชนท้องถนิ่ สำำหรบัหน่วยงำนรฐับำล the Advanced Science and Technology Institute (ASTI)
ซงึ่เป็นหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีหน้ำทีร่บัผิดชอบในกำรเป็นศูนย์กลำงกำำหนดทิศทำง
เป็นผูน้ ำำ และประสำนงำนด้ำนกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศ ได้พฒ
ั นำ Bayanihan Linux
สำำหรบักำรใช้งำนแบบ desktop ขณะเดียวกนัก็ได้รเิ รมิ่ส่งเสริมกำรใช้งำนโอเพนซอร์สในหน่วยงำนภำครฐัโดยกำรจดั
จ้ำงพฒ
ั นำระบบ Electronic Local Government Unit (eLGU) ซงึ่บงัคบัให้ใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สเท่ำน้นั
ในกำรพฒ
ั นำ และรฐับำลก็จะประกำศซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้จดัทำำขึน้ ให้เป็นโอเพนซอร์สด้วย ระบบ eLGU นีใ้ ช้สำำ หรบัจดัทำำ
ระบบข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนตให้กบัหน่วยงำนรฐับำลในท้องถนิ่เพอื่ให้สำมำรถเรียกเก็บภำษีทรพัย์สนิ และ
ธรุกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
เมอื่พิจำรณำจำกประชำคมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในฟิลปิ ปินส์ มี 3 กลุ่มทีม่คี วำมรบัผิดชอบในเรอื่งทีแ่ตก
ต่ำงกนั กล่ำวคือ the Philippine Linux User’s Group (PLUG) เน้นทำงด้ำนนโยบำย Open Mind Group เป็น
หน่วยงำนทีร่วมกล่มุ ผูใ้ ช้งำนลินกุซ์ หน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนกำรศึกษำ และธรุกิจ เน้นงำนด้ำนเทคนิค และกล่มุ
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Bluepoint Linux Users Elite (BLUE) ประชำคมออนไลน์ของโปรแกรมลินกุซ์ ซงึ่เป็นกล่มุ ของนกัเรียนทีจ่บจำก
Bluepoint Institute of Higher Technology Foundation เน้นด้ำนกำรฝึกอบรม

ไต้หวนั
โครงกำรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เรมิ่ในต้นปี 2546 มีเป้ำหมำยเพอื่ประหยดัเงิน 295 ล้ำนเหรียญสหรฐัใน
กำรจ่ำยค่ำสิทธิ์ (royalty) ให้กบัไมโครซอฟต์ โครงกำรนีร้ วมถึงกำรวิจยัและพฒ
ั นำซอฟต์แวร์สำำ นกังำนโดยใช้
ทรพัยำกรทีม่อี ยู่ในประชำคมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ปลำยปี 2543 ภำคบริกำรสำธำรณะและสถำนศึกษำมีกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์สว่ นบคุคลประมำณ 1.3 ล้ำนเครอื่ง และเพมิ่สูงขึน้ เรอื่ยๆ นอกจำกนีย้ งัมีแผนในกำรจดัต้งัศูนย์ฝกึ อบ
รม 6 แห่งทว่ัไต้หวนั เพอื่อบรมนกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คำดว่ำภำยใน 3 ปี ศูนย์ฝกึ อบรมดงักล่ำว จะให้กำร
อบรมระดบัผูใ้ ช้ทว่ั 120,000 คน และผู้ใช้ระดบัก้ำวหน้ำ 9,600 คน (ทีม่ำ: ZDNews, 4 June 2002)

ไทย

รูปที่ 1 ควำมร่วมมือแบบเปิดสำำหรบักำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ในประทศไทย
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สำำหรบัประเทศไทย ต้งัแต่ปี พ.ศ. 2538 ได้มกี ำรพฒ
ั นำโปรแกรมลินกุซ์ขนึ้ มำกมำย ตวัอย่ำงเช่น ไกล
วลัลีนกุซ์ (Kaiwal linux) บูรพำลินกุซ์ (Burapha Linux) ลินกุซ์ซสิ (Linux SIS- School Internet Server) ลิ
นกุซ์ทะเล (Linux TLE - Thai Language Extension) นอกจำกนีย้ งัมี ซอฟต์แวร์ชดุสำำนกังำนทีเ่ป็นโอเพนซอร์ส
เช่น ออฟฟิศทะล (Office TLE) ปลำดำว (Pladao) และ เค ออฟฟิศ (KOffice) ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี ำ่ นมำ ได้มกี ำร
ผลกัดนัให้เกิดกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส โดยจดั OSS Workshop ปีละ 2 คร้งั ต้งัแต่ปี พ.ศ. 2541 อีกก้ำวหนงึ่ทีส่ำำ คญ
ั
ของกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สในประเทศไทย คือ ในแผนแม่บทของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำร ปี
พ.ศ.
2545-2549 ได้กำำหนดแผนยทุธศำสตร์ของกระทรวงไว้ ท้งัหมด 7 ประกำร ท้งันี้ 4 ประกำรเป็นยทุธศำสตร์
ทีเ่กีย่วกบักำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สในรูปแบบต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็นทำงกำรวิจยัและพฒ
ั นำ กำรศึกษำ กำรอตุสำหกรรม
และสงัคม ประเทศไทยได้ตงั้ เป้ำหมำยไว้ท่ี 50 เปอร์เซนต์ ทีจ่ะแบ่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของตลำดกำรพฒ
ั นำ
โอเพนซอร์ส ในระยะเวลำ 5 ปี รูปที่ 1 แสดงควำมร่วมมือและระยะเวลำในกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สในประเทศไทย

เวยีดนาม
ในประเทศเวียดนำม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวฒ
ั นธรรมและสำรสนเทศ กระทรวง
อตุสำหกรรม และ Vietnam Electronics and Informatics Corp (VEIC) เป็นหน่วยงำนหลกัทีท่ำำ หน้ำทีส่นบัสนนุ
กำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส กำรประชมุวิชำกำรเกีย่วกบักำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สคร้งัล่ำสดุ เมอื่เดือนมกรำคม พ.ศ.2546
ซงึ่จดัโดย หน่วยงำนภำยใต้ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเวียดนำม มีผเู้ ข้ำร่วมประชมุมำกกว่ำ
250 คน เห็นได้ชดัว่ำกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สกำำลงัได้รบัควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกในประเทศเวียดนำม นอกจำกนี้ ยงั
มีรำยงำนว่ำขณะนีเ้ วียดนำมกำำลงัร่ำงแผนกำรทำำงำนในปี พ.ศ. 2546 ทีช่ดัเจนสำำหรบักำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส กำร
สนบัสนนุจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทำำให้เวียดนำมเป็นหนงึ่ในประเทศทีใ่ห้กำรสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สทีเ่ข็มแข็ง
ประเทศหนงึ่ในเอเซีย

ฟินแลนด์
ในประเทศฟินแลนด์ บคุลำกร 28 คน จำก 13 หน่วยงำนของรฐั ได้ดำำ เนินโครงกำรเพอื่ทดสอบกำรทำำงำน
ของ Open Office productivity suite หรือทีเ่รียกว่ำ Star Office โดยดำำเนินกำรเสร็จสิน้ ในปี พ.ศ.2545 ซงึ่ได้ขอ้
เสนอแนะว่ำกำรใช้ชดุโอเพนซอร์สนี้ เหมำะสำำหรบัผูใ้ ช้ทไ่ี ม่ได้แลกเปลีย่นเอกสำรกบัผู้ใช้ทใ่ี ช้ซอฟต์แวร์สำำ เร็จรูปอนื่ๆ
รฐับำลฟินแลนด์ได้จดัให้มกี ำรสมัมนำเพอื่กระต้นุ ให้เกิดกำรใช้ ลินกุซ์ และโอเพนซอร์ส อนื่ๆ ท้งันี้ 13 เปอร์เซนต์
ของเซิฟเวอร์ของหน่วยงำนทีเ่ป็นของรฐับำลใช้ระบบปฏิบตักิ ำรลินกุซ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยงัไม่มขี อ้ กำำหนดว่ำ
ซอฟต์แวร์ใดทีห่น่วยงำนของรฐัควรใช้ [Berger, 2002]

ฝร่งัเศส
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ในประเทศฝรง่ัเศส กระทรวงวฒ
ั นธรรมและกำรสอื่สำรได้เปลีย่นระบบปฏิบตักิ ำรของเซิฟเวอร์มำใช้ระบบ
ปฏิบตักิ ำรลินกุซ์ แทนเมอื่เดือนมกรำคม พ.ศ.2543 นอกจำกนี้ โอเพนซอร์สอนื่ๆ ได้ถกู พฒ
ั นำขึน้ มำกมำย เช่น
Apache web server และ Zope (โอเพนซอร์ส สำำหรบัเซิฟเวอร์) จำกรำยงำนกล่ำวว่ำ กำรทำำงำนของเซิฟเวอร์มี
ควำมน่ำเชอื่ถือมำกขึน้ และประหยดัเงินได้มำกขึน้ ด้วย [Berger, 2002]

เยอรมนั
ในประเทศเยอรมนั คณะรฐัสภำได้ตดัสินใจทีจ่ะเปลีย่นไปใช้ลนิ กุซ์เมอื่เดือนตลุำคม พ.ศ. 2544 แต่ยงัให้มี
กำรทบทวนข้อสญ
ั ญำกบัไมโครซอฟต์เพอื่ลดค่ำใช้จำ่ ยในกำรใช้ซอฟต์แวร์ [Berger, 2002] เมอื่ไม่นำนมำนี้ รฐับำล
เยอรมนัได้ประกำศกำรทำำสญ
ั ญำร่วมกบั IBM และ SuSE บริษทัทีพ่ฒ
ั นำโปรแกรมเกีย่วกบัลินกุซ์ ซงึ่เนือ้ หำส่วน
ใหญ่จะเกีย่วข้องกบักำรยึดติดกบัผลิตภณ
ั ฑ์ของไมโครซอฟต์มำกเกินไป [ZDNet News, 4 June 2002]

เปรู
ในประเทศเปรู ร่ำงกฏหมำำยทีก่ำำ หนดให้หน่วยงำนของรฐัใช้โอเพนซอร์สยงัเป็นทีถ่กเถียงกนัอยูใ่ นปัจจบุนั
PS และ โปรแกรมทีพ่ฒ
ั นำขึน้ เพอื่กำรค้ำต่ำงๆ จะถูกนำำใช้เมอื่โอเพนซอร์สไม่มใี ห้เลือกใช้แล้ว คณะรฐัสภำชำวเปรู
กล่ำวว่ำ กำรออกฎหมำยจะช่วยลดค่ำใช้จำ่ ยเกีย่วกบักำรใช้ซอฟต์แวร์ไดประมำณ 60 เปอร์เซนต์ อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงัมี
เสียงโต้แย้งว่ำ รฐับำลไม่มหี น้ำทีท่จ่ี ะต้องกำำหนดว่ำควรใช้ซอฟต์แวร์ใดและกฏหมำยจะขดัขวำงกำรพฒ
ั นำ [Berger,
2002]

การผลักดันการพัฒนาโอเพนซอร์สในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีกล่มุ ทีม่กี ำรเคลอื่นไหวในกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส อยู่ 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ หน่วยงำนภำครฐั
มหำวิทยำลยั และ ภำคเอกชน หน่วยงำนทีเ่ป็นแกนนำำในกำรพฒ
ั นำ คือ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) หน่วยงำนภำยใต้ สำำนกังำนพฒ
ั นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ มีบทบำทใน
กำรพฒ
ั นำและปรบัปรงุ ลินกุซ์ทะเล และออฟฟิศทะเล (พฒ
ั นำต่อจำก OpenOffice.org) ลินกุซ์ทะเล พฒ
ั นำสำำหรบั
ใช้บนเครอื่งคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะโดยเฉพำะ และลินกุซ์ซสิ พฒ
ั นำสำำหรบัเครอื่งเซิฟเวอร์ นอกจำกเนคเทค ยงัมีกำรไฟ
ฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส ทีใ่ช้ภำยในหน่วยงำนเองด้วย
มหำวิทยำลยัทีเ่ป็นแกนนำำในกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส ได้แก่ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ
และมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ซงึ่แต่ละมหำวิทยำลยัได้มกี ำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ลนิ กุซ์ทใ่ี ช้ภำยในสถำบนัและเผย
แพร่ให้สถำบนัอนื่ๆ ใช้โอเพนซอร์สด้วย ปัจจบุนัโครงกำรทีพ่ฒ
ั นำโอเพนซอร์ส ได้แก่ Beowulf Linux Cluster
project ของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ และ Burapa linux ของมหำวิทยำลยับูรพำ ท้งันีย้ งัมีโครงกำรอนื่ๆ ทีไ่ม่ได้
กล่ำวไว้ในทีน่อี้ ีกหลำยโครงกำร
ในส่วนของภำคเอกชน ซอฟต์แวร์สำำ หรบัใช้ในบ้ำนและอินเตอร์เนตคำเฟ่ ได้มแี นวโน้มเปลีย่นไปใช้
โอเพนซอร์สในกำรใช้งำนทว่ัไป และเพอื่กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ เช่น groupware และ server solution ซงึ่พฒ
ั นำโดย
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Ice Solutions ชดุซอฟต์แวร์สำำ หรบัธรุกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง (SMEs) โดย Micro-X Co.Ltd. ปลำดำว ชดุ
ซอฟต์แวร์สำำ หรบัสำำนกังำน (พฒ
ั นำต่อจำก OpenOffice.org) ตวัอย่ำงดงักล่ำวได้มกี ำรพฒ
ั นำอย่ำงต่อเนอื่งจนถึง
ปัจจบุนั
ควำมสนใจทีเ่พมิ่ขึ้นในกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สของ 3 กลุ่มหลกั ได้พฒ
ั นำไปในทิศทำงทีถู่กต้องและเหมำะ
สม โอเพนซอร์สทำำให้สำมำรถเพมิ่ควำมสำมำรถในกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ และผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจทีส่งู ขึน้ ใน
ขณะเดียวกนัก็เพมิ่ประสิทธิภำพในกำรผลิตด้วย
ปัจจบุนั รฐับำลได้รำ่ งแผนแม่บทของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำร (ICT Mster Plan)
ระยะเวลำ 5 ปี โดยเรมิ่ต้งัแต่ ปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ.2549 แผนยทุธศำสตร์ครอบคลมุ 7 ประเด็นหลกัๆ ดงันี้
1. กำรพฒ
ั นำอตุสำหกรรม ICT เพอื่ให้เป็นผูน้ ำำในภูมิภำค
5. ให้มกี ำรใช้ open source software ควบคูก่ บัซอฟต์แวร์ทผ่ี ลิตในประเทศ เทียบมูลค่ำไม่ตำำ่กว่ำร้อยละ
50 ของมูลค่ำซอฟต์แวร์รวมทีใ่ช้ในแต่ละปี
2. กำรใช้ ICT เพอื่ยกระดบัคณ
ุ ภำพชีวติ ของคนไทยและสงัคมไทย
3. กำรปฏิรปู และกำรสร้ำงศกัยภำพกำรวิจยัและพฒ
ั นำ ICT
3.5 (3) กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ในลกัษณะ open source สำำหรบัเป็นฐำนให้อตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
นำำไปศึกษำและพฒ
ั นำเพอื่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ตอ่ ไป
4. กำรยกระดบัศกัยภำพพืน้ ฐำนของสงัคมไทยเพอื่กำรแข่งขนัในอนำคต
4.1 (1) บรรจวุิชำเกีย่วกบักำรเรียนรูแ้ ละกำรใช้คอมพิวเตอร์และเครอื่งมือสอื่สำรให้แก่ผรู้ บักำรศึกษำใน
ทกุระดบัช้นั ท้งันีใ้ ห้จดัเป็นหลกัสูตร หรือวิชำกำรสอน รวมท้งักำรฝึกหดัใช้ตำมควำมเหมำะสม โดยหลกั
สูตรจะเน้นตำมเทคโนโลยีเปิด รวมท้งั open source
5. กำรพฒ
ั นำศกัยภำพของผูป้ ระกอบกำรเพอื่ม่งุ ขยำยตลำดต่ำงประเทศ
6. กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ ICT
7. กำรนำำ ICT มำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรและกำรให้บริกำรของภำครฐั
7.3 (4) พฒ
ั นำระบบซอฟต์แวร์ทง่ี ำ่ ยต่อควำมเข้ำใจ และกำรใช้ โดยให้มกี ำรลงทนุซอฟต์แวร์ระบบ
สนบัสนนุภำรกิจของหน่วยงำน ทีม่มี ำตรฐำนเดียวกนัให้เป็นซอฟต์แวร์กลำงของรฐั ในกรณีทซ่ี อื้
ซอฟต์แวร์สำำ เร็จรูป (software package) ให้มกี ำรซือ้ ลิขสิทธแิ์บบรวมได้ตำมควำมจำำเป็นหำกเป็นไปได้ให้
ใช้ระบบซอฟต์แวร์ซงึ่เป็นเทคโนโลยีไทย และพฒ
ั นำขึน้ โดยผูป้ ระกอบกำรไทย หรือต่อยอดจำกซอฟต์แวร์
open source ซงึ่เป็นเทคโนโลยีเปิดสำำหรบัทกุคน
7.4 (4) ส่งเสริมกำรพฒ
ั นำเทคโนโลยีภูมสิ ำรสนเทศและซอฟต์แวร์รหสัเปิด
แผนงำนทีเ่ป็นพลงัขบัเคลอื่นทีส่ำำ คญ
ั ทีต่อ้ งเร่งดำำเนินกำร ด้ำนกำรพฒ
ั นำอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์
(2) โครงกำรจดัต้งัองค์กรส่งเสริมกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์แบบ open source โดยทำำหน้ำทีส่นบัสนนุกำร
พฒ
ั นำซอฟต์แวร์แบบ open source ในประเทศไทย รวมถึงเป็นคลงัเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์แบบ open
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source ทีจ่ะเป็นประโยชน์กบักำรใช้งำนส่วนของท้งัภำครฐัเองและภำคเอกชน และเป็นคลงัควำมรูท้ จ่ี ะ
ให้คำำ ปรึกษำกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทีต่อ้ งกำรนำำซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ไปใช้
จำกยทุธศำสตร์หลกัท้งั 7 ประกำร กำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สได้มสี ว่ นเข้ำไปเกีย่วข้องอยูถ่ งึ 4 ประกำรด้วยกนั
ซงึ่แสดงว่ำกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สเป็นเสมือนยทุธศำสตร์หลกัในกำรพฒ
ั นำ ICT เป้ำหมำยของกำรพฒ
ั นำ
โอเพนซอร์สใน แผนแม่บทของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำร (ICT Master Plan) สำมำรถสรปุได้
ดงันี้
1. เพอื่สนบัสนนุกำรใช้โอเพนซอร์ส ในกำรพฒ
ั นำอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์
2. เพอื่เพมิ่งำนวิจยัและพฒ
ั นำ ทีใ่ช้โอเพนซอร์สมำกยงิ่ขึน้
3. เพอื่เพมื่ควำมเข็มแข็งในกำรพฒ
ั นำโอเพนซอร์สในภำคกำรศึกษำ
4. เพอื่ส่งเสริมกำรใช้โอเพนซอร์ส ในกำรพฒ
ั นำระบบกำรให้บริกำรของภำครฐัให้ดยี งิ่ขึน้
5. และโครงกำรเร่งด่วนทีต่อ้ งเร่งดำำเนินกำร คือ จดัต้งัศูนย์ประสำนงำนและคลงัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ในช่วงเรมิ่ปีงบประมำณ 2546 รฐับำลไทยได้เสนอนโยบำยทีจ่ะสนบัสนนุอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และ
อตุสำหกรรมรถยนต์ เป็นอตุสำหกรรมหลกัในกำรพฒ
ั นำของไทย ผลจำกกำรกำำหนดนโยบำย จึงได้มกี ำรผลกัดนัให้
กลุ่มนกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ จดัต้งัสมำพนัธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (tosf.org) สมำพนัธ์ถูกจดัต้งัขึน้ เมอื่วนัที่ 3
กนัยำยน พ.ศ.2545 โดยมีสมำชิกเข้ำร่วม 14 สถำบนั ท้งัจำก ภำคกำรศึกษำ ภำคธรุกิจ ภำครฐั และหน่วยงำนทีไ่ม่มี
ผลกำำไร ต่ำงๆ วตัถปุระสงค์หลกัของ สมำพนัธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (tosf.org) คือ เพมิ่ประสิทธิภำพและค้มุ
ค่ำกำรลงทนุ และเพอื่สนบัสนนุให้อตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศหนัมำพฒ
ั นำโอเพนซอร์สมำกขึ้น

บทบาทของเนคเทค (เนคเทคทำาอะไรบ้าง)

ในช่วงระยะเวลำ 3 ปีทผ่ี ำ่ นมำศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ได้เข้ำไปมี
บทบำทสำำคญ
ั ในกล่มุ ของผูใ้ ช้โอเพนซอร์สในประเทศไทย นอกจำกนีเ้ นคเทคยงัได้รว่ มกบัหน่วยงำนภำยนอกอนื่ๆ
เป็นผูร้ ิเรมิ่จดักิจกรรมต่ำงๆ เกีย่วกบัโอเพนซอร์ส (ดงัแสดงในตำรำงที่ 5)
ประเภทกิจกรรม
สมัมนำ/ กำรประชมุเชิงปฏิบตักิ ำร

รายละเอียด
- จดังำนประชมุเชิงปฏิบตักิ ำร 5 คร้งั
11. 15 กรกฎำคม 2542: ผู้เข้ำร่วม 150 คน
12. 20 กนัยำยน 2542: ผู้เข้ำร่วม 200 คน
13. 21 พฤศจิกำยน 2544: ผู้เข้ำร่วม 361 คน
14. 23 มีนำคม 2545: ผู้เข้ำร่วม 557 คน
15. 2 กนัยำยน 2545: ผู้เข้ำร่วม 3000 คน
- จดังำนสมัมนำย่อยมำกกว่ำ 30 คร้งั
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กำรเผยแพร่โปรแกรม

- โปรแกรม Linux SIS
- โปรแกรม Linux TLE
- โปรแกรม Office TLE
เอกสำรเผยแพร่/ หนงัสือ/ บทควำม - Linux TLE
- Office TLE
- ลินกุซ์สำำ หรบักำรบริหำรเครือข่ำย (Linux for network administration)
กำรอบรม
- จดัอบรมหวัข้อ กำรใช้ระบบปฏิบตักิ ำรลินกุซ์สำำ หรบัผูใ้ ช้ทว่ัๆ ไป
- จดัอบรมระหว่ำง เนเทค, กฟฝ., สมำชิกโครงกำร SchoolNet, ผู้ผลิต PC
ภำยในประเทศ และตวัแทนจำำหน่ำย PC
- จดัอบรมกำรใช้งำน Linux TLE และ Office TLE แก่ขำ้ รำชกำรครูและ
นกัเรียนทว่ัทกุภำคของประเทศไทย ระหว่ำง พ.ย.-ธ.ค. 2545
กล่มุ ผูใ้ ช้โอเพนซอร์ส/ สมำพนัธ์
- กลุ่มผูใ้ ช้ลนิ กุซ์ในประเทศไทย (Thai Linux User Group, TLUG)
- กลุ่มผูพ้ ฒ
ั นำลินกุซ์ในประเทศไทย (Thai Linux Working Group,
TLWG)
- กลุ่มผูใ้ ช้ลนิ กุซ์ ม. สงขลำนครินทร์ (Prince of Songkhla Univ.-Linux
User Group, PSU-LUG)
- สมำพนัธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF.org)
- โครงกำร Open TLE (opentle.org)
เว็บไซต์
- http://linux.thai.net
- http://opensource.thai.net
- http://www.tosf.org
- http://www.opentle.org
- http://www.linux.psu.ac.th/
- http://www.buraphalinux.org
อนื่ๆ
จดัประกวดซอฟต์แวร์
- ปี 2544: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 9 ฉบบั ผ่ำนเข้ำรอบ 9 ฉบบั
- ปี 2545: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 38 ฉบบั ผ่ำนเข้ำรอบ 37 ฉบบั
- ปี 2545: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 106 ฉบบั ผ่ำนเข้ำรอบ 70 ฉบบั
ตำรำงที่ 5 กิจกรรมทีเ่กีย่วกบัโอเพนซอร์สในประเทศไทยทีจ่ดัโดยเนคเทค
ฝ่ำยวิจยัและพฒ
ั นำสำขำสำรสนเทศ (RD-I) เป็นหน่วยงำนหนงึ่ภำยใต้เนคเทค ทีม่งุ่ เน้นงำนทำงด้ำน
ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ตระหนกัถึงสภำพโครงสร้ำงทำงสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีควำม
13

ปรำรถนำทีจ่ะทำำให้ประชำชนได้รบัข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์ เพอื่พฒ
ั นำคณ
ุ ภำพชีวติ ของคนไทยให้ดขี นึ้ และมี
ควำมมน่ัคงเป็นปึกแผ่นทว่ัท้งัประเทศ ดงัน้นัฝ่ำยวิจยัและพฒ
ั นำฯ จึงได้กระต้นุ สงัคมเพอื่ให้เกิดกำรไม่พงึ่พำทำงวิทยำ
ศำสตร์และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ และนอกจำกนีค้ อื เพอื่ลดกำรนำำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพอื่สนองตอบ
ต่อกระแสพระรำชดำำรชัของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วัทีว่่ำเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้งัยงัเพอื่เป็นกำรสนบัสนนุกำร
พฒ
ั นำโปรแกรมลินกุซ์ทะเล โปรแกรมออฟฟิศทะเล และโปรแกรมอนื่ๆ

แผนปฏิบัติการสำาหรับการสนับสนุนโอเพนซอร์สในประเทศไทย
บทควำมนีไ้ ด้นำำ เสนอแนวควำมคิดและกรอบของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สรวมถึงได้สรปุสถำนกำรณ์ของ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศต่ำงๆ ทว่ัโลก (มีนำคม 2546) ซงึ่จะเห็นได้วำ่ แนวคิดของซอฟต์แวร์โอ
เพนซอร์สได้รบัควำมนิยมเพมิ่มำกขึน้ เรอื่ยๆ จนหลำยประเทศเชอื่มน่ัและประกำศแผนปฏิบตักิ ำรสนบัสนนุโอ
เพนซอร์สอย่ำงเป็นรูปธรรม
เพอื่ให้มกี ำรสนบัสนนุโอเพนซอร์สให้เป็นทำงเลือกในกำรใช้ซอฟต์แวร์ และบรรลเุป้ำหมำยตำมทีไ่ด้กำำ หนด
ไว้ในแผนแม่บท ICT กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่สำรจึงได้วำ่ แนวทำงสำำหรบัดำำเนินงำนด้ำนโอ
เพนซอร์สไว้ดงัต่อไปนี้
1. ม่งุ มน่ัสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำและกำรใช้โอเพนซอร์ส โดยเร่งส่งเสริมนกัพฒ
ั นำร่นุ ใหม่เพอื่ให้เข้ำใจถึงวิธี
กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส และสร้ำงเครือข่ำยของกำรพฒ
ั นำเพอื่ให้เกิดกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกือ้ กูลกนั
2. วำงมำตรกำรให้หน่วยงำนภำครฐัมีกำรใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สอย่ำงเป็นรูปธรรม ท้งัในด้ำนกำร
จดัซือ้ และจดัจ้ำงซอฟต์แวร์ใหม่ รวมท้งักำรให้สทิ ธิพเิ ศษสำำหรบัผูใ้ ช้หรือนำำโอเพนซอร์สมำพฒ
ั นำต่อยอด
ท้งัในหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน
3. จดัต้งัศูนย์ประสำนงำนและคลงัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพอื่เป็นศูนย์รวมของซอฟต์แวร์และข้อมูลข่ำวสำร
โดยนำำซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นของรฐัมำจดัระเบียบและเปิดเผยเป็นโอเพนซอร์สพร้อมท้งักำรจดัเตรียมข้อมูลและ
ประสบกำรณ์จำกกำรใช้งำน ศูนย์ฯ นีจ้ ะทำำหน้ำทีเ่ป็นคลงัซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สท้งัหมด และเป็น
แหล่งข้อมูลเพอื่กำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรใช้และพฒ
ั นำซอฟต์แวร์
ผลทีค่ำดว่ำจะได้จำกกำรผลกัดนัให้มกี ำรพฒ
ั นำและใช้โอเพนซอร์สอย่ำงเป็นรูปธรรม
1. ด้ำนเทคโนโลยี
จะเกิดกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์แบบต่อยอด ทำำให้กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์รวดเร็วขึน้ ทำำให้เกิดกำรวิจยัและทด
ลองจนเกิดเป็นนวตักรรมทีจ่ะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในทีส่ดุ นอก
จำกนีย้ งัทำำให้เกิดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่หมำะสมสำำหรบัประเทศด้วย กำรทีเ่รำสำมำรถ
เข้ำถึงซอร์สโค้ดทีเ่ป็นหวัใจสำำคญ
ั ของซอฟต์แวร์ทำำ ให้เรำมน่ัใจในควำมปลอดภยัของข้อมูลทีส่ร้ำงขึน้
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2. ด้ำนเศรษฐกิจ
เมอื่เกิดกำรนำำซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยูม่ ำใช้ใหม่หรือพฒ
ั นำต่อยอดได้ทำำ ให้นกัพฒ
ั นำสำมำรถลดต้นทนุกำร
พฒ
ั นำ และผูจ้ ดัซือ้ ก็สำมำรถลดงบประมำณใช้จำ่ ยเมอื่เปรียบเทียบกำรซือ้ ซอฟต์แวร์ทม่ี คี ณ
ุ ลกัษณะที่
ใกล้เคียงกนั
3. ด้ำนสงัคม
เมอื่ทกุคนมีเสรีภำพในกำรเข้ำถึงซอฟต์แวร์และซอร์สโค้ด กำรนำำซอฟต์แวร์มำใช้จงึ มีเสรึภำพมำกยงิ่ขึน้
ทำำให้สำมำรถลดอปุสรรค์ของกำรเข้ำถึงข่ำวสำร ทกุคนจึงมีควำมพร้อมในกำรสร้ำงสงัคมฐำนควำมรูไ้ ด้
4. ด้ำนบคุลำกร
โอเพนซอร์สทำำให้เกิดกำรเปิดเผยซอร์สโค้ดทีเ่ป็นหวัใจของโปรแกรม ทกุคนจึงสำมำรถเรียนรูห้ ลกักำรใน
กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์รนุ่ ใหม่ๆ สำมำรถจะศึกษำจำกซอร์สโค้ดทีไ่ด้พฒ
ั นำแล้วด้วยตนเอง
บคุคลต่ำงสำขำก็สำมำรถทีจ่ะพฒ
ั นำตวัเองให้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือช่วยตวัเองในกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์
เพอื่เป็นเครอื่งมือของตนเองได้
5. ด้ำนจริยธรรม
ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ปจั จบุนัยงัสูงอยูม่ ำกท้งันีเ้ กิดจำกรำคำซอฟต์แวร์ทส่ี งู และควำมย่งุ ยำก
ในกำรบริหำรสิทธิในกำรใช้ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สได้ทำำ ให้เกิดเสรีภำพในกำรเข้ำซอฟต์แวร์มำกขึน้ ไม่วำ่
จะเป็นกำรใช้ กำรศึกษำ กำรปรบัปรงุ และกำรเผยแพร่ซำำ้ ทีท่กุคนทำำได้โดยไม่ตอ้ งขออนญ
ุ ำต
กจำกเจ้ำของสิทธิแต่ประกำรใด ทำำให้สำมำรถลดปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ทอ่ี นญ
ุ ำตสิทธิกำรใช้
เท่ำน้นั
กลยทุธ์กำรผลกัดนัโอเพนซอร์สในระยะ 5 ปี (2546-2550)

รูปที่ 2 กลยทุธ์กำรผลกัดนัโอเพนซอร์สในระยะ 5 ปี (2546-2550)
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ปีท่ี 1-2 สร้ำงควำมพร้อม
กำรนำำซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สเข้ำมำใช้ในประเทศไทยได้เรมิ่มำนำนแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ในงำนวิจยัโดย
เฉพำะอย่ำงยงิ่ในหมู่นกัศึกษำทีไ่ด้มโี อกำสศึกษำอยูต่ ำ่ งประเทศ เมอื่ได้มโี อกำสติดต่อกบันกัวิจยัในเมืองไทย หรือได้
มีโอกำสกลบัมำในประเทศแล้วจะนำำซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สเข้ำมำเผยแพร่ งำนวิจยัส่วนใหญ่กท็ ำำ กนัภำยใต้
ระบบปฏิบตักิ ำรยูนิกส์และบทควำมทำงวิชำกำรส่วนใหญ่ก็ใช้ซอฟต์แวร์ Latex ในกำรจดัหน้ำ กำรประกำศรบับท
ควำมวิชำกำรเกือบท้งัหมดก็กำำ หนดรูปแบบโดยยึดซอฟต์แวร์ Latex เป็นหลกั เมอื่ระบบปฏิบตักิ ำรลินกุซ์ได้พฒ
ั นำ
ขึน้ และได้เผยแพร่ออกไปโดยกำำหนดสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต ให้เป็นโอเพนซอร์สเมอื่ปี 2535 กำรใช้งำนทว่ัไปของซอฟต์แวร์ที่
เป็นโอเพนซอร์สก็เรมิ่เป็นทีร่จู้ กักนัมำกขึน้ และเมอื่โอเพนออฟฟิศทีท่ำำ หน้ำทีไ่ด้ใกล้เคียงกบัซอฟต์แวร์ชดุออฟฟิศที่
ใช้กนัอยู่แพร่หลำยปัจจบุนัได้เผยแพร่ภำยใต้สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตทีเ่ป็นโอเพนซอร์สแล้วน้นั กระแสของควำมเชอื่มน่ัในกำร
ใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สเพอื่เป็นอีกทำงเลือกหนงึ่จึงมีมำกขึน้ จนถึงปัจจบุนั
ลินกุซ์ทป่ี รบัปรงุให้ใช้กบัภำษำไทยเรมิ่เผยแพร่เป็นธรุกิจในประเทศไทยคร้งัแรกเป็นปี 2538 ต้งัแต่นนั้ มำ
กิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัโอเพนซอร์สก็เรมิ่ปรำกฏให้เห็นเป็นรูปธรรม อำทิ งำนกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์รวมถึงฟอนต์
และเอกสำรเพอื่ให้เป็นโอเพนซอร์สและกำรพฒ
ั นำแบบต่อยอด; งำนประกวดกำรเขียนซอฟต์แวร์แบบโอ
เพนซอร์สเพอื่สร้ำงบคุลำกรและสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำแบบโอเพนซอร์ส; งำนสมัมนำและมหกรรมเพอื่สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรรวมเป็นกล่มุ นกัพฒ
ั นำ (ZzzThai, TLWG, OpenTLE.org), กลุ่มผูใ้ ช้ (TLUG, PSULUG), กลุ่มสนบัสนนุ (OTN, TOSF.org) เป็นต้น เพอื่ให้กล่มุ และกิจกรรมต่ำงๆ ทีม่อี ยูไ่ ด้ดำำ เนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นเอกภำพในกำรผลกัดนักำรพฒ
ั นำและกำรใช้งำนโอเพนซอร์ส, สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบักล่มุ ,
สร้ำงควำมเชอื่มน่ัให้แก่ผู้ใช้งำนทว่ัไป ปีแรกของกำรผลกัดนัจึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนพืน้ ฐำน, สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กบักล่มุ และสร้ำงเครือข่ำยเพอื่กำรประสำนงำนกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ ศูนย์ประสำนงำนและคลงั
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทีจ่ะเป็นแหล่งรวมของข้อมูลและเป็นทีเ่ชอื่มโยงของกล่มุ ต่ำงๆ จึงเป็นเป้ำหมำยหลกัในปีนี้
ปีท่ี 2-4 ม่งุ มน่ัพฒ
ั นำ
ระยะทีส่องจะเป็นกำรพฒ
ั นำและส่งเสริมให้มกี ำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ตำ่ งๆ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยเรมิ่
กำรวำงแผน กำำหนดทิศทำงและออกแบบวิธีกำรพฒ
ั นำต้งัแต่กลำงปีท่ี 1 เพอื่ให้มกี ำรพฒ
ั นำไปในทิศทำงเดียวกนัและ
ส่งเสริมเกือ้ กูลกนั
ซอฟต์แวร์ทจ่ี ะเร่งรดัพฒ
ั นำอำจแบ่งเป็นกล่มุ ตำมลกัษณะกำรใช้งำนได้ดงันี้
1. ซอฟต์แวร์พนื้ ฐำน
ก. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรใช้งำนบนเครือข่ำย (Internet Application) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทม่ี ี
กำรใช้งำนมำกทีส่ดุ อำทิ อินเทอร์เน็ตบรำวเซอร์, ซอฟต์แวร์อำ่ นอีเมล์, ส่งข้อมูล, พูดคยุ (chat),
ซอฟต์แวร์ชว่ ยในกำรดำวน์โหลดข้อมูล (ftp) เป็นต้น
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ข. ซอฟต์แวร์ชดุสำำนกังำน (Office Suite) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้จดัทำำและจดัรูปแบบ
เอกสำร, กำรนำำเสนอ และกำรบนัทึกตำรำง เป็นต้น รวมถึงซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นเอดิเตอร์ดว้ ย
ค. ซอฟต์แวร์ฐำนข้อมูล (Database)
ง. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรวำดภำพ (Graphic Utilities)
จ. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรจดัทำำสอื่ผสม (Multimedia Production)
ฉ. ซอฟต์แวร์สนบัสนนุกำรใช้งำน (Utilities) รวมถึงฟอนต์ (Fonts)
ช. ระบบปฏิบตักิ ำรและไดร์เวอร์ (driver) สำำหรบัฮำร์ดแวร์ประเภทต่ำงๆ
ซ. ซอฟต์แวร์แบบฝังตวั (Embedded Software)
2. ซอฟต์แวร์ระบบ (Solution)
ก. ซอฟต์แวร์ระบบเพอื่กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำย
ข. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบัใช้งำนในโรงเรียนเพอื่กำรเรียนกำรสอน
ค. ซอฟต์แวร์ระบบเพอื่กำรใช้งำนภำครฐั โดยเน้นกำรสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำระบบรฐับำลอิเล็กทรอนิกส์
ง. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบักำรใช้งำนในสำำนกังำนอตัโนมตัิ
จ. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบักำรใช้งำนใน SME
ฉ. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบักำรใช้งำนในกำรบริหำรโรงพยำบำล
ระยะของกำรพฒ
ั นำนีต้ อ้ งมีกำรกำำหนดมำตรฐำนท้งักำรทำำงำนของซอฟต์แวร์และกำรจดัเก็บข้อมูล สดุท้ำย
เสนอแนะให้เป็นมำตรฐำนสำกล เพอื่ให้กำรแลกเปลีย่นและกำรใช้ขอ้ มูลร่วมกนัเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่
สดุ
ปีท่ี 3-5 นำำเศรษฐกิจ
เมอื่เกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจและเชอื่มน่ัในกำรใช้โอเพนซอร์สหลงัจำกทีไ่ด้เตรียมควำมพร้อมท้งัข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ กำรพฒ
ั นำให้เป็นอตุสำหกรรมและธรุกิจต่อเนอื่งจึงทำำได้อย่ำงมน่ัใจ กำรวำงรำกฐำนสำำหรบักำรผลกัดนัให้
เป็นอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศเพอื่กำรพงึ่พำตนเองและกำรส่งออกอำจต้องเรมิ่ศึกษำหำรูปแบบทำงธรุกิจ
(Business model) ทีเ่หมำะสมและเป็นไปได้ ต้งัแต่กลำงปีท่ี 2
โอเพนซอร์สจะช่วยลดต้นทนุกำรพฒ
ั นำและทำำให้สำมำรถกำำหนดระยะเวลำของกำรพฒ
ั นำได้ดขี นึ้ เนอื่งจำก
เป็นกำรพฒ
ั นำแบบต่อยอดและกำรบริหำรระบบ ทำำให้ปญ
ั หำควำมล่ำช้ำของกำรส่งมอบงำนลดน้อยลง
กำรพฒ
ั นำให้เป็นอตุสำหกรรมส่งออกหรือกำรรบังำนจ้ำง (outsource) จำกต่ำงประเทศจึงมีโอกำสมำกขึ้น
รฐับำลควรสนบัสนนุโดยกำรหำมำตรกำรส่งเสริมให้มกี ำรใช้งำน (สร้ำงควำมต้องกำรและตลำด) ท้งัในและต่ำง
ประเทศ พร้อมท้งัให้สทิ ธิพเิ ศษสำำหรบักำรใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สแก่ทงั้ ผูใ้ ช้และผูพ้ ฒ
ั นำเพอื่สนบัสนนุกำรลง
ทนุจำกภำคเอกชนให้มำกขึ้น
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์ส
เพอื่ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และบรรลเุป้ำหมำยข้ำงต้น แผนปฏิบตักิ ำรทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ทงั้ 3 ระยะ
สำมำรถจดัเป็นกิจกรรมได้ 7 ด้ำน ดงันี้
1. กำรจดัฝึกอบรมและสมัมนำ เพอื่ช่วยเผยแพร่แนวคิดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแก่สำธำรณชนและเพอื่
ช่วยฝึกอบรมแก่ผู้พฒ
ั นำโอเพนซอร์ซอฟต์แวร์
2. กำรจดัทำำคูม่ อื เอกสำร เพอื่เผยแพร่เอกสำรเกีย่วกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แก่สำธำรณชนและกล่มุ ผู้
ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
3. กำรสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำ มีกำรกำำหนดแนวทำงในกำรร่วมมือกนัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น กำร
จดักล่มุ ของซอฟต์แวร์ในภำครฐั ภำคกำรศึกษำ ซอฟต์แวร์พนื้ ฐำน (โปรแกรมประยกุต์ใช้สำำ หรบั
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำำนกังำน โปรแกรมฐำนข้อมูล และอนื่ๆ) จดัต้งัมำตรฐำนในกำรสอื่สำรและรบั
ส่งข้อมูลรวมถึงกำรจดัเก็บข้อมูล
4. กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ วำงแผนกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์เพอื่ให้เป็นแนวทำงควำมร่วมมือแก่ผพู้ ฒ
ั นำ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงกำรจดัหำ เผยแพร่และสนบัสนนุทำงด้ำนแหล่งควำมรูแ้ ละข้อมูลแก่ผู้
พฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
5. กำรจดัต้งัศูนย์ประสำนงำนและคลงัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพอื่จดัต้งัศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำน
ซอฟต์แวร์ รหสัต้นฉบบั (ซอร์สโค้ด) และข่ำวสำรต่ำงๆ สำำหรบัผูใ้ ช้ในเชิงเทคนิคหรือเชิงธรุกิจ โดยคลงั
ซอฟต์แวร์นจี้ ะทำำหน้ำทีเ่ชอื่มโยงติดต่อกบัคลงัซอฟต์แวร์อนื่ๆ ทว่ัโลก แนวคิดทีส่ำำ คญ
ั ทีส่ดุของคลงั
ซอฟต์แวร์คอื เพอื่ส่งเสริมและสนนัสนนุกำรนำำกลบัมำใช้ใหม่ เพอื่เพมิ่ประสิทธิภำพในกำรพฒ
ั นำมำกยงิ่
ขึน้
6. กำรประชำสมัพนัธ์ เพอื่สร้ำงควำมตนื่ตวัให้มกี ำรใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมำกยงิ่ขึน้
7. กำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำร จดัต้งัศูนย์บริกำรข้อมูลทำงโทรศพัท์ไว้คอยตอบข้อซกัถำมเพอื่เป็นกำ
รสนนัสนนุผู้ใช้และผูพ้ ฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

โครงการเร่งด่วนสาำหรับการผลักดันโอเพนซอร์ส
1. โครงกำรพฒ
ั นำเด็กไทยก้ำวไกลด้วย ICT
โดยจะมีกำรนำำระบบปฏิบตักิ ำร Open source เข้ำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบับริจำค รวมท้งักำร
Training ให้กบัเด็กๆ
2. โครงกำรโอเพนซอร์สออฟฟิศในกระทรวง ICT
3. โครงกำรจดัต้งัศูนย์ประสำนงำนและคลงัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

1. การจดัฝึกอบรมและสมัมนา
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
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เพอื่ช่วยเผยแพร่แนวคิดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแก่สำธำรณชนและเพอื่ช่วยฝึกอบรมแก่ผู้พฒ
ั นำโอ
เพนซอร์ซอฟต์แวร์
แผนดำำเนินกำรระยะยำว
1. ร่ำงหลกัสูตรกำรฝึกอบรม
2. จดักำรฝึกอบรม
3. จดักำรสอบและให้ประกำศนียบตัรหรือใบรบัรอง
แผนดำำเนินกำร 1 ปี
1. เป็นเจ้ำภำพในกำรจดังำนมหกรรมโอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (Workshop on Thailand Open
Source) ซงึ่ปัจจบุนัจดัโดยเนคเทคเป็นประจำำ ปีละ 2 คร้งั
คร้งัที่ 1 เมอื่วนัที่ 15 กรกฎำคม 2542 ทีโ่รงแรมปทมุวนัพรินเสส ผู้เข้ำร่วม 150 คน
คร้งัที่ 2 เมอื่วนัที่ 20-21 กนัยำยน 2542 ทีม่.เกษตรศำสตร์ ผู้เข้ำร่วม 200 คน
คร้งัที่ 3 เมอื่วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2544 ทีเ่ขตอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ ผูเ้ ข้ำร่วม 361 คน
คร้งัที่ 4 เมอื่วนัที่ 23 มีนำคม 2545 ทีศู่นย์ประชมุแห่งชำติสริ กิ ิติ์ ผูเ้ ข้ำร่วม 557 คน
คร้งัที่ 5 เมอื่วนัที่ 2-3 กนัยำยน 2545 ทีศู่นย์ประชมุแห่งชำติสริ กิ ิติ์ ผูเ้ ข้ำร่วม 3,000 คน
2. กำรจดัสมัมนำ เรอื่ง “กำรลดต้นทนุขององค์กรด้วยโอเพนซอร์ส” ให้กบัสมำชิกสภำอตุสำหกรรม

2. การจดัทำาคูม่ อื เอกสาร
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
เพอื่เผยแพร่เอกสำรเกีย่วกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แก่สำธำรณชน กล่มุ ผู้ใช้และนกัพฒ
ั นำโอเพนซอร์ส
รวมถึงกำรจดัทำำคูม่ ือเพอื่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนท้งัในและนอกโรงเรียน
แผนดำำเนินกำร
1. สำำรวจ ติดตำม และจดัทำำสถิตกิ ำรใช้งำนโอเพนซอร์สเป็นประจำำทกุปี แล้วตีพมิ พ์เป็น “รำยงำนประจำำปี
สถำนภำพโอเพนซอร์สประเทศไทย”
2. จดัทำำคูม่ อื กำรใช้งำน กำรเรียนกำรสอน
3. จดัทำำเอกสำร หนงัสือตำำรำเผยแพร่ควำมรูต้ ำ่ งๆ เกีย่วกบัโอเพนซอร์ส

3. การสนบัสนุนการพฒ
ั นา
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
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มีกำรกำำหนดแนวทำงในกำรร่วมมือกนัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น กำรจดักล่มุ ของซอฟต์แวร์ในภำค
รฐั ภำคกำรศึกษำ ซอฟต์แวร์พนื้ ฐำน (โปรแกรมประยกุต์ใช้สำำ หรบัอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำำนกังำน โปรแกรมฐำน
ข้อมูล และอนื่ๆ) จดัต้งัมำตรฐำนในกำรสอื่สำรและรบัส่งข้อมูลรวมถึงกำรจดัเก็บข้อมูล
กิจกรรมต่ำงๆ อำจรวมถึง
1. ให้ทนุและจดักำรประกวดกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ระดบัต่ำงๆ
2. จด
ั โครงกำรระบบพีเ่ลีย้ งเพอื่แนะนำำกำรพฒ
ั นำ
3. จดัทำำระบบ Project Hosting สำำหรบัโครงกำรทีไ่ด้รบัอนมุตัิ เพอื่รบัข้อเสนอแนะต่ำงๆ ระหว่ำงกำรออก
แบบและพฒ
ั นำ สอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของกำรพฒ
ั นำทีเ่ป็นโอเพนซอร์สซงึ่จะรวมถึงขบวนกำรพฒ
ั นำ
ทีเ่ปิด (Open process) ด้วย
4. ศึกษำและรวบรวมสญ
ั ญำอนญ
ุ ำตประเภทต่ำงๆ เพอื่ให้คำำ ปรึกษำสำำหรบักำรเลือกใช้
แผนดำำเนินกำร
1. สนบัสนนุโครงกำรประกวดแข่งขนัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์แห่งชำติ สำขำโอเพนซอร์สและลินกุซ์
ดำำเนินกำรเป็นประจำำทกุปีโดยเนคเทค เป็นกำรให้ทนุพฒ
ั นำสำำหรบัโครงกำรทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำร ผู้เสนอโครงกำรจำำกดัอยูท่ นี่ กัเรียนและนกัศึกษำ
ปี 2544 มี 9 โครงกำร
ปี 2544 มี 37 โครงกำร
ปี 2544 มี 70 โครงกำร
2. โครงกำรจดัประกวดกำรพฒ
ั นำเกมส์ ของ บริษทั ลิเบอร์ตำ จำำกดั
3. ให้ทนุพฒ
ั นำสำำหรบับคุคลทว่ัไป โดยต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

4. การพฒ
ั นาซอฟต์แวร์
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
วำงแผนกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์เพอื่ให้เป็นแนวทำงควำมร่วมมือแก่ผู้พฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงกำร
จดัหำ เผยแพร่และสนบัสนนุทำงด้ำนแหล่งควำมรูแ้ ละข้อมูลแก่ผู้พฒ
ั นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นำขึน้
นีจ้ ะเป็นซอฟต์แวร์พนื้ ฐำนหรือมีคณ
ุ สมบตัพิ นื้ ฐำนเท่ำน้นั เพอื่ว่ำธรุกิจและอตุสำหกรรมจะนำำไปต่อยอดหรือให้
บริกำรช้นัสูงต่อไปได้
กำรพฒ
ั นำจะเน้นกำรกำำหนดมำตรฐำนทีส่อดคล้องมำตรฐำนสำกลหรือพฒ
ั นำให้ตรงตำมมำตรฐำนทีก่ำำ หนด
ซงึ่จะครอบคลมุมำตรฐำนกำรทำำงำนของซอฟต์แวร์และกำรจดัเก็บข้อมูล
แผนดำำเนินกำร
วำงแผนและสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำทีส่ำมำรถแบ่งตำมกล่มุ กำรใช้งำนได้ดงันี้
1. ซอฟต์แวร์พนื้ ฐำน
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ก. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรใช้งำนบนเครือข่ำย (Internet Application) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทม่ี ี
กำรใช้งำนมำกทีส่ดุ อำทิ อินเทอร์เน็ตบรำวเซอร์, ซอฟต์แวร์อำ่ นอีเมล์, ส่งข้อมูล, พูดคยุ (chat),
ซอฟต์แวร์ชว่ ยในกำรดำวน์โหลดข้อมูล (ftp) เป็นต้น
ข. ซอฟต์แวร์ชดุสำำนกังำน (Office Suite) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้จดัทำำและจดัรูปแบบ
เอกสำร, กำรนำำเสนอ และกำรบนัทึกตำรำง เป็นต้น รวมถึงซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นเอดิเตอร์ดว้ ย
ค. ซอฟต์แวร์ฐำนข้อมูล (Database)
ง. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรวำดภำพ (Graphic Utilities)
จ. ซอฟต์แวร์สำำ หรบักำรจดัทำำสอื่ผสม (Multimedia Production)
ฉ. ซอฟต์แวร์สนบัสนนุกำรใช้งำน (Utilities) รวมถึงฟอนต์ (Fonts)
ช. ระบบปฏิบตักิ ำรและไดร์เวอร์ (driver) สำำหรบัฮำร์ดแวร์ประเภทต่ำงๆ
ซ. ซอฟต์แวร์แบบฝังตวั (Embedded Software)
2. ซอฟต์แวร์ระบบ (Solution)
ก. ซอฟต์แวร์ระบบเพอื่กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำย
ข. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบัใช้งำนในโรงเรียนเพอื่กำรเรียนกำรสอน
ค. ซอฟต์แวร์ระบบเพอื่กำรใช้งำนภำครฐั โดยเน้นกำรสนบัสนนุกำรพฒ
ั นำระบบรฐับำลอิเล็กทรอนิกส์
ง. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบักำรใช้งำนในสำำนกังำนอตัโนมตัิ
จ. ซอฟต์แวร์ระบบสำำหรบักำรใช้งำนใน SME

5. ศูนย์ประสานงานและคลงัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
ซอฟต์แวร์เป็นหวัใจสำำคญ
ั อนัหนงึ่ของกำรนำำไอทีมำช่วยในกำรพฒ
ั นำประเทศ อปุกรณ์ไอทีตลอดจนถึงกำร
ระบบประมวลผลของข้อมูลขนำดใหญ่ตอ้ งอำศยัซอฟต์แวร์เป็นตวัขบัเคลอื่นท้งัสิน้ ปัจจบุนัเรำมีตวัเลือกใหม่สำำ หรบั
กำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ทเ่ี รียกว่ำ "โอเพนซอร์ส" ซงึ่ได้รบักำรยอมรบัเป็นอย่ำงดี ไม่วำ่ จะเป็นเรอื่งของคณ
ุ ภำพ, ควำม
ปลอดภยั, ควำมหลำกหลำยและประสิทธิภำพของกำรพฒ
ั นำ "โอเพนซอร์ส" เป็นวิธีกำรของกำรพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ที่
สนบัสนนุกำรพฒ
ั นำแบบต่อยอดซงึ่ช่วยให้เกิดกำรนำำซอฟต์แวร์กลบัมำใช้ใหม่เป็นจริง เป็นทีท่รำบกนัดีว่ำควำมต้อง
กำรซอฟต์แวร์จะมำกขึน้ เรอื่ยๆ และทว่ัโลกก็มีแนวโน้มว่ำจะมีนกัพฒ
ั นำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรซอฟต์แวร์
มำตรกำรของกำรนำำซอฟต์แวร์กลบัมำใช้ใหม่ หรือกำรใช้ซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยูอ่ ย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรพฒ
ั นำแบบต่อย
อดจึงเป็นสงิ่ทีเ่ห็นควรต้องมีกำรวำงแผนและเตรียมกำรอย่ำงเหมำะสม
ควำมหลำกหลำยของซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยู่ หำกมีกำรจดักำรให้เป็นระบบจะทำำให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละมีกำรนำำ
ซอฟต์แวร์ไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพอื่หลีกเลีย่งกำรพฒ
ั นำซำำ้ ซ้อนกบัสงิ่ทีม่อี ยูแ่ ล้ว ดงัน้นั "คลงัซอฟต์แวร์"
จึงเป็นสงิ่จำำเป็นเพอื่กำรจดัเก็บซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยูใ่ ห้เป็นระบบ ง่ำยแก่กำรศึกษำและนำำไปใช้
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แผนดำำเนินกำรระยะยำว
"คลงัซอฟต์แวร์" จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยู่ และจะเชอื่มต่อกบั "คลงัซอฟต์แวร์" ในที่
ต่ำงๆ ท้งัในและต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบจนเป็นเครือข่ำยของ "คลงัซอฟต์แวร์" ในทีส่ดุ มีระบบสืบค้น, กำรอ้ำงอิง
แหล่งทีม่ำต่ำงๆ ตลอดจนตวัอย่ำงกำรใช้งำนทีป่ระสบควำมสำำเร็จให้ผทู้ ก่ี ำำลงัศึกษำเข้ำถึงซอฟต์แวร์ทต่ี อ้ งกำรได้โดย
เร็ว
กำรพฒ
ั นำ "คลงัซอฟต์แวร์" สำมำรถทำำได้โดยนำำซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยูม่ ำจดัให้เป็นระบบพร้อมมีคำำ อธิบำยกำร
อ้ำงองิ่และตวัอย่ำงกำรนำำไปใช้งำน ซงึ่สำมำรถเรมิ่จำกโอเพนซอร์สทีม่อี ยูม่ ำกมำยในปัจจบุนั, ซอฟต์แวร์ทท่ี ำงภำค
กำรศึกษำได้กำรวิจยัและพฒ
ั นำขึน้ และซอฟต์แวร์ทท่ี ำงภำครฐัได้ทำำ กำรจดัซือ้ หรือจ้ำงพฒ
ั นำแล้ว นำำมำเข้ำระบบแล้ว
ต่อจำกน้นัก็ขยำยต่อจนครอบคลมุซอฟต์แวร์ตำ่ งๆ ทีม่อี ยู่ ท้งันีจ้ ำำ เป็นต้องแบ่งซอฟต์แวร์เป็นประเภทๆ ตำมสญ
ั ญำ
อนญ
ุ ำตของซอฟต์แวร์นนั้ ๆ ซงึ่อำจเป็นได้ทงั้ โอเพนซอร์สทีม่ซี อร์สโคดจนถึงซอฟต์แวร์ทอ่ี นญ
ุ ำตให้ใช้งำนเป็นจำำนวน
ของสญ
ั ญำอนญ
ุ ำต ในกรณีหลงัแม้จะไม่มซี อฟต์แวร์ให้ผอู้ นื่ใช้กต็ ำมแต่ขอ้ มูลและตวัอย่ำงกำรใช้งำนจะเป็นประโยชน์
สำำหรบัผูท้ กี่ ำำลงัศึกษำได้ดี
แผนดำำเนินกำร 1 ปี
จดัทำำเซิรฟ์ เวอร์ทม่ี ใี ห้บริกำรดงัต่อไปนี้
1. กำรเข้ำถึงโดยทำงอินเทอร์เน็ตทีม่คี วำมเร็วทีม่ำกพอ
2. ระบบ CVS (Concurrent Versions System) สำำหรบักำรจำำเก็บซอร์สโค้ดทีเ่ป็นเวอร์ชนั
3. เวปเพจสำำหรบัให้ขอ้ มูลเกีย่วกบัซอฟต์แวร์นนั้ ๆ
4. เวปบอร์ดสำำหรบักำรแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำงผูท้ สี่ นใจ
5. ข่ำวสำรสำำหรบัข้อมูลใหม่
ซอฟต์แวร์ทจ่ี ะรวบรวมได้แก่
1. โอเพนซอร์สทีใ่ช้กนัมำก
2. ซอฟต์แวร์ทว่ี จิ ยัและพฒ
ั นำขึน้ ตำมสถำบนัวิจยัและสถำบนักำรศึกษำ
3. ซอฟต์แวร์ทภ่ี ำครฐัได้จดัซือ้ และจดัจ้ำงให้พฒ
ั นำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

6. การประชาสมัพนัธ์
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
เพอื่สร้ำงควำมตนื่ตวัให้มกี ำรใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมำกยงิ่ขึน้ โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรอื่งของตวั
ซอฟต์แวร์เอง สญ
ั ญำอนญ
ุ ำตทีเ่ป็นโอเพนซอร์ส และกำรเข้ำร่วมพฒ
ั นำแบบโอเพนซอร์ส กำรประชำสมัพนัธ์จะเน้น
กำรสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในภำพลกัษณ์ของโอเพนซอร์สทีถู่กต้อง อำทิเช่น เป็นซอฟต์แวร์ทำงเลือก ไม่ใช่ของฟรี มี
จดุเด่นในด้ำนทีส่ำมำรถนำำไปพฒ
ั นำต่อยอดได้ ประหยดัค่ำใช้จำ่ ย ลดต้นทนุองค์กร เป็นต้น ท้งันีโ้ ดยมีจดุประสงค์ทจ่ี ะ
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ให้โอเพนซอร์สเป็นเครอื่งช่วยเสริมธรุกิจซอฟต์แวร์และจะเป็นตวัจกัรสำำคญ
ั อนัหนงึ่ในกำรยกระดบัอตุสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ของประเทศในทีส่ดุ
กำรประชำสมัพนัธ์จะม่งุ เน้นกล่มุ เป้ำหมำยทีเ่ป็น
- ผู้ใช้งำนทว่ัไปท้งัทีเ่ป็นกำรใช้งำนในภำครฐั ภำคกำรศึกษำ และบคุคลทว่ัไป ควำมเข้ำใจของบริหำรก็จะมี
ส่วนช่วยในกำรผลกัดนัให้มกี ำรนำำโอเพนซอร์สมำใช้งำนในองกรค์
- ผู้ประกอบกำรทีต่อ้ งอำศยัซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์สเป็นเครอื่งมือ รวมท้งักำรพฒ
ั นำธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบั
โอเพนซอร์ส
- นกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์หรือผูท้ ก่ี ำำลงัศึกษำเพอื่ทีจ่ะเป็นนกัพฒ
ั นำซอฟต์แวร์ตอ่ ไปในอนำคต เพอื่สร้ำง
บคุลำกรทีจ่ะใช้ควำมรูใ้ นกำรประกอบอำชีพ (Knowledge worker)
1. จดัประชำสมัพนัธ์ตำมสอื่ต่ำง ๆ ทีก่ระทรวงมีอยูเ่ ชอื่มโยงกบั Website ทีม่อี ยูแ่ ล้ว โดยให้เงินสนบัสนนุ
และเข้ำไปมีสว่ นร่วมหำเจ้ำภำพในกำรดำำเนินกำรเรอื่งข้อมูลข่ำวสำรที่ ทนัสมยัเกีย่วกบัโอเพนซอร์ส
2. ประชำสมัพนัธ์เข้ำไปในสถำนศึกษำ จดักิจกรรม ส่งเสริม ประกวด ให้นกัเรียน นกัศึกษำมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เรอื่งโอเพนซอร์ส
3. จดัต้งัศูนย์เผยแพร่ และ ประชำสมัพนัธ์โอเพนซอร์ส จดัสอื่เชอื่มโยงระหว่ำงผูม้ คี วำมรู้ นกัเรียน
นกัศึกษำทีม่คี วำมรูเ้ รอื่ง Open source กบั ผูท้ ตี่ อ้ งกำรรบัเข้ำทำำงำนหรือต้องกำรผูพ้ ฒ
ั นำ ต่อยอดประชำ
สมัพนัธ์ให้เกิดมี Business Model สำำหรบังำน Open source อย่ำงแพร่หลำย ให้เป็นทีย่อมรบัของผู้
บริโภค เพอื่ให้ผพู้ ฒ
ั นำมีกำำลงัในกำรพฒ
ั นำผลงำนอย่ำงต่อเนอื่ง จดัสอื่เชอื่มโยงประชำสมัพนัธ์ ผลงำน
กำรพฒ
ั นำ ท้งั Open source และ Thai Software ระหว่ำงผูพ้ ฒ
ั นำและ ผูบ้ ริโภคประชำสมัพนัธ์ให้
ทรำบถึง กำรใช้งำนได้จริงของ Open source ท้งัทีใ่ช้งำนในองค์กรธรุกิจ หน่วยงำนของรฐั และสถำบนั
กำรศึกษำ
แผนดำำเนินกำร
1. จดัทำำประชำสมัพนัธ์ ทำงสอื่ต่ำงๆ ให้ทรำบกนัว่ำโอเพนซอร์สไม่ใช่ฟรีแวร์ โดยมีจดุประสงค์เพอื่ให้เป็น
ทำงเลือก และไม่มผี ลกระทบต่ออตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ
2. จดัทำำเวปไซด์สำำ หรบั เชอื่มโยงกบัเวปไซด์ทเ่ี กีย่วข้องเพอื่ให้ควำมรูแ้ ละกำรประชำสมัพนัธ์ขำ่ วสำรของ
คณะทำำงำนและกำรผลกัดนัโอเพนซอร์สของกระทรวงฯ

7. การให้ความช่วยเหลือและบริการ
แนวทำงและวตัถปุระสงค์
ด้วยอปุสรรค์ในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นโอเพนซอร์ส ท้งัเรอื่งควำมเคยชิน จำำนวนผู้ใช้และแหล่งข้อมูล ที่
ยงัมีนอ้ ย จึงทำำให้จำำ เป็นทีก่ระทรวงฯ จะต้องมีกำรจดัเตรียมหน่วยบริกำรในเบือ้ งต้น เพอื่สร้ำงควำมนิยมและให้ผใู้ ช้
สำมำรถใช้งำนได้ เมอื่พบปัญหำทว่ัไปในกำรติดต้งัหรือใช้งำนผูใ้ ช้กส็ ำมำรถทีจ่ะติดต่อสอบถำมได้ทนัทีหรือค้นดูขอ้ มูล
เบือ้ งต้นจำกเวปไซท์ทร่ี วบรวมคำำถำม-คำำตอบทีเ่กิดขึน้ บ่อย (FAQ)
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แผนดำำเนินกำร
1. จดัต้งัศูนย์บริกำรข้อมูลทำงโทรศพัท์สำยด่วน (Helpdesk) ไว้คอยตอบข้อซกัถำมเพอื่เป็นกำรสนนัสนนุผู้
ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
2. รวบรวมชดุคำำถำม-คำำตอบทีเ่กิดขึน้ บ่อย (FAQ) ไว้คอยบริกำรผ่ำนเวปไซท์
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