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บทคัดย่อ
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ (Open Source Software) หรอืเรยีกส้นัๆ วำ่โอเพนซอรส์ (Open Source) เตบิโต

จำกกล่มุของนกั พฒั นำซอฟตแ์วรอ์สิระหรอืแฮกเกอร ์(Hacker) จนกลำยมำเปน็กล่มุควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศที่
ใหญท่ส่ีดุ กล่มุหนง่ึ. เมอื่ พดูถึงคำำวำ่แฮกเกอรแ์ลว้, หลำยทำ่นจะเข้ำใจไปในทำงลบ, เหน็วำ่เปน็บคุคลอนัตรำยทคี่ อย
เจำะเข้ำระบบเพอ่ืทำำใหร้ะบบเกิดปญัหำ. ควำมจรงิแลว้นกัคอมพวิเตอรจ์ะใช้คำำวำ่แฮกเกอรใ์นควำมหมำยของผูส้นใจ
และเชย่ีวชำญในกำรใช้, ปรบัแตง่ หรอืแก้ปญัหำกำรใชง้ำนโปรแกรม. สว่นผูป้ระสงค์รำ้ยจะถูกเรียกว่ำแครกเกอร์
(Cracker). กล่มุของนกั พฒั นำโอเพนซอรส์เปน็ผลมำจำกทศั นะทแ่ีตกตำ่งกนั ออกไปของโปรแกรมเมอร์
(Programmer) โดยมคีวำมคิดมคีวำมต้งัใจทจ่ีะทำำงำนเพอ่ืสงัคมควำมสขุและควำมภูมิใจ

ในป ี2546 รฐับำลไทยมนีโยบำยในอนัทจี่ ะสง่เสรมิอตุ สำหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละอตุสำหกรรมยำนยนต ์ซง่ึ
เปน็กำรเปดิโอกำส ใหผู้พ้ฒั นำซอฟตแ์วรใ์นประเทศไดแ้สดงศกั ยภำพและพฒั นำควำมสำมำรถโดยกำรสนบัสนนุจำก
ภำครฐั รฐับำลไดป้ระกำศแผนแมบ่ททำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่ืสำร (2545 – 2549) เพอื่ เปน็แนวทำง
ไปสูจ่ดุหมำยทจ่ีะสง่เสรมิอตุสำหกรรมซอฟตแ์วร์

รำยงำนฉบบัน้ี แสดงใหเ้หน็ถงึภำพรวมของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในเรอ่ืงของ แนวคิด ประเภทของสญั ญำ
อนญุ ำต และควำมเคลอ่ืนไหวของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ของประเทศตำ่งๆ ทวั่โลก รวมท้งัประเทศไทยดว้ย เพอื่ ใช้
ประกอบในกำรจดัทำำแผนดำำเนินกำรสนบัสนนุโอเพนซอรส์ในประเทศไทย ซง่ึแผนปฏบิติักำรน้ีไดเ้สนอไวท้ำ้ยบท
โดยเกิื ดืจำกกำรรวบรวมข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน็จำกคณะทำำงำนโอเพนซอรส์ภำยใตก้ำรกำำกบัของกระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่ืสำร แผนปฏบิติักำรนีม้ีระยะดำำเนินกำร 5 ป ีแบง่กำรทำำงำนออกเปน็ 3 ระยะของ
กำรสรำ้งพร้ือ่ ม ม่งุมนั่พฒันำ และนำำเศรษฐกิจในทส่ีดุ โดยมแีผนเรง่ดว่นทจี่ ดั ทำำเปน็ปีๆ  เพอ่ืใหบ้รรลเุ ป้ำหมำยสู่
กำรพง่ึตนเองและเสรมิสรำ้งอตุสำหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย

บทนำา
ปจัจบุนัซอฟตแ์วรไ์ดก้ลำยมำเปน็สว่นสำำคญัในชีวติของผูค้นไมว่ำ่จะอยูใ่นโรงเรยีน มหำวิทยำลยั โรงพยำบำล

หน่วยงำนของรฐั รำ้นค้ำ หรอืแมแ้ตใ่นยำนพำหนะบำงประเภท มคีวำมเหน็วำ่ซอฟตแ์วรใ์หส้ทิธกิำรใช้ (Proprietary
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Software) เปน็ปรำกฏกำรณท์เ่ีกิดข้ึนเปน็ปกตทิผี่ ูใ้ช้ทกุคนจะตอ้งปฎบิตั ติำมข้อตกลงของกำรอนญุ ำต (Licensing
Agreement) ทมี่ ำกบัซอฟตแ์วรน้์นัๆ กลำ่วคือ เรำสำมำรถใช้ซอฟตแ์วรต์ำมคณุสมบติัเทำ่ทมี่ ใีหโ้ดยไมส่ำมำรถทจ่ีะ
ปรบัปรงุหรอืดดัแปลงกำรใชง้ำนของซอฟตแ์วรน้์นัๆ ใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ด ้ยง่ิไปกว่ำน้นัรำคำค่ำ
ลขิสทิธขิ์ องซอฟตแ์วรใ์หส้ทิธิกำรใชบ้ำงตวั ก็เปน็ปญัหำสำำหรบัผูใ้ชใ้นภำคธรุ กิจขนำดเลก็และผูใ้ชง้ำนตำมบำ้น โดย
เฉพำะอยำ่งยง่ิในกล่มุประเทศทกี่ ำำลงัพฒันำ 

กำรเกิดข้ึนของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์เปน็ทำงเลอืกทสี่ ดใสสำำหรบัผูใ้ช้ซอฟตแ์วร ์ซอฟตแ์วรโ์อ
เพนซอรส์ใหอ้สิระในกำรเผยแพรซ่ำำ้ กำรอนญุำตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรจ์ะตอ้งรวมถงึกำรใหซ้อรส์โค้ด ซง่ึผูใ้ชส้ำมำรถแก้ไข
ซอรส์โค้ด และเผยแพรซ่ำำ้ซอรส์โค้ดและซอฟตแ์วรต์อ่ไปได ้สทิธซิึ่งตดิไปกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์สำมำรถใช้ไดก้บั ผู้
ใช้ทกุ คนโดยผู้ใช้รำยใหมไ่มจ่ำำเปน็ตอ้งขออนญุำต นอกจำกน้ี สญัญำอนญุำตไมข้ึ่นกบัสว่นใดสว่นหนง่ึของซอฟตแ์วร์
ทเี่ ผยแพรเ่ปน็กำรเฉพำะเจำะจง กำรใชซ้อฟตแ์วรจ์ะตอ้งไมก่ำำหนดข้อจำำกดัควบคมุซอฟตแ์วรอ์น่ืๆ ทเี่ ผยแพรไ่ป
พรอ้มๆ กบัซอฟตแ์วรน้์นั

Eric S Raymond [Raymond] แสดงใหเ้หน็ถงึควำมแตกตำ่งข้นัพืน้ฐำนของรปูแบบกำรพฒันำซอฟตแ์วรใ์ห้
สทิธกิำรใช้กบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ โดยกำรใช้ลนิกุซ ์(Linux) เปน็ตวัแทนของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ โดย
Raymond ใชค้ำำวำ่ “Cathedral” ซงึ่ หมำยถงึรปูแบบสว่นใหญใ่นโลกเชงิธรุกิจและ “Bazaar” วำ่หมำยถึง รูปแบบ
ของโลกลนิกุซ ์(Linux World) ซงึ่ ผูพ้ฒั นำอสิระนบัพนั คนจำกทวั่โลก มีกำรตดิตอ่กนัโดยทำงของอนิเทอรเ์น็ต เพอ่ื
ร่วมกนัพฒันำระบบปฎบิติักำรทน่่ีำเชอ่ืถือทส่ีดุทใ่ีชก้นัอยู่ในปจัจบุนั นกัพฒันำซอฟตแ์วรส์ำมำรถรว่มมอืกนัผ่ำน
อินเทอรเ์น็ต ในกำรเพมิ่ ขีดควำมสำมำรถของซอฟตแ์วรเ์สร ีซง่ึเปน็ซอฟตแ์วรท์ใ่ีหอ้สิระในกำรใชง้ำน กำรศึกษำ กำร
ดดั แปลง และกำรเผยแพรซ่ำำ้โดยไมข่ดัตอ่ข้อตกลงทำงกำรค้ำ  ยง่ิไปกวำ่น้นันโยบำยของโอเพนซอรส์ ยงั เปดิโอกำสให้
นกั พฒันำศึกษำซอรส์โค้ด และดดัแปลงซอรส์โค้ด ใหเ้ปน็ไปตำมควำมตอ้งกำรของผูพ้ฒันำน้นัๆ  กำรพฒั นำ
ซอฟตแ์วรใ์นลกั ษณะน้ีจดั เปน็ควำมรว่มมอืระดบั โลกทนี่ กัพฒันำจำกทวั่โลกใชเ้วลำในกำรระดมสมองเพอ่ืทจี่ ะได้
ซอฟตแ์วรท์ด่ีทีสี่ ดุและผลทไ่ีดก็้เปน็สง่ิมหศัจรรยท์ไีมส่ำมำรถปฏเิสธได้

ความหลากหลายของซอฟต์แวร์ตามสัญญาอนุญาต

ซอฟต์แวร์ใหส้ทิธิการใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์
รปูแบบ (Model) Cathedral Bazaar
แหลง่ทม่ีำ (Resources) รู้ ไมรู่้
ระยะเวลำกำรวำงแผน (Period of
Planning)

ตลอดโครงกำร ทลีะข้นัตอน

ผู้ใช้ (User) ลกูค้ำทจ่่ีำยเงนิ ผู้ร่วมพฒั นำ
วตัถปุ ระสงค์ (Objective) ทำำตำมสญั ญำ / ข้อกำำหนด แก้ไขปญัหำ
กำรบงัคบัใช ้(Enforcement) รนุแรง ไมร่นุแรง
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กำรขยำยตวั (Progress) เฉพำะกล่มุ สำธำรณะ
รปูแบบควำมรว่มมอื
(Collaboration)

เผชญิหน้ำ ผ่ำน Internet

กำรประกนัคณุภำพ มีกำรจดักำร กำรแข่งขนั, กำรรวมกล่มุเพอื่
ตรวจสอบ (กำรตรวจสอบรว่ม
กนั) 

ตำรำงท ี่ 1 เปรยีบเทยีบกำรพฒันำของซอฟตแ์วรใ์หส้ทิธกิำรใช้กบั ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

ซอฟต์แวร์ใหส้ทิธิการใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์
กำรพฒันำ (Development) ปดิ เปดิ, ควำมรว่มมอืผำ่น Internet
กำรอนญุำต (License) ใชเ้ทำ่น้นั ใช ้ศึกษำ ปรบัเปลย่ีน และเผย

แพรซ่ำำ้
จดุมุ่งหมำยทำงธรุกิจ (Business
Goal)

ครอบงำำตลำด กำรรวมระบบ กำรปรบัใหเ้หมำะ
ตำมควำมตอ้งกำรและ
Localization

กำรสง่มอบ (Delivery) เพอื่ ธรุกิจ เพอ่ืกำรศึกษำ
ควำมเปน็เจำ้ของ (Ownership) แตเ่พยีงผูเ้ดยีว, จำำกดั ทวคูีณ, ไมจ่ำำกดั

ตำรำงท ี่ 2 เปรียบเทยีบลกัษณะทวั่ไปของซอฟตแ์วรใ์หส้ทิธกิำรใชก้บัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

คำำทมี่ คีวำมสำำคญัทจ่ีะตอ้งพจิำรณำคือ คำำว่ำ “อสิรภำพในกำรเผยแพรซ่ำำ้” (Freedom of Redistribution) ซงึ่
ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ไมม่ค่ีำใช้จำ่ย ในปจัจบุนัมกีลุ่มของซอฟตแ์วรจ์ำำนวนมำกทใ่ีหค้วำมสำำคญักบัคำำวำ่ อสิรภำพในกำร
ใช้และกำรเผยแพรซ่ำำ้ Free Software Foundation (FSF) ไดใ้หต้วัอยำ่งของประเภทซอฟตแ์วรท์เ่ีกีย่วข้องในเรอื่ งน้ี
ดงั น้ี

ซอฟตแ์วรเ์สร ี(Free Software)
คำำวำ่ซอฟตแ์วรเ์สร ี(บำงคร้งัก็เรยีกว่ำฟรซีอฟตแ์วร)์ หมำยถึง อสิรภำพในกำรใช้ซอฟตแ์วรน้์นัๆ ในทกุๆ

วตั ถปุระสงค์ ไมว่ำ่จะเปน็กำรศึกษำกำรทำำงำนของโปรแกรม กำรประยกุตซ์อฟตแ์วรใ์หเ้ปน็ไปตำมควำมตอ้งกำรของผู้
ใช้ กำรเผยแพรซ่ำำ้และกำรเพมิ่ ขีดควำมสำมำรถในโปรแกรมและเผยแพรโ่ปรแกรมทีมี่กำรปรบัปรงุแลว้สู่
สำธำรณชนเพอ่ืประโยชน์ของประชำคมโดยรวม

ซอฟตแ์วรส์าธารณะ (Public domain software)
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ซอฟตแ์วรส์ำธำรณะเปน็ซอฟตแ์วรท์ไ่ีมม่ลีขิสทิธ ์ิในบำงกรณีโปรแกรมกระทำำกำร (Executable Program)
สำมำรถอยู่ใน Public Domain โดยไมม่ซีอรส์โค้ดให ้ซง่ึไมจ่ำำกดัวำ่เปน็ซอฟตแ์วรเ์สรี เพรำะซอฟตแ์วรเ์สรตีอ้ง
สำมำรถเข้ำถงึซอรส์โค้ดได้

Copylefted software
Copylefted software เปน็ซอฟตแ์วรเ์สรทีมี่ ข้ีอกำำหนดเกย่ีวกบักำรเผยแพรซ่อฟตแ์วรน้์นัๆ วำ่ ผู้ทท่ีำำกำร

ดดั แปลงและเผยแพรซ่อฟตแ์วรซ์ำำ้ จะไมส่ำมำรถต้งัข้อจำำกดั ในกำรใช้ซอฟตแ์วรน้์นัๆ ได ้ซง่ึหมำยควำมวำ่ ซอฟตแ์วร์
เสรีทเี่ ปน็ Copylefted software ถงึแมจ้ะมกีำรนำำมำดดัแปลง ก็จะตอ้งยงัคงเปน็ซอฟตแ์วรเ์สรอียู่

ฟรแีวร ์(Freeware)
ฟรแีวรม์กัจะใชก้บั ชดุ ของซอฟตแ์วรท์อ่ีนญุ ำตใหเ้ผยแพรซ่ำำ้ไดแ้ตไ่มส่ำมำรถดดัแปลงซอฟตแ์วรไ์ด ้ฟรแีวรจ์ะ

ไมใ่หซ้อรส์โค้ด ซง่ึซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะนีจ้ะไมใ่ช่ซอฟตแ์วรเ์สรี

แชรแ์วร ์(Shareware)
แชรแ์วร ์เปน็ซอฟตแ์วรท์มี่ ำพรอ้มกบักำรอนญุ ำตอใหผู้ใ้ช้สำมำรถเผยแพรซ่ำำ้ซอฟตแ์วรน้์นัๆ แตผู่ท้ใ่ีช้

ซอฟตแ์วรน้์นัตอ่จะตอ้งจำ่ยค่ำสญั ญำอนญุำต แชรแ์วรไ์มใ่ชซ่อฟตแ์วรเ์สรหีรอืแมแ้ตก่ง่ึซอฟตแ์วรเ์สรโีดยสว่นใหญ่
แชรแ์วรจ์ะไมใ่หซ้อรส์โค้ด

ซอฟตแ์วรเ์ชงิพาณชิย์ (Commercial Software)
ซอฟตแ์วรเ์ชิงพำณชิยเ์ปน็ซอฟตแ์วรท์พ่ีฒันำโดยธรุกิจซง่ึมจีดุมุ่งหมำยในกำรหำรำยไดจ้ำกผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพำณชิย ์กบั ซอฟตแ์วรใ์หใ้ช้สทิธ ิ์ ไมเ่หมอืนกนั โดยซอฟตแ์วรเ์ชิงพำณชิยส์ว่นใหญเ่ปน็ซอฟตแ์วรท์ใี่ ห้
สทิธก์ิำรใช้แตก็่มบีำ้งทเ่ีปน็ซอฟตแ์วรเ์สรเีชงิรุกิจ และก็มบีำ้งทไี่ มใ่ชซ่อฟตแ์วรเ์ชิงพำณิชยแ์ละไมใ่ช่ซอฟตแ์วรเ์สรี

ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ (Open Source Software)
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์เปน็ซอฟตแ์วรท์มี่ีควำมต้งัใจในกำรเผยแพรซ่อรส์โค้ด ใหก้บัผูใ้ชภ้ำยใตเ้งอ่ืนไขทรีะบุ

ไวใ้นข้อตกลงสญั ญำอนญุำต

The Open Source Initiative (OSI) ไดใ้หค้ำำจำำกดัควำมของ “โอเพนซอรส์” ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. การเผยแพรซ่ำา้โดยเสร ี(Free Redistribution)

สญั ญำอนญุ ำตไมค่วรจำำกดั ฝ่ำยใดๆ ในกำรขำยหรอืใหซ้อฟตแ์วรใ์นฐำนะซอฟตแ์วรอ์งค์ประกอบ
(component) กำรเผยแพรซ่อฟตแ์วรแ์บบรวม ซง่ึประกอบดว้ยโปรแกรมทมี่ ำจำกแหลง่ตำ่งๆ กนั

2. ซอรส์โคด้  (Source Code)
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โปรแกรมทเี่ ผยแพรต่อ้งรวมซอรส์โค้ดไวด้ว้ย และตอ้งยอมใหเ้ผยแพรซ่อรส์โค้ดเช่นเดยีวกบัโปรแกรมทผ่ีำ่น
กำรคอมไพลแ์ลว้

3. งานตอ่เนื่อง
สญั ญำอนญุ ำตตอ้งยอมใหม้กีำรดดั แปลงและทำำเปน็ผลงำนตอ่เนอ่ืง และตอ้งยอมใหม้กีำรเผยแพรผ่ลงำน
เหลำ่น้ีดว้ยเงอื่ นไขเดยีวกบั สญัญำอนญุำตของซอฟตแ์วรเ์ดมิ

4. การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโคด้ของผเู้ ขยีน
สญั ญำอนญุ ำตจะจำำกดัไมใ่หเ้ผยแพรซ่อรส์โค้ดทถ่ีกูแกไ้ขในกรณทีีส่ ญั ญำอนญุำตยอมใหเ้ผยแพร ่patch file
ไปพรอ้มกบั ซอรส์โค้ดเพอื่ ใช้ในกำรแก้ไขโปรแกรมขณะคอมไพล ์สญัญำจะตอ้งระบอุ ยำ่งชดั เจนวำ่อนญุำตให้
เผยแพรซ่อฟตแ์วรท์คี่ อมไพลม์ำจำกซอฟตแ์วรท์ถี่ ูกแก้ไข สญัญำอำจจะต้งัเงอ่ืนไขใหง้ำนดดั แปลงตอ้งใช้ชอ่ื
หรอืหมำยเลขเวอรช์นัตำ่งออกไปจำกซอฟตแ์วรต์น้ฉบบั  กล่ำวคอืผูใ้ชต้อ้งมสีทิธทิจี่ ะทรำบวำ่ใครเปน็ผู้รบัผิด
ชอบซอฟตแ์วรท์ต่ีนกำำลงัใชอ้ยู ่ผูเ้ขียนและผูด้แูลมสีทิธใินทำำนองเดยีวกนั ทจ่ีะทรำบวำ่พวกเขำถกูต้งัคำำถำม
อะไรเพอ่ืทจ่ีะสนบัสนนุและปกปอ้งชอ่ืเสยีงของตวั เอง 

5. การไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหรอืกลุม่
สญั ญำอนญุ ำตตอ้งไมกี่ดกนั ตวับคุคลหรอืกล่มุบคุคลใดๆ

6. การไม่เลือกปฏิบตัิในการจำากดั สาขาการใชง้ าน
สญัญำอนญุำตจอ้งไมจ่ำำกดั ผูใ้ดจำกกำรใชป้ระโยชน์ของโปรแกรมในขอบเขตใดทเี่ ฉพำะเจำะจง เช่น ไมจ่ำำกดั
กำรใชง้ำนในเชงิธรุกิจ หรอืกำรใชง้ำนวจิยัทำงดำ้นพนัธกุ รรม

7. การเผยแพรส่ญัญาอนญุาต
สทิธติำ่งๆ ทตี่ ดิไปกบัโปรแกรมจะมผีลกบัผูใ้ชโ้ปรแกรมท้งัหมดทถ่ีกูเผยแพรซ่ำำ้โดยไมต่อ้งดำำเนินกำรเพม่ิ
สญั ญำอนญุ ำต

8. สญั ญาอนญุาตตอ้ งไม่เจาะจงผลติภณัฑ์
สทิธติำ่งๆ ทตี่ ดิไปกบัโปรแกรมตอ้งไมข้ึ่นกบั สว่นใดสว่นหนง่ึของซอฟตแ์วรท์เ่ีผยแพร ่ถำ้มกีำรเลอืกเฉพำะ
โปรแกรมน้นัออกมำ และถูกใชห้รอืถกู เผยแพร ่ภำยใตเ้งอ่ืนไขของสญัญำอนญุำต ทกุฝำ่ยทไ่ีดร้บัโปรแกรม
น้นัจะตอ้งมสีทิธเิช่นเดยีวกบัผูท้ไ่ีดร้บัซอฟตแ์วรเ์ดมิ

9. สญั ญาอนญุาตตอ้ งไมจ่ำากดัซอฟต์แวร์อื่นๆ 
สญั ญำอนญุ ำตตอ้งไมร่ะบขุ้อจำำกดั ตอ่ซอฟตแ์วรอ์น่ืซง่ึถกูเผยแพรไ่ปพรอ้มกบั ซอฟตแ์วรท์ม่ีสีญัญำอนญุ ำต
(licensed software) ตวั อยำ่งเชน่ สญัญำอนญุ ำตตอ้งไมร่ะบวุำ่โปรแกรมอน่ืๆ ทถ่ีูกเผยแพรใ่นสอ่ืเดยีวกนั
ตอ้งเปน็ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

10. สญั ญาอนญุาตตอ้ งเปน็กลางทางเทคโนโลยี
ไมม่บีทบญัญติัในสญัญำอนญุำตทไ่ีมผ่กูกบั เทคโนโลยหีรอืรปูแบบอนิเตอรเ์ฟสแบบใดแบบหนงึ่
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สญัญาอนญุาต
ควำมเตบิโตของประชำคมลนิกุซ ์ตลอดทศวรรษพรอ้มๆ กบั กำรขยำยตวัของอนิเทอรเ์นต “โอเพนซอรส์” จงึ

เปน็หวัข้อทต้่ีองพจิำรณำรว่มกนั โดยเฉพำะควำมหมำยของคำำวำ่ โอเพน หรอื เปดิ
ปจัจบุนัมข้ีอสญัญำอนญุำตมำกมำยทส่ีำมำรถจำำแนกออกเปน็กล่มุๆ ได ้ทเ่ีปน็สญัญำอนญุ ำตพืน้ฐำนและ

เปน็ทรู้่ีจกั กนัอยำ่งกวำ้งขวำงไดแ้ก่ GNU General Public License (GPL), GNU Library (Lesser) General
Public License (LGPL), Berkeley System Distribution License (BSD), MIT License, Mozilla Public
License (MPL) สำมำรถดรูำยละเอยีดไดท้ ี่ [http://opensource.org/licenses]

เมอื่ มสีญัญำอนญุำตทเี่ ปน็โอเพนซอรส์มำกมำย นกัพฒันำรวมถึงผูใ้ช้จำำเปน็ตอ้งเข้ำใจและเลอืกใหเ้หมำะสม
กบั กำรใช้งำน ตำรำงท ่ี3 แสดงถึงตวั อยำ่งเมอ่ืตอ้งกำรเลอืกใช้ตำมเงอ่ืนไขตำ่งๆ และตำรำงท ี่ 4 เปรียบเทยีบถงึ
ลกั ษณะแตกตำ่งทส่ีำำคญัระหวำ่งสญัญำอนญุำต

เงือ่นไข ประเภทสญั ญาอนญุาตทีเ่สนอ
ถำ้ตอ้งกำรซอรส์โค้ดทด่ีดัแปลง GPL หรอื LGPL
ถำ้ไมต่อ้งกำรซอรส์โค้ดทถี่ ูกดดัแปลง (เก็บกำรดดัแปลง
ไวเ้ปน็สว่นตวั)

X หรอื Apache

ถำ้ยอมใหร้วมกบัซอฟตแ์วรอ์น่ื LGPL (ถำ้ตอ้งกำรซอรส์โค้ดทถ่ีูกดดั แปลง), 
X หรอื Apache (ถำ้ไมต่อ้งกำรซอรส์โค้ดทถ่ีูก
ดดั แปลง)

ถำ้ตอ้งกำรขำยเปน็สญัญำอนญุ ำตเชิงพำณิชยซ์งึ่ ไมใ่ช่
โอเพนซอรส์

สญั ญำอนญุ ำตแบบควบ (GPL + สญั ญำ
อนญุ ำตเชิงพำณิชย)์

ถำ้ตอ้งกำรสทิธพิเิศษ ไมใ่ช่โอเพนซอรส์

ตำรำงท ่ี3 ข้อแนะนำำสำำหรบัสญั ญำอนญุำต OSS ทเ่ีหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร

ลกัษณะ GPL LGPL BSD NPL MPL PD
สำมำรถรวมกบั ซอฟตแ์วรท์ไ่ีมฟ่รี N Y Y Y Y Y
กำรดดั แปลงสำมำรถเก็บไวไ้ดแ้ละไมย่อ้นกลบัมำยงัผู้
พฒันำซอฟตแ์วรเ์ดมิ

N N Y Y Y Y

สำมำรถใหส้ญัญำอนญุ ำตซำำ้ N N N N N Y
ผู้ถอืลขิสทิธเ์ิดมิมสีทิธพิิเศษเหนือกำรดดัแปลงแก้ไข N N N Y N Y
รวมกบัซอฟตแ์วรอ์นญุำตใหส้ทิธแิ์ ละเผยแพรซ่ำำ้ N Y Y Y
รวมกบัซอฟตแ์วรG์PL และเผยแพรซ่ำำ้ Y Y Y N
ตอ้งแบง่ปนัซอรส์ของร่นุเผยแพรซ่ำำ้ Y Y N Y

ตำรำงท ่ี4 ตำรำงเปรยีบเทยีบลกัษณะสญั ญำอนญุำตแบบตำ่งๆ
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สถานภาพซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สท่ัวโลก
หลำยประเทศยอมรบัแนวคิดและกำรเคลอ่ืนไหวของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ หน่วยงำนทเ่ีกีย่วข้องกบั

ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรค่์อยๆ ขยำยควำมพยำยำมในกำรชกัจงูใหเ้กดิกำรใชแ้ละกำรพฒันำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ สถำน
ภำพของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในหลำยภูมิภำคทว่ั โลกไดส้รปุไวใ้นหวัข้อน้ี โดยเรม่ิจำกกิจกรรมในภำคพืน้เอเชยีและ
ตำมดว้ยกิจกรรมจำกสว่นๆอนื่ ๆของโลกตำมลำำดบัตวั อกัษร

สาธารณรฐั ประชาชนจนี
มกรำคม 2545 รฐับำลปกักงิ่ มอบสญัญำซอฟตแ์วรใ์หแ้กผู่ค้้ำซอฟตแ์วรใ์นประเทศทติ่ีดต้งัคอมพวิเตอรข์อง

รฐับำลดว้ยลนิกุ ซร่์นุตำ่งๆ ของตนเอง ในฮ่องกง รฐับำลตดิต้งั Linux sever ในแผนกตำ่งๆ ตลอด 3 ปทีผี่ ำ่นมำ มี
รำยงำนวำ่กำรทำำเช่นน้ีเปน็กำรประหยดัเงนิตรำ เพมิ่ ควำมเข้มแข็งดำ้นควำมปลอดภยั ลดจำำนวนซอฟตแ์วรล์ะเมดิ
สทิธ ์ิและเพมิ่ ขีดควำมสำมำรถของกำำลงังำนดำ้นซอฟตแ์วรใ์นประเทศ โดยกำรเปลย่ีนมำใช้ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ (ที่
มำ: Berger, 2002)

เกาหลี
  หน่วยงำนรฐั บำลใช้ Hancom Linux อยำ่งเปน็ทำงกำร โดยมท้ีงัระบบปฏบิติัและซอฟตแ์วรส์ำำนกังำน
Hancom Office เปน็ซอฟตแ์วรส์ำำนกั งำนทม่ีปีระสทิธภิำพในกำรจดัทำำเอกสำรสำำหรบัสำำนกังำน ประกอบดว้ย
โปรแกรมประมวลผลคำำ ตำรำงงำน รปูภำพ และ โปรแกรมกำรนำำเสนองำน Hancom Linux Inc., ครอบครอง
สญั ญำกบัรฐั บำลเกำหล ีในกำรขำย Hancom Linux Delux 2.0 จำำนวน 120,000 ชดุ

ฟิลปิปนิส์
มีกลุ่มสนบัสนนุกำรเคลอื่ นไหวดำ้นซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ในฟลิปิปนิส ์3 กล่มุ ไดแ้ก่ หน่วยงำนรฐั ภำค

ธรุกิจ และ ชมุ ชนทอ้งถน่ิ สำำหรบัหน่วยงำนรฐั บำล the Advanced Science and Technology Institute (ASTI)
ซงึ่ เปน็หน่วยงำนในกระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหีน้ำทรี่ บั ผดิชอบในกำรเปน็ศูนยก์ลำงกำำหนดทศิทำง
เปน็ผูน้ำำและประสำนงำนดำ้นกิจกรรมทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีในประเทศ ไดพ้ฒันำ Bayanihan Linux
สำำหรบักำรใชง้ำนแบบ desktop ขณะเดยีวกนัก็ไดร้เิรม่ิสง่เสรมิกำรใช้งำนโอเพนซอรส์ในหน่วยงำนภำครฐัโดยกำรจดั
จำ้งพฒั นำระบบ Electronic Local Government Unit (eLGU) ซงึ่ บงัคบัใหใ้ช้ซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์เทำ่น้นั
ในกำรพฒันำ และรฐับำลก็จะประกำศซอฟตแ์วรท์ไี่ ดจ้ดัทำำข้ึนใหเ้ปน็โอเพนซอรส์ดว้ย ระบบ eLGU นีใ้ช้สำำหรบัจดั ทำำ
ระบบข้อมลูผำ่นเครอืข่ำยอนิเทอรเ์นตใหก้บัหน่วยงำนรฐับำลในทอ้งถน่ิเพอื่ ใหส้ำมำรถเรยีกเก็บภำษทีรพัยส์นิและ
ธรุกิจไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและโปรง่ใส

เมอื่ พจิำรณำจำกประชำคมซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ในฟลิปิปนิส ์ม ี3 กลุ่มทม่ีคีวำมรบัผดิชอบในเรอ่ืงทแ่ีตก
ตำ่งกนั  กลำ่วคือ the Philippine Linux User’s Group (PLUG) เน้นทำงดำ้นนโยบำย Open Mind Group เป็น
หน่วยงำนทร่ีวมกล่มุผูใ้ชง้ำนลนิกุ ซ ์หน่วยงำนภำครฐั  หน่วยงำนกำรศึกษำ และธรุกิจ เน้นงำนดำ้นเทคนิค และกล่มุ
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Bluepoint Linux Users Elite (BLUE) ประชำคมออนไลน์ของโปรแกรมลนิกุซ ์ซง่ึเปน็กล่มุของนกัเรียนทจ่ีบจำก
Bluepoint Institute of Higher Technology Foundation เน้นดำ้นกำรฝึกอบรม

ไตห้วนั
โครงกำรซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ เรม่ิในตน้ป ี2546 มเีป้ำหมำยเพอื่ ประหยดัเงนิ 295 ลำ้นเหรยีญสหรฐัใน

กำรจำ่ยค่ำสทิธ ิ์ (royalty) ใหก้บัไมโครซอฟต ์โครงกำรน้ีรวมถึงกำรวิจยัและพฒั นำซอฟตแ์วรส์ำำนกังำนโดยใช้
ทรพั ยำกรทม่ีอียู่ในประชำคมซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ปลำยป ี2543 ภำคบรกิำรสำธำรณะและสถำนศึกษำมกีำรใช้งำน
คอมพวิเตอรส์ว่นบคุ คลประมำณ 1.3 ลำ้นเครอ่ืง และเพมิ่ สงูข้ึนเรอ่ืยๆ นอกจำกน้ียงัมแีผนในกำรจดัต้งัศูนยฝ์กึอบ
รม 6 แหง่ทวั่ไตห้วนั  เพอ่ือบรมนกั พฒันำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ คำดวำ่ภำยใน 3 ป ีศูนยฝ์กึอบรมดงักลำ่ว จะใหก้ำร
อบรมระดบัผูใ้ชท้ว่ั  120,000 คน และผู้ใช้ระดบั กำ้วหน้ำ 9,600 คน (ทม่ีำ: ZDNews, 4 June 2002)

ไทย

รปูท ่ี1 ควำมรว่มมอืแบบเปดิสำำหรบักำรพฒันำซอฟตแ์วรใ์นประทศไทย
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สำำหรบัประเทศไทย ต้งัแตป่ ีพ.ศ. 2538 ไดม้กีำรพฒั นำโปรแกรมลนิกุซข้ึ์นมำกมำย ตวั อยำ่งเชน่ ไกล
วลั ลนีกุซ ์(Kaiwal linux) บูรพำลนิกุซ ์(Burapha Linux) ลนิกุซซ์สิ (Linux SIS- School Internet Server) ลิ
นกุ ซท์ะเล (Linux TLE - Thai Language Extension) นอกจำกน้ียงั ม ีซอฟตแ์วรช์ดุสำำนกั งำนทเ่ีปน็โอเพนซอรส์
เช่น ออฟฟศิทะล (Office TLE) ปลำดำว (Pladao) และ เค ออฟฟศิ (KOffice) ในช่วง 2-3 ปทีผี่ ำ่นมำ ไดม้กีำร
ผลกัดนัใหเ้กดิกำรพฒันำโอเพนซอรส์ โดยจดั OSS Workshop ปลีะ 2 คร้งั ต้งัแตป่ ีพ.ศ. 2541 อกีก้ำวหนงึ่ ทสี่ ำำคญั
ของกำรพฒันำโอเพนซอรส์ในประเทศไทย คือ ในแผนแมบ่ทของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่ืสำร ปี
พ.ศ. 

2545-2549 ไดก้ำำหนดแผนยทุธศำสตรข์องกระทรวงไว ้ท้งัหมด 7 ประกำร ท้งัน้ี 4 ประกำรเปน็ยทุ ธศำสตร์
ทเี่ กีย่วกบั กำรพฒั นำโอเพนซอรส์ในรปูแบบตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเปน็ทำงกำรวิจยัและพฒั นำ กำรศึกษำ กำรอตุสำหกรรม
และสงั คม ประเทศไทยไดต้้งัเปำ้หมำยไวท้ ่ี50 เปอรเ์ซนต ์ทจี่ ะแบง่สว่นแบง่ทำงกำรตลำดของตลำดกำรพฒันำ
โอเพนซอรส์ ในระยะเวลำ 5 ป ีรปูท ่ี1 แสดงควำมรว่มมอืและระยะเวลำในกำรพฒันำโอเพนซอรส์ในประเทศไทย

เวยีดนาม
ในประเทศเวยีดนำม กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงวฒั นธรรมและสำรสนเทศ กระทรวง

อตุ สำหกรรม และ Vietnam Electronics and Informatics Corp (VEIC) เปน็หน่วยงำนหลกั ทที่ ำำหน้ำทสี่ นบัสนนุ
กำรพฒั นำโอเพนซอรส์ กำรประชมุวิชำกำรเกีย่ วกบักำรพฒันำโอเพนซอรส์คร้งัลำ่สดุ เมอื่ เดอืนมกรำคม พ.ศ.2546
ซงึ่ จดัโดย หน่วยงำนภำยใต ้กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศเวยีดนำม มีผูเ้ข้ำรว่มประชมุ มำกกว่ำ
250 คน เหน็ไดช้ดัวำ่กำรพฒั นำโอเพนซอรส์กำำลงั ไดร้บั ควำมสนใจเปน็อยำ่งมำกในประเทศเวยีดนำม นอกจำกน้ี ยงั
มรีำยงำนวำ่ขณะน้ีเวียดนำมกำำลงัรำ่งแผนกำรทำำงำนในป ีพ.ศ. 2546 ทชี่ ดัเจนสำำหรบั กำรพฒันำโอเพนซอรส์ กำร
สนบัสนนุจำกหน่วยงำนตำ่งๆ ทำำใหเ้วยีดนำมเปน็หนง่ึในประเทศทใี่ หก้ำรสนบัสนนุ กำรพฒั นำโอเพนซอรส์ทเ่ีข็มแข็ง
ประเทศหนงึ่ ในเอเซยี

ฟินแลนด์
ในประเทศฟนิแลนด ์บคุลำกร 28 คน จำก 13 หน่วยงำนของรฐั ไดด้ำำเนินโครงกำรเพอ่ืทดสอบกำรทำำงำน

ของ Open Office productivity suite หรอืทเ่ีรียกวำ่ Star Office โดยดำำเนินกำรเสร็จสิน้ในป ีพ.ศ.2545 ซงึ่ ไดข้้อ
เสนอแนะวำ่กำรใชช้ดุโอเพนซอรส์นี ้เหมำะสำำหรบั ผูใ้ช้ทไ่ีมไ่ดแ้ลกเปลย่ีนเอกสำรกบั ผู้ใชท้ใี่ ช้ซอฟตแ์วรส์ำำเรจ็รูปอน่ืๆ
รฐับำลฟนิแลนดไ์ดจ้ดัใหม้กีำรสมัมนำเพอ่ืกระตุ้นใหเ้กิดกำรใช้ ลนิกุซ ์และโอเพนซอรส์ อน่ืๆ ท้งัน้ี 13 เปอรเ์ซนต์
ของเซฟิเวอรข์องหน่วยงำนทเ่ีปน็ของรฐับำลใชร้ะบบปฏบิตั กิำรลนิกุ ซ ์แตอ่ยำ่งไรก็ตำมก็ยงัไมม่ข้ีอกำำหนดวำ่
ซอฟตแ์วรใ์ดทห่ีน่วยงำนของรฐัควรใช้ [Berger, 2002]

ฝร่งัเศส
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ในประเทศฝรงั่เศส กระทรวงวฒันธรรมและกำรสอ่ืสำรไดเ้ปลย่ีนระบบปฏบิติักำรของเซฟิเวอรม์ำใช้ระบบ
ปฏบิติักำรลนิกุซ ์แทนเมอ่ืเดอืนมกรำคม พ.ศ.2543 นอกจำกน้ี โอเพนซอรส์อนื่ ๆ ไดถู้กพฒันำข้ึนมำกมำย เช่น
Apache web server และ Zope (โอเพนซอรส์ สำำหรบั เซฟิเวอร)์ จำกรำยงำนกลำ่วว่ำ กำรทำำงำนของเซฟิเวอรม์ี
ควำมน่ำเชอื่ ถือมำกข้ึนและประหยดัเงนิไดม้ำกข้ึนดว้ย [Berger, 2002] 

เยอรมนั
ในประเทศเยอรมนั  คณะรฐัสภำไดต้ดัสนิใจทจ่ีะเปลย่ีนไปใชล้นิกุ ซเ์มอ่ืเดอืนตลุ ำคม พ.ศ. 2544 แตย่งัใหม้ี

กำรทบทวนข้อสญัญำกบั ไมโครซอฟตเ์พอื่ ลดค่ำใช้จำ่ยในกำรใชซ้อฟตแ์วร ์[Berger, 2002] เมอ่ืไมน่ำนมำน้ี รฐับำล
เยอรมนั ไดป้ระกำศกำรทำำสญัญำรว่มกบั IBM และ SuSE บรษิทั ทพี่ ฒันำโปรแกรมเกีย่ วกบัลนิกุ ซ ์ซง่ึเน้ือหำสว่น
ใหญจ่ะเกีย่วข้องกบักำรยดึตดิกบัผลติภณัฑข์องไมโครซอฟตม์ำกเกินไป [ZDNet News, 4 June 2002]

เปรู
ในประเทศเปร ูร่ำงกฏหมำำยทก่ีำำหนดใหห้น่วยงำนของรฐั ใชโ้อเพนซอรส์ยงั เปน็ทถ่ีกเถยีงกนั อยูใ่นปจัจบุ นั

PS และ โปรแกรมทพ่ีฒั นำข้ึนเพอ่ืกำรค้ำตำ่งๆ จะถูกนำำใช้เมอื่ โอเพนซอรส์ไมม่ใีหเ้ลอืกใช้แลว้ คณะรฐั สภำชำวเปรู
กล่ำวว่ำ กำรออกฎหมำยจะชว่ยลดค่ำใชจ้ำ่ยเกย่ีวกบักำรใชซ้อฟตแ์วรไ์ดประมำณ 60 เปอรเ์ซนต ์อยำ่งไรก็ตำม ก็ยงัมี
เสยีงโตแ้ยง้วำ่ รฐับำลไมม่หีน้ำทท่ีจ่ีะตอ้งกำำหนดวำ่ควรใช้ซอฟตแ์วรใ์ดและกฏหมำยจะขดั ขวำงกำรพฒันำ [Berger,
2002] 

การผลักดันการพัฒนาโอเพนซอร์สในประเทศไทย
ในประเทศไทยมกีล่มุทม่ีกีำรเคลอื่ นไหวในกำรพฒันำโอเพนซอรส์ อยู ่3 กลุ่ม ใหญ่ๆ  คือ หน่วยงำนภำครฐั

มหำวทิยำลยั และ ภำคเอกชน หน่วยงำนทเี่ ปน็แกนนำำในกำรพฒันำ คือ ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชำต ิ(เนคเทค) หน่วยงำนภำยใต ้สำำนกังำนพฒั นำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิมบีทบำทใน
กำรพฒั นำและปรบัปรงุ ลนิกุ ซท์ะเล และออฟฟศิทะเล (พฒั นำตอ่จำก OpenOffice.org) ลนิกุซท์ะเล พฒันำสำำหรบั
ใช้บนเครอื่ งคอมพวิเตอรต้์งัโตะ๊โดยเฉพำะ และลนิกุซซ์สิ พฒันำสำำหรบัเครอ่ืงเซฟิเวอร ์นอกจำกเนคเทค ยงั มกีำรไฟ
ฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย ทใ่ีหก้ำรสนบัสนนุ กำรพฒั นำโอเพนซอรส์ ทใ่ีช้ภำยในหน่วยงำนเองดว้ย

มหำวทิยำลยัทเ่ีปน็แกนนำำในกำรพฒันำโอเพนซอรส์ ไดแ้ก่ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์มหำวทิยำลยับูรพำ
และมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์ซง่ึแตล่ะมหำวทิยำลยัไดม้กีำรพฒันำซอฟตแ์วรล์นิกุซท์ใี่ ชภ้ำยในสถำบนัและเผย
แพรใ่หส้ถำบนั อนื่ ๆ ใช้โอเพนซอรส์ดว้ย ปจัจบุ นัโครงกำรทพ่ีฒันำโอเพนซอรส์ ไดแ้ก่ Beowulf Linux Cluster
project ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์และ Burapa linux ของมหำวทิยำลยับรูพำ ท้งัน้ียงัมโีครงกำรอนื่ ๆ ทไี่ มไ่ด้
กล่ำวไวใ้นทน้ี่ีอีกหลำยโครงกำร

ในสว่นของภำคเอกชน ซอฟตแ์วรส์ำำหรบัใชใ้นบำ้นและอนิเตอรเ์นตคำเฟ ่ไดม้แีนวโน้มเปลย่ีนไปใช้
โอเพนซอรส์ในกำรใชง้ำนทวั่ไป และเพอ่ืกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์เช่น groupware และ server solution ซง่ึพฒั นำโดย
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Ice Solutions ชดุ ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั ธรุกิจขนำดเลก็และขนำดกลำง (SMEs) โดย Micro-X Co.Ltd. ปลำดำว ชดุ
ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั สำำนกั งำน (พฒันำตอ่จำก OpenOffice.org) ตวัอยำ่งดงักลำ่วไดม้กีำรพฒันำอยำ่งตอ่เนอ่ืงจนถึง
ปจัจบุนั

ควำมสนใจทเี่ พม่ิข้ึนในกำรพฒันำโอเพนซอรส์ของ 3 กลุ่มหลกั ไดพ้ฒั นำไปในทศิทำงทถ่ีูกตอ้งและเหมำะ
สม โอเพนซอรส์ทำำใหส้ำมำรถเพมิ่ ควำมสำมำรถในกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์และผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจทส่ีงูข้ึน ใน
ขณะเดยีวกนัก็เพมิ่ ประสทิธภิำพในกำรผลติดว้ย

ปจัจบุนั รฐับำลไดร้ำ่งแผนแมบ่ทของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่ืสำร (ICT Mster Plan)
ระยะเวลำ 5 ป ีโดยเรม่ิต้งัแต ่ป ีพ.ศ.2545 ถงึป ีพ.ศ.2549 แผนยทุ ธศำสตรค์รอบคลมุ  7 ประเดน็หลกั ๆ ดงัน้ี

1. กำรพฒันำอตุสำหกรรม   ICT   เพอ่ืใหเ้ปน็ผูน้ำำในภูมิภำค
5. ใหม้กีำรใช ้open source software ควบคู่กบั ซอฟตแ์วรท์ผ่ีลติในประเทศ เทยีบมลูค่ำไมต่ำำ่ กว่ำรอ้ยละ
50 ของมลูค่ำซอฟตแ์วรร์วมทใ่ีช้ในแตล่ะปี

2. กำรใช้ ICT เพอื่ ยกระดบั คณุ ภำพชีวติของคนไทยและสงัคมไทย
3. กำรปฏริปูและกำรสรำ้งศกัยภำพกำรวิจยั และพฒันำ   ICT  

3.5 (3) กำรพฒันำซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะ open source สำำหรบัเปน็ฐำนใหอ้ตุ สำหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย
นำำไปศึกษำและพฒันำเพอ่ืใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพำณิชยต์อ่ไป

4. กำรยกระดบัศกั ยภำพพืน้ฐำนของสงั คมไทยเพอ่ืกำรแข่งขนัในอนำคต
4.1 (1) บรรจวุิชำเกีย่วกบั กำรเรยีนรูแ้ละกำรใช้คอมพวิเตอรแ์ละเครอื่ งมอืสอื่ สำรใหแ้ก่ผูร้บักำรศึกษำใน
ทกุระดบัช้นั ท้งัน้ีใหจ้ดัเปน็หลกัสตูร หรอืวิชำกำรสอน รวมท้งักำรฝึกหดั ใชต้ำมควำมเหมำะสม โดยหลกั
สตูรจะเน้นตำมเทคโนโลยเีปดิ รวมท้งั open source

5. กำรพฒันำศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรเพอ่ืม่งุขยำยตลำดตำ่งประเทศ
6. กำรสง่เสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่มใช ้ICT
7. กำรนำำ ICT มำใชป้ระโยชน์ในกำรบรหิำรและกำรใหบ้ริกำรของภำครฐั

7.3 (4) พฒันำระบบซอฟตแ์วรท์ง่ีำ่ยตอ่ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ โดยใหม้กีำรลงทนุซอฟตแ์วรร์ะบบ
สนบัสนนุ ภำรกิจของหน่วยงำน ทม่ีมีำตรฐำนเดยีวกนัใหเ้ปน็ซอฟตแ์วรก์ลำงของรฐั ในกรณทีซ่ีือ้
ซอฟตแ์วรส์ำำเรจ็รปู (software package) ใหม้กีำรซือ้ลขิสทิธแ์ิบบรวมไดต้ำมควำมจำำเปน็หำกเปน็ไปไดใ้ห้
ใชร้ะบบซอฟตแ์วรซ์ง่ึเปน็เทคโนโลยไีทย และพฒันำข้ึนโดยผูป้ระกอบกำรไทย หรอืตอ่ยอดจำกซอฟตแ์วร์
open source ซงึ่ เปน็เทคโนโลยเีปดิสำำหรบัทกุ คน
7.4 (4) สง่เสรมิกำรพฒันำเทคโนโลยภูีมสิำรสนเทศและซอฟตแ์วรร์หสั เปดิ

แผนงำนทเ่ีปน็พลงัขบั เคลอ่ืนทส่ีำำคญัทต้่ีองเรง่ดำำเนินกำร ดำ้นกำรพฒั นำอตุสำหกรรมซอฟตแ์วร์
(2) โครงกำรจดัต้งัองค์กรสง่เสรมิกำรพฒั นำซอฟตแ์วรแ์บบ open source โดยทำำหน้ำทส่ีนบัสนนุกำร
พฒั นำซอฟตแ์วรแ์บบ open source ในประเทศไทย รวมถึงเปน็คลงัเก็บรวบรวมซอฟตแ์วรแ์บบ   open  
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source ทจี่ ะเปน็ประโยชน์กบั กำรใชง้ำนสว่นของท้งัภำครฐั เองและภำคเอกชน และเปน็คลงั ควำมรูท้จ่ีะ
ใหค้ำำปรกึษำกบัหน่วยงำนตำ่งๆ ทต้่ีองกำรนำำซอฟตแ์วรน้์นัๆ ไปใช้

จำกยทุธศำสตรห์ลกัท้งั 7 ประกำร กำรพฒั นำโอเพนซอรส์ไดม้สีว่นเข้ำไปเกีย่วข้องอยูถึ่ง 4 ประกำรดว้ยกนั
ซงึ่ แสดงวำ่กำรพฒันำโอเพนซอรส์เปน็เสมอืนยทุ ธศำสตรห์ลกัในกำรพฒันำ ICT เป้ำหมำยของกำรพฒั นำ
โอเพนซอรส์ใน แผนแมบ่ทของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่ืสำร (ICT Master Plan) สำมำรถสรปุได้
ดงั น้ี

1. เพอ่ืสนบัสนนุกำรใชโ้อเพนซอรส์ ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมซอฟตแ์วร์
2. เพอ่ืเพม่ิงำนวจิยั และพฒั นำ ทใ่ีช้โอเพนซอรส์มำกยง่ิข้ึน
3. เพอ่ืเพม่ืควำมเข็มแข็งในกำรพฒันำโอเพนซอรส์ในภำคกำรศึกษำ
4. เพอ่ืสง่เสรมิกำรใชโ้อเพนซอรส์ ในกำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรของภำครฐัใหด้ยีง่ิข้ึน
5. และโครงกำรเรง่ดว่นทต้่ีองเรง่ดำำเนินกำร คือ จดัต้งัศูนยป์ระสำนงำนและคลงั ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

ในช่วงเรมิ่ ปงีบประมำณ 2546 รฐั บำลไทยไดเ้สนอนโยบำยทจี่ ะสนบัสนนุ อตุสำหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละ
อตุ สำหกรรมรถยนต ์เปน็อตุสำหกรรมหลกัในกำรพฒันำของไทย ผลจำกกำรกำำหนดนโยบำย จงึไดม้กีำรผลกัดนั ให้
กลุ่มนกัพฒั นำซอฟตแ์วร ์จดัต้งัสมำพนั ธโ์อเพนซอรส์แหง่ประเทศไทย (tosf.org)  สมำพนั ธถ์ูกจดั ต้งัข้ึนเมอ่ืวนัท ่ี3
กนั ยำยน พ.ศ.2545 โดยมสีมำชิกเข้ำรว่ม 14 สถำบนั ท้งัจำก ภำคกำรศึกษำ ภำคธรุกิจ ภำครฐั และหน่วยงำนทไี่ มม่ี
ผลกำำไร ตำ่งๆ วตัถปุระสงค์หลกั ของ สมำพนัธโ์อเพนซอรส์แหง่ประเทศไทย (tosf.org) คือ เพม่ิประสทิธภิำพและคุ้ม
ค่ำกำรลงทนุ และเพอ่ืสนบัสนนุ ใหอ้ตุสำหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศหนัมำพฒันำโอเพนซอรส์มำกข้ึน

บทบาทของเนคเทค (เนคเทคทำาอะไรบา้ง)
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปทีผี่ ำ่นมำศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชำต ิ(เนคเทค) ไดเ้ข้ำไปมี

บทบำทสำำคญัในกล่มุของผูใ้ช้โอเพนซอรส์ในประเทศไทย นอกจำกน้ีเนคเทคยงัไดร้ว่มกบัหน่วยงำนภำยนอกอน่ืๆ
เปน็ผูร้ิเรม่ิจดั กิจกรรมตำ่งๆ เกีย่ วกบัโอเพนซอรส์ (ดงั แสดงในตำรำงท ่ี5)

ประเภทกจิกรรม รายละเอยีด
สมัมนำ/ กำรประชมุเชิงปฏบิตั กิำร - จดั งำนประชมุ เชิงปฏบิติักำร 5 คร้งั

11. 15 กรกฎำคม 2542: ผู้เข้ำรว่ม 150 คน
12. 20 กนัยำยน 2542: ผู้เข้ำรว่ม 200 คน
13. 21 พฤศจกิำยน 2544: ผู้เข้ำรว่ม 361 คน
14. 23 มนีำคม 2545: ผู้เข้ำรว่ม 557 คน
15. 2 กนั ยำยน 2545: ผู้เข้ำรว่ม 3000 คน

- จดั งำนสมัมนำยอ่ยมำกกวำ่ 30 คร้งั
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กำรเผยแพรโ่ปรแกรม - โปรแกรม Linux SIS
- โปรแกรม Linux TLE
- โปรแกรม Office TLE

เอกสำรเผยแพร/่ หนงั สอื/ บทควำม - Linux TLE
- Office TLE
- ลนิกุซส์ำำหรบั กำรบรหิำรเครอืข่ำย (Linux for network administration)

กำรอบรม - จดั อบรมหวัข้อ กำรใช้ระบบปฏบิตั กิำรลนิกุ ซส์ำำหรบัผูใ้ชท้ว่ั ๆ ไป
- จดั อบรมระหวำ่ง เนเทค, กฟฝ., สมำชิกโครงกำร SchoolNet, ผู้ผลติ PC
ภำยในประเทศ และตวัแทนจำำหน่ำย PC
- จดั อบรมกำรใช้งำน Linux TLE และ Office TLE แกข้่ำรำชกำรครแูละ
นกัเรยีนทวั่ทกุภำคของประเทศไทย ระหวำ่ง พ.ย.-ธ.ค. 2545

กล่มุผูใ้ช้โอเพนซอรส์/ สมำพนั ธ์ - กลุ่มผูใ้ชล้นิกุซใ์นประเทศไทย (Thai Linux User Group, TLUG)
- กลุ่มผูพ้ฒันำลนิกุ ซใ์นประเทศไทย (Thai Linux Working Group,
TLWG)
- กลุ่มผูใ้ชล้นิกุซ ์ม. สงขลำนครนิทร ์(Prince of Songkhla Univ.-Linux
User Group, PSU-LUG)
- สมำพนัธโ์อเพนซอรส์แหง่ประเทศไทย (TOSF.org)
- โครงกำร Open TLE (opentle.org)

เวบ็ไซต์ - 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

อนื่ ๆ จดัประกวดซอฟตแ์วร์
- ป ี2544: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 9 ฉบบั  ผ่ำนเข้ำรอบ 9 ฉบบั
- ป ี2545: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 38 ฉบบั ผำ่นเข้ำรอบ 37 ฉบบั
- ป ี2545: ข้อเสนอโครงกำรท้งัหมด 106 ฉบบั ผำ่นเข้ำรอบ 70 ฉบบั

ตำรำงท ่ี5 กิจกรรมทีเ่กีย่ วกบัโอเพนซอรส์ในประเทศไทยทจ่ีดัโดยเนคเทค

ฝ่ำยวจิยัและพฒันำสำขำสำรสนเทศ (RD-I) เปน็หน่วยงำนหนง่ึภำยใตเ้นคเทค ทม่่ีงุเน้นงำนทำงดำ้น
ซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดต้ระหนกัถงึสภำพโครงสรำ้งทำงสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ จงึมคีวำม
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ปรำรถนำทจ่ีะทำำใหป้ระชำชนไดร้บั ข้อมลูข่ำวสำรทเ่ีปน็ประโยชน์ เพอื่ พฒั นำคณุภำพชวีติของคนไทยใหด้ข้ึีนและมี
ควำมมนั่คงเปน็ปึกแผน่ทวั่ท้งัประเทศ ดงัน้นัฝำ่ยวจิยั และพฒั นำฯ จงึไดก้ระตุ้นสงัคมเพอ่ืใหเ้กิดกำรไมพ่ง่ึพำทำงวทิยำ
ศำสตรแ์ละเทคโนโลยจีำกตำ่งประเทศ และนอกจำกน้ีคือ เพอ่ืลดกำรนำำเข้ำเทคโนโลยจีำกตำ่งประเทศ เพอ่ืสนองตอบ
ตอ่กระแสพระรำชดำำรชั ของพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทวี่ ่ำเศรษฐกิจพอเพยีง  อกีท้งัยงัเพอ่ืเปน็กำรสนบัสนนุกำร
พฒั นำโปรแกรมลนิกุซท์ะเล โปรแกรมออฟฟศิทะเล และโปรแกรมอน่ืๆ

แผนปฏิบัติการสำาหรับการสนับสนุนโอเพนซอร์สในประเทศไทย
บทควำมน้ีไดน้ำำเสนอแนวควำมคิดและกรอบของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์รวมถึงไดส้รปุ สถำนกำรณข์อง

ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในประเทศตำ่งๆ ทวั่โลก (มนีำคม 2546) ซงึ่ จะเหน็ไดว้ำ่แนวคิดของซอฟตแ์วรโ์อ
เพนซอรส์ไดร้บั ควำมนิยมเพมิ่ มำกข้ึนเรอ่ืยๆ จนหลำยประเทศเชอ่ืมน่ั และประกำศแผนปฏบิติักำรสนบั สนนุโอ
เพนซอรส์อยำ่งเปน็รปูธรรม

เพอ่ืใหม้กีำรสนบัสนนุ โอเพนซอรส์ใหเ้ปน็ทำงเลอืกในกำรใช้ซอฟตแ์วร ์และบรรลเุป้ำหมำยตำมทไ่ีดก้ำำหนด
ไวใ้นแผนแมบ่ท ICT กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอื่ สำรจงึไดว้ำ่แนวทำงสำำหรบั ดำำเนินงำนดำ้นโอ
เพนซอรส์ไวด้งั ตอ่ไปน้ี

1. ม่งุมนั่สนบัสนนุกำรพฒันำและกำรใช้โอเพนซอรส์ โดยเรง่สง่เสรมินกัพฒั นำรุ่นใหมเ่พอ่ืใหเ้ข้ำใจถงึวธิี
กำรพฒันำซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์ และสรำ้งเครอืข่ำยของกำรพฒั นำเพอ่ืใหเ้กิดกำรพฒันำซอฟตแ์วร์
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและเก้ือกูลกนั

2. วำงมำตรกำรใหห้น่วยงำนภำครฐัมกีำรใช้ซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์อยำ่งเปน็รปูธรรม ท้งัในดำ้นกำร
จดั ซือ้และจดัจำ้งซอฟตแ์วรใ์หม ่รวมท้งักำรใหส้ทิธพิเิศษสำำหรบัผูใ้ชห้รอืนำำโอเพนซอรส์มำพฒันำตอ่ยอด
ท้งัในหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน

3. จดั ต้งัศูนยป์ระสำนงำนและคลงั ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์เพอ่ืเปน็ศูนยร์วมของซอฟตแ์วรแ์ละข้อมลูข่ำวสำร
โดยนำำซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็ของรฐัมำจดั ระเบยีบและเปดิเผยเปน็โอเพนซอรส์พรอ้มท้งักำรจดัเตรยีมข้อมลูและ
ประสบกำรณจ์ำกกำรใชง้ำน ศูนยฯ์ น้ีจะทำำหน้ำทเ่ีปน็คลงัซอฟตแ์วรท์เี่ ปน็โอเพนซอรส์ท้งัหมด และเปน็
แหลง่ข้อมลูเพอ่ืกำรแลกเปลย่ีนควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรใชแ้ละพฒันำซอฟตแ์วร์

ผลทคี่ ำดวำ่จะไดจ้ำกกำรผลกัดนั ใหม้กีำรพฒันำและใช้โอเพนซอรส์อยำ่งเปน็รปูธรรม
1. ดำ้นเทคโนโลยี

จะเกิดกำรพฒันำซอฟตแ์วรแ์บบตอ่ยอด ทำำใหก้ำรพฒันำซอฟตแ์วรร์วดเรว็ข้ึน ทำำใหเ้กิดกำรวจิยั และทด
ลองจนเกิดเปน็นวตักรรมทจี่ ะเปน็กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งใหก้บัอตุสำหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยในทส่ีดุ  นอก
จำกน้ียงัทำำใหเ้กิดมำตรฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทเ่ีหมำะสมสำำหรบัประเทศดว้ย กำรทเ่ีรำสำมำรถ
เข้ำถงึซอรส์โค้ดทเี่ ปน็หวัใจสำำคญั ของซอฟตแ์วรท์ำำใหเ้รำมนั่ใจในควำมปลอดภยัของข้อมลูทส่ีรำ้งข้ึน
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2. ดำ้นเศรษฐกิจ
เมอ่ืเกิดกำรนำำซอฟตแ์วรท์ม่ีอียูม่ำใช้ใหมห่รอืพฒั นำตอ่ยอดไดท้ำำใหน้กัพฒันำสำมำรถลดตน้ทนุ กำร
พฒันำ และผูจ้ดัซือ้ก็สำมำรถลดงบประมำณใช้จำ่ยเมอ่ืเปรยีบเทยีบกำรซือ้ซอฟตแ์วรท์มี่ คีณุลกัษณะที่
ใกลเ้คียงกนั

3. ดำ้นสงัคม
เมอ่ืทกุคนมเีสรภีำพในกำรเข้ำถงึซอฟตแ์วรแ์ละซอรส์โค้ด กำรนำำซอฟตแ์วรม์ำใชจ้งึมเีสรภึำพมำกยงิ่ ข้ึน
ทำำใหส้ำมำรถลดอปุสรรค์ของกำรเข้ำถงึข่ำวสำร ทกุ คนจงึมคีวำมพรอ้มในกำรสรำ้งสงัคมฐำนควำมรูไ้ด้

4. ดำ้นบคุลำกร
โอเพนซอรส์ทำำใหเ้กดิกำรเปดิเผยซอรส์โค้ดทเี่ ปน็หวัใจของโปรแกรม ทกุ คนจงึสำมำรถเรยีนรูห้ลกักำรใน
กำรพฒันำซอฟตแ์วร ์โปรแกรมเมอรรุ่์นใหม่ๆ  สำมำรถจะศกึษำจำกซอรส์โค้ดทไี่ ดพ้ฒั นำแลว้ดว้ยตนเอง
บคุคลตำ่งสำขำก็สำมำรถทจ่ีะพฒั นำตวั เองใหเ้ปน็โปรแกรมเมอรห์รอืชว่ยตวัเองในกำรพฒันำซอฟตแ์วร์
เพอ่ืเปน็เครอื่ งมอืของตนเองได้

5. ดำ้นจรยิธรรม
ปญัหำกำรละเมดิลขิสทิธซิอฟตแ์วรป์จัจบุ นั ยงัสงูอยูม่ำกท้งัน้ีเกดิจำกรำคำซอฟตแ์วรท์ส่ีงูและควำมย่งุยำก
ในกำรบรหิำรสทิธใินกำรใช้ซอฟตแ์วร ์โอเพนซอรส์ไดท้ำำใหเ้กิดเสรีภำพในกำรเข้ำซอฟตแ์วรม์ำกข้ึนไมว่ำ่
จะเปน็กำรใช้ กำรศึกษำ กำรปรบัปรงุ  และกำรเผยแพรซ่ำำ้ ทท่ีกุคนทำำไดโ้ดยไมต่อ้งขออนญุำต
กจำกเจำ้ของสทิธแิตป่ระกำรใด ทำำใหส้ำมำรถลดปญัหำกำรละเมดิลขิสทิธซิอฟตแ์วรท์อ่ีนญุำตสทิธกิำรใช้
เทำ่น้นั

กลยทุธก์ำรผลกัดนัโอเพนซอรส์ในระยะ 5 ป ี(2546-2550)

รปูท ่ี2 กลยทุธก์ำรผลกัดนัโอเพนซอรส์ในระยะ 5 ป ี(2546-2550)
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ปที ่ี  1  -2     สรำ้งควำมพรอ้ม  
กำรนำำซอฟตแ์วรท์เี่ ปน็โอเพนซอรส์เข้ำมำใชใ้นประเทศไทยไดเ้รม่ิมำนำนแลว้  สว่นใหญจ่ะใชใ้นงำนวจิยั โดย

เฉพำะอยำ่งยง่ิในหมู่นกัศึกษำทไ่ีดม้โีอกำสศึกษำอยูต่ำ่งประเทศ เมอ่ืไดม้โีอกำสตดิตอ่กบั นกั วจิยัในเมืองไทย หรอืได้
มโีอกำสกลบัมำในประเทศแลว้จะนำำซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์เข้ำมำเผยแพร ่งำนวจิยั สว่นใหญก็่ทำำกนัภำยใต้
ระบบปฏบิตั กิำรยนิูกสแ์ละบทควำมทำงวชิำกำรสว่นใหญก็่ใชซ้อฟตแ์วร ์Latex ในกำรจดั หน้ำ กำรประกำศรบั บท
ควำมวชิำกำรเกอืบท้งัหมดก็กำำหนดรปูแบบโดยยดึซอฟตแ์วร ์Latex เปน็หลกั เมอ่ืระบบปฏบิติักำรลนิกุ ซไ์ดพ้ฒั นำ
ข้ึนและไดเ้ผยแพรอ่อกไปโดยกำำหนดสญัญำอนญุ ำต ใหเ้ปน็โอเพนซอรส์เมอ่ืป ี2535 กำรใชง้ำนทวั่ไปของซอฟตแ์วรท์ี่
เปน็โอเพนซอรส์ก็เรมิ่ เปน็ทร่ีูจ้กักนั มำกข้ึน และเมอ่ืโอเพนออฟฟศิทที่ ำำหน้ำทไ่ีดใ้กลเ้คียงกบั ซอฟตแ์วรช์ดุ ออฟฟศิที่
ใช้กนัอยู่แพรห่ลำยปจัจบุนัไดเ้ผยแพรภ่ำยใตส้ญัญำอนญุำตทเี่ ปน็โอเพนซอรส์แลว้น้นั กระแสของควำมเชอื่ มนั่ในกำร
ใช้ซอฟตแ์วรท์เี่ ปน็โอเพนซอรส์เพอื่ เปน็อกีทำงเลอืกหนง่ึจงึมมีำกข้ึนจนถึงปจัจบุ นั

ลนิกุ ซท์ป่ีรบัปรงุใหใ้ชก้บั ภำษำไทยเรมิ่ เผยแพรเ่ปน็ธรุกิจในประเทศไทยคร้งัแรกเปน็ป ี2538 ต้งัแตน้่นัมำ
กิจกรรมตำ่งๆ ทเ่ีกีย่วกบั โอเพนซอรส์ก็เรมิ่ ปรำกฏใหเ้หน็เปน็รปูธรรม อำท ิงำนกำรพฒันำซอฟตแ์วรร์วมถึงฟอนต์
และเอกสำรเพอื่ ใหเ้ปน็โอเพนซอรส์และกำรพฒันำแบบตอ่ยอด; งำนประกวดกำรเขียนซอฟตแ์วรแ์บบโอ
เพนซอรส์เพอ่ืสรำ้งบคุลำกรและสนบั สนนุกำรพฒันำแบบโอเพนซอรส์; งำนสมัมนำและมหกรรมเพอื่ สรำ้งควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรรวมเปน็กล่มุนกัพฒั นำ (ZzzThai, TLWG, OpenTLE.org), กลุ่มผูใ้ช้ (TLUG, PSU-
LUG), กลุ่มสนบัสนนุ (OTN, TOSF.org) เปน็ตน้ เพอื่ ใหก้ล่มุและกิจกรรมตำ่งๆ ทมี่ อียูไ่ดด้ำำเนินกำรอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและเปน็เอกภำพในกำรผลกัดนักำรพฒันำและกำรใชง้ำนโอเพนซอรส์, สรำ้งควำมเข้มแข็งใหก้บั กล่มุ,
สรำ้งควำมเชอ่ืมนั่ใหแ้ก่ผู้ใชง้ำนทวั่ไป ปแีรกของกำรผลกั ดนั จงึเปน็กำรเตรยีมควำมพรอ้มทำงดำ้นพืน้ฐำน, สรำ้งควำม
เข้มแข็งใหก้บักล่มุและสรำ้งเครอืข่ำยเพอ่ืกำรประสำนงำนกนัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ศูนยป์ระสำนงำนและคลงั
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ทจี่ ะเปน็แหลง่รวมของข้อมลูและเปน็ทเ่ีชอื่ มโยงของกล่มุตำ่งๆ จงึเปน็เป้ำหมำยหลกัในปนีี้

ปที ่ี  2-  4     มุ่งมน่ั พฒันำ  
ระยะทส่ีองจะเปน็กำรพฒั นำและสง่เสรมิใหม้กีำรพฒันำซอฟตแ์วรต์ำ่งๆ ใหเ้พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร โดยเรม่ิ

กำรวำงแผน กำำหนดทศิทำงและออกแบบวธิีกำรพฒันำต้งัแตก่ลำงปที ่ี1 เพอื่ ใหม้กีำรพฒันำไปในทศิทำงเดยีวกนัและ
สง่เสรมิเก้ือกูลกนั

ซอฟตแ์วรท์จ่ีะเรง่รดัพฒั นำอำจแบง่เปน็กล่มุตำมลกัษณะกำรใช้งำนไดด้งัน้ี

1. ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐำน
ก. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรใชง้ำนบนเครอืข่ำย (Internet Application) เปน็ประเภทของซอฟตแ์วรท์มี่ ี

กำรใชง้ำนมำกทส่ีดุ อำท ิอนิเทอรเ์น็ตบรำวเซอร,์ ซอฟตแ์วรอ์ำ่นอเีมล,์ สง่ข้อมลู, พดูคยุ (chat),
ซอฟตแ์วรช่์วยในกำรดำวน์โหลดข้อมลู (ftp) เปน็ตน้
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ข. ซอฟตแ์วรช์ดุสำำนกั งำน (Office Suite) เปน็ประเภทของซอฟตแ์วรท์ใ่ีชจ้ดัทำำและจดัรปูแบบ
เอกสำร, กำรนำำเสนอ และกำรบนัทึกตำรำง เปน็ตน้ รวมถึงซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็เอดเิตอรด์ว้ย

ค. ซอฟตแ์วรฐ์ำนข้อมลู (Database)
ง. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรวำดภำพ (Graphic Utilities)
จ. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรจดัทำำสอ่ืผสม (Multimedia Production)
ฉ. ซอฟตแ์วรส์นบัสนนุกำรใชง้ำน (Utilities) รวมถึงฟอนต ์(Fonts)
ช. ระบบปฏบิตั กิำรและไดรเ์วอร ์(driver) สำำหรบัฮำรด์แวรป์ระเภทตำ่งๆ
ซ. ซอฟตแ์วรแ์บบฝงัตวั  (Embedded Software)

2. ซอฟตแ์วรร์ะบบ (Solution)
ก. ซอฟตแ์วรร์ะบบเพอ่ืกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ผ่ำนเครอืข่ำย
ข. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบัใชง้ำนในโรงเรยีนเพอื่ กำรเรยีนกำรสอน
ค. ซอฟตแ์วรร์ะบบเพอ่ืกำรใช้งำนภำครฐั โดยเน้นกำรสนบัสนนุกำรพฒันำระบบรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส์
ง. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบั กำรใชง้ำนในสำำนกังำนอตัโนมติั
จ. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบั กำรใชง้ำนใน SME
ฉ. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบั กำรใชง้ำนในกำรบรหิำรโรงพยำบำล

ระยะของกำรพฒันำน้ีตอ้งมกีำรกำำหนดมำตรฐำนท้งักำรทำำงำนของซอฟตแ์วรแ์ละกำรจดัเก็บข้อมลู สดุทำ้ย
เสนอแนะใหเ้ปน็มำตรฐำนสำกล เพอ่ืใหก้ำรแลกเปลย่ีนและกำรใชข้้อมลูรว่มกนัเปน็ไปไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกที่
สดุ

ปที ่ี  3  -5   นำำเศรษฐกิจ  
เมอื่ เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจและเชอ่ืมนั่ในกำรใชโ้อเพนซอรส์หลงัจำกทไ่ีดเ้ตรยีมควำมพรอ้มท้งัข้อมลูและ

ซอฟตแ์วร ์กำรพฒั นำใหเ้ปน็อตุสำหกรรมและธรุกิจตอ่เนอ่ืงจงึทำำไดอ้ยำ่งมนั่ใจ กำรวำงรำกฐำนสำำหรบักำรผลกัดนัให้
เปน็อตุสำหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศเพอ่ืกำรพง่ึพำตนเองและกำรสง่ออกอำจตอ้งเรม่ิศกึษำหำรปูแบบทำงธรุกิจ
(Business model) ทเี่ หมำะสมและเปน็ไปได ้ต้งัแตก่ลำงปที ่ี2

โอเพนซอรส์จะชว่ยลดตน้ทนุกำรพฒันำและทำำใหส้ำมำรถกำำหนดระยะเวลำของกำรพฒันำไดด้ข้ึีนเนอ่ืงจำก
เปน็กำรพฒั นำแบบตอ่ยอดและกำรบรหิำรระบบ ทำำใหป้ญัหำควำมลำ่ช้ำของกำรสง่มอบงำนลดน้อยลง

กำรพฒั นำใหเ้ปน็อตุสำหกรรมสง่ออกหรอืกำรรบังำนจำ้ง (outsource) จำกตำ่งประเทศจงึมโีอกำสมำกข้ึน
รฐับำลควรสนบัสนนุโดยกำรหำมำตรกำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชง้ำน (สรำ้งควำมตอ้งกำรและตลำด) ท้งัในและตำ่ง
ประเทศ พรอ้มท้งัใหส้ทิธพิเิศษสำำหรบั กำรใช้ซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์แก่ท้งัผูใ้ช้และผูพ้ฒันำเพอ่ืสนบั สนนุกำรลง
ทนุ จำกภำคเอกชนใหม้ำกข้ึน
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์ส
เพอ่ืใหเ้ปน็ไปตำมวตัถปุระสงค์และบรรลเุ ป้ำหมำยข้ำงตน้ แผนปฏบิติักำรทส่ีอดคลอ้งกบักลยทุ ธท์งั้ 3 ระยะ

สำมำรถจดัเปน็กิจกรรมได ้7 ดำ้น ดงั น้ี
1. กำรจดัฝึกอบรมและสมัมนำ   เพอื่ ช่วยเผยแพรแ่นวคิดของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์แก่สำธำรณชนและเพอื่

ชว่ยฝกึอบรมแก่ผู้พฒันำโอเพนซอรซ์อฟตแ์วร์
2. กำรจดัทำำคู่มอืเอกสำร   เพอ่ืเผยแพรเ่อกสำรเกีย่ วกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ใหแ้ก่สำธำรณชนและกล่มุผู้

ใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์
3. กำรสนบั สนนุกำรพฒันำ   มกีำรกำำหนดแนวทำงในกำรร่วมมอืกนัพฒั นำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ เช่น กำร

จดั กล่มุของซอฟตแ์วรใ์นภำครฐั ภำคกำรศึกษำ ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐำน (โปรแกรมประยกุ ตใ์ช้สำำหรบั
อินเทอรเ์น็ต โปรแกรมสำำนกังำน โปรแกรมฐำนข้อมลู และอน่ืๆ) จดัต้งัมำตรฐำนในกำรสอ่ืสำรและรบั
สง่ข้อมลูรวมถึงกำรจดัเก็บข้อมลู

4. กำรพฒันำซอฟตแ์วร์   วำงแผนกำรพฒั นำซอฟตแ์วรเ์พอื่ ใหเ้ปน็แนวทำงควำมรว่มมอืแก่ผูพ้ฒั นำ
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ รวมถึงกำรจดัหำ เผยแพรแ่ละสนบัสนนุทำงดำ้นแหลง่ควำมรูแ้ละข้อมลูแก่ผู้
พฒันำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

5. กำรจดัต้งัศนูยป์ระสำนงำนและคลงั ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์   เพอ่ืจดัต้งัศูนยก์ลำงข้อมลูข่ำวสำรทำงดำ้น
ซอฟตแ์วร ์รหสั ตน้ฉบบั  (ซอรส์โค้ด) และข่ำวสำรตำ่งๆ สำำหรบั ผูใ้ช้ในเชิงเทคนิคหรอืเชงิธรุกิจ โดยคลงั
ซอฟตแ์วรน้ี์จะทำำหน้ำทเ่ีชอ่ืมโยงตดิตอ่กบัคลงัซอฟตแ์วรอ์น่ืๆ ทวั่โลก แนวคิดทส่ีำำคญัทส่ีดุของคลงั
ซอฟตแ์วรคื์อเพอ่ืสง่เสรมิและสนนัสนนุกำรนำำกลบัมำใชใ้หม ่เพอ่ืเพม่ิประสทิธภิำพในกำรพฒันำมำกยง่ิ
ข้ึน

6. กำรประชำสมัพนัธ์   เพอ่ืสรำ้งควำมตน่ืตวัใหม้กีำรใช้ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์มำกยง่ิข้ึน
7. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืและบรกิำร   จดั ต้งัศนูยบ์รกิำรข้อมลูทำงโทรศพั ทไ์วค้อยตอบข้อซกั ถำมเพอื่ เปน็กำ

รสนนั สนนุผู้ใชแ้ละผูพ้ฒันำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

โครงการเรง่ดว่นสาำ หรบัการผลกัดนัโอเพนซอรส์
1. โครงกำรพฒันำเดก็ไทยก้ำวไกลดว้ย ICT

โดยจะมกีำรนำำระบบปฏบิติักำร Open source เข้ำไปใช้ในคอมพวิเตอรท์ไ่ีดร้บับรจิำค รวมท้งักำร
Training ใหก้บัเดก็ๆ

2. โครงกำรโอเพนซอรส์ออฟฟศิในกระทรวง ICT
3. โครงกำรจดั ต้งัศูนยป์ระสำนงำนและคลงัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

1. การจดั ฝกึอบรมและสมัมนา
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์
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เพอ่ืชว่ยเผยแพรแ่นวคดิของซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์แก่สำธำรณชนและเพอ่ืช่วยฝึกอบรมแก่ผู้พฒันำโอ
เพนซอรซ์อฟตแ์วร์

แผนดำำเนินกำรระยะยำว
1. รำ่งหลกั สตูรกำรฝึกอบรม
2. จดั กำรฝึกอบรม
3. จดั กำรสอบและใหป้ระกำศนียบตัรหรอืใบรบั รอง

แผนดำำเนินกำร   1   ปี  
1. เปน็เจำ้ภำพในกำรจดั งำนมหกรรมโอเพนซอรส์แหง่ประเทศไทย (Workshop on Thailand Open

Source)  ซงึ่ ปจัจบุนัจดัโดยเนคเทคเปน็ประจำำ ปลีะ 2 คร้งั
คร้งัท ่ี1 เมอ่ืวนั ท ่ี15 กรกฎำคม 2542 ทโ่ีรงแรมปทมุวนัพรนิเสส ผู้เข้ำรว่ม 150 คน
คร้งัท ่ี2 เมอื่ วนัท ี่ 20-21 กนั ยำยน 2542 ทมี่ .เกษตรศำสตร ์ผู้เข้ำรว่ม 200 คน
คร้งัท ่ี3 เมอื่ วนัท ี่ 21 พฤศจิกำยน 2544 ทเ่ีขตอตุ สำหกรรมซอฟตแ์วร ์ผูเ้ข้ำรว่ม 361 คน
คร้งัท ่ี4 เมอ่ืวนั ท ่ี23 มนีำคม 2545 ทศี่ ูนยป์ระชมุ แหง่ชำตสิริกิิต ์ิผูเ้ข้ำรว่ม 557 คน
คร้งัท ่ี5 เมอื่ วนัท ี่ 2-3 กนั ยำยน 2545 ทศี่ ูนยป์ระชมุ แหง่ชำตสิริกิิต ์ิผูเ้ข้ำรว่ม 3,000 คน

2. กำรจดัสมัมนำ เรอ่ืง “กำรลดตน้ทนุขององค์กรดว้ยโอเพนซอรส์” ใหก้บั สมำชกิสภำอตุสำหกรรม

2. การจดั ทำาคูม่อืเอกสาร
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์

เพอ่ืเผยแพรเ่อกสำรเกีย่วกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ใหแ้ก่สำธำรณชน กล่มุผู้ใชแ้ละนกัพฒันำโอเพนซอรส์
รวมถึงกำรจดัทำำคู่มือเพอื่ ใช้ประกอบกำรเรยีนกำรสอนท้งัในและนอกโรงเรยีน

แผนดำำเนินกำร
1. สำำรวจ ตดิตำม และจดัทำำสถติกิำรใช้งำนโอเพนซอรส์เปน็ประจำำทกุป ีแลว้ตพีมิพเ์ปน็ “รำยงำนประจำำปี

สถำนภำพโอเพนซอรส์ประเทศไทย”
2. จดั ทำำคู่มอืกำรใช้งำน กำรเรยีนกำรสอน
3. จดั ทำำเอกสำร หนงัสอืตำำรำเผยแพรค่วำมรูต้ำ่งๆ เกีย่ วกบัโอเพนซอรส์

3. การสนบัสนนุการพฒันา
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์
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มีกำรกำำหนดแนวทำงในกำรร่วมมอืกนัพฒันำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ เช่น กำรจดักล่มุของซอฟตแ์วรใ์นภำค
รฐั ภำคกำรศึกษำ ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐำน (โปรแกรมประยกุตใ์ชส้ำำหรบั อนิเทอรเ์น็ต โปรแกรมสำำนกังำน โปรแกรมฐำน
ข้อมลู และอน่ืๆ) จดั ต้งัมำตรฐำนในกำรสอื่ สำรและรบัสง่ข้อมลูรวมถงึกำรจดัเก็บข้อมลู

กิจกรรมตำ่งๆ อำจรวมถึง
1. ใหท้นุและจดั กำรประกวดกำรพฒั นำซอฟตแ์วรร์ะดบั ตำ่งๆ
2. จดั โครงกำรระบบพเ่ีลีย้งเพอ่ืแนะนำำกำรพฒันำ
3. จดั ทำำระบบ Project Hosting สำำหรบัโครงกำรทไ่ีดร้บัอนมุติั เพอื่ รบัข้อเสนอแนะตำ่งๆ ระหวำ่งกำรออก

แบบและพฒันำ สอดคลอ้งกบั เจตนำรมณข์องกำรพฒั นำทเี่ ปน็โอเพนซอรส์ซงึ่ จะรวมถงึขบวนกำรพฒั นำ
ทเ่ีปดิ (Open process) ดว้ย

4. ศึกษำและรวบรวมสญัญำอนญุำตประเภทตำ่งๆ เพอ่ืใหค้ำำปรกึษำสำำหรบักำรเลอืกใช้

แผนดำำเนินกำร 
1. สนบัสนนุ โครงกำรประกวดแข่งขนั พฒันำซอฟตแ์วรแ์หง่ชำต ิสำขำโอเพนซอรส์และลนิกุซ์

ดำำเนินกำรเปน็ประจำำทกุ ปโีดยเนคเทค เปน็กำรใหท้นุพฒันำสำำหรบัโครงกำรทผ่ี่ำนกำรเหน็ชอบจำกคณะ
กรรมกำร ผู้เสนอโครงกำรจำำกดั อยูท่น่ีกัเรยีนและนกัศึกษำ
ป ี2544 ม ี9 โครงกำร
ป ี2544 ม ี37 โครงกำร
ป ี2544 ม ี70 โครงกำร

2. โครงกำรจดั ประกวดกำรพฒันำเกมส ์ของ บรษิทั  ลเิบอรต์ำ จำำกดั
3. ใหท้นุพฒันำสำำหรบับคุคลทวั่ไป โดยตอ้งผ่ำนกำรเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

4. การพฒันาซอฟต์แวร์
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์

วำงแผนกำรพฒั นำซอฟตแ์วรเ์พอื่ ใหเ้ปน็แนวทำงควำมรว่มมอืแก่ผู้พฒั นำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ รวมถงึกำร
จดั หำ เผยแพรแ่ละสนบัสนนุทำงดำ้นแหลง่ควำมรูแ้ละข้อมลูแก่ผู้พฒั นำซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ซอฟตแ์วรท์พี่ ฒั นำข้ึน
น้ีจะเปน็ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐำนหรอืมคีณุ สมบติัพืน้ฐำนเทำ่น้นั เพอื่ วำ่ธรุกิจและอตุสำหกรรมจะนำำไปตอ่ยอดหรอืให้
บริกำรช้นัสงูตอ่ไปได้

กำรพฒั นำจะเน้นกำรกำำหนดมำตรฐำนทสี่ อดคลอ้งมำตรฐำนสำกลหรอืพฒันำใหต้รงตำมมำตรฐำนทกี่ ำำหนด
ซงึ่ จะครอบคลมุมำตรฐำนกำรทำำงำนของซอฟตแ์วรแ์ละกำรจดั เก็บข้อมลู

แผนดำำเนินกำร
วำงแผนและสนบัสนนุกำรพฒันำทสี่ ำมำรถแบง่ตำมกล่มุกำรใชง้ำนไดด้งัน้ี
1. ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐำน
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ก. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรใชง้ำนบนเครอืข่ำย (Internet Application) เปน็ประเภทของซอฟตแ์วรท์มี่ ี
กำรใชง้ำนมำกทส่ีดุ อำท ิอนิเทอรเ์น็ตบรำวเซอร,์ ซอฟตแ์วรอ์ำ่นอเีมล,์ สง่ข้อมลู, พดูคยุ (chat),
ซอฟตแ์วรช่์วยในกำรดำวน์โหลดข้อมลู (ftp) เปน็ตน้

ข. ซอฟตแ์วรช์ดุสำำนกั งำน (Office Suite) เปน็ประเภทของซอฟตแ์วรท์ใ่ีชจ้ดัทำำและจดัรปูแบบ
เอกสำร, กำรนำำเสนอ และกำรบนัทึกตำรำง เปน็ตน้ รวมถึงซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็เอดเิตอรด์ว้ย

ค. ซอฟตแ์วรฐ์ำนข้อมลู (Database)
ง. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรวำดภำพ (Graphic Utilities)
จ. ซอฟตแ์วรส์ำำหรบั กำรจดัทำำสอ่ืผสม (Multimedia Production)
ฉ. ซอฟตแ์วรส์นบัสนนุกำรใชง้ำน (Utilities) รวมถึงฟอนต ์(Fonts)
ช. ระบบปฏบิตั กิำรและไดรเ์วอร ์(driver) สำำหรบัฮำรด์แวรป์ระเภทตำ่งๆ
ซ. ซอฟตแ์วรแ์บบฝงัตวั  (Embedded Software)

2. ซอฟตแ์วรร์ะบบ (Solution)
ก. ซอฟตแ์วรร์ะบบเพอ่ืกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ผ่ำนเครอืข่ำย
ข. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบัใชง้ำนในโรงเรยีนเพอื่ กำรเรยีนกำรสอน
ค. ซอฟตแ์วรร์ะบบเพอ่ืกำรใช้งำนภำครฐั โดยเน้นกำรสนบัสนนุกำรพฒันำระบบรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส์
ง. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบั กำรใชง้ำนในสำำนกังำนอตัโนมติั
จ. ซอฟตแ์วรร์ะบบสำำหรบั กำรใชง้ำนใน SME

5. ศนูย์ประสานงานและคลงั ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์

ซอฟตแ์วรเ์ปน็หวัใจสำำคญั อนั หนง่ึของกำรนำำไอทมีำชว่ยในกำรพฒันำประเทศ อปุกรณ์ไอทตีลอดจนถงึกำร
ระบบประมวลผลของข้อมลูขนำดใหญต่อ้งอำศยั ซอฟตแ์วรเ์ปน็ตวัขบัเคลอ่ืนท้งัสิน้  ปจัจบุนัเรำมตีวัเลอืกใหมส่ำำหรบั
กำรพฒั นำซอฟตแ์วรท์เี่ รยีกว่ำ "โอเพนซอรส์"  ซง่ึไดร้บั กำรยอมรบัเปน็อยำ่งด ีไมว่ำ่จะเปน็เรอื่ งของคณุภำพ, ควำม
ปลอดภยั , ควำมหลำกหลำยและประสทิธภิำพของกำรพฒันำ "โอเพนซอรส์" เปน็วธิีกำรของกำรพฒั นำซอฟตแ์วรท์ี่
สนบัสนนุกำรพฒั นำแบบตอ่ยอดซง่ึช่วยใหเ้กิดกำรนำำซอฟตแ์วรก์ลบัมำใชใ้หมเ่ปน็จรงิ เปน็ทท่ีรำบกนั ดวี่ำควำมตอ้ง
กำรซอฟตแ์วรจ์ะมำกข้ึนเรอื่ ยๆ และทว่ั โลกก็มีแนวโน้มวำ่จะมนีกัพฒันำไมเ่พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำรซอฟตแ์วร์
มำตรกำรของกำรนำำซอฟตแ์วรก์ลบัมำใช้ใหม ่หรอืกำรใชซ้อฟตแ์วรท์มี่ อียูอ่ยำ่งมปีระสทิธภิำพดว้ยกำรพฒั นำแบบตอ่ย
อดจงึเปน็สง่ิทเี่ หน็ควรตอ้งมกีำรวำงแผนและเตรยีมกำรอยำ่งเหมำะสม

ควำมหลำกหลำยของซอฟตแ์วรท์ม่ีอียู ่หำกมกีำรจดักำรใหเ้ปน็ระบบจะทำำใหเ้กิดกำรเรยีนรูแ้ละมกีำรนำำ
ซอฟตแ์วรไ์ปใช้งำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพอ่ืหลกีเลย่ีงกำรพฒันำซำำ้ซอ้นกบัสงิ่ ทมี่ีอยูแ่ลว้ ดงั น้นั "คลงั ซอฟตแ์วร"์
จงึเปน็สง่ิจำำเปน็เพอ่ืกำรจดัเก็บซอฟตแ์วรท์มี่ อียูใ่หเ้ปน็ระบบ  งำ่ยแก่กำรศึกษำและนำำไปใช้
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แผนดำำเนินกำรระยะยำว
"คลงัซอฟตแ์วร"์ จะเปน็แหลง่รวบรวมข้อมลูและซอฟตแ์วรท์มี่ อียู ่และจะเชอ่ืมตอ่กบั  "คลงั ซอฟตแ์วร"์ ในที่

ตำ่งๆ ท้งัในและตำ่งประเทศอยำ่งเปน็ระบบจนเปน็เครอืข่ำยของ "คลงัซอฟตแ์วร"์ ในทส่ีดุ มรีะบบสบืค้น, กำรอำ้งองิ
แหลง่ทมี่ ำตำ่งๆ ตลอดจนตวัอยำ่งกำรใชง้ำนทปี่ ระสบควำมสำำเรจ็ใหผู้ท้กี่ ำำลงัศึกษำเข้ำถงึซอฟตแ์วรท์ตี่ อ้งกำรไดโ้ดย
เร็ว

กำรพฒั นำ "คลงัซอฟตแ์วร"์ สำมำรถทำำไดโ้ดยนำำซอฟตแ์วรท์มี่ อียูม่ำจดัใหเ้ปน็ระบบพรอ้มมคีำำอธบิำยกำร
อำ้งอง่ิและตวั อยำ่งกำรนำำไปใช้งำน ซง่ึสำมำรถเรม่ิจำกโอเพนซอรส์ทมี่ อียูม่ำกมำยในปจัจบุนั, ซอฟตแ์วรท์ท่ีำงภำค
กำรศึกษำไดก้ำรวจิยั และพฒั นำข้ึน และซอฟตแ์วรท์ที่ ำงภำครฐั ไดท้ำำกำรจดั ซือ้หรอืจำ้งพฒันำแลว้ นำำมำเข้ำระบบแลว้
ตอ่จำกน้นัก็ขยำยตอ่จนครอบคลมุซอฟตแ์วรต์ำ่งๆ ทมี่ อียู่ ท้งัน้ีจำำเปน็ตอ้งแบง่ซอฟตแ์วรเ์ปน็ประเภทๆ ตำมสญัญำ
อนญุ ำตของซอฟตแ์วรน้์นัๆ ซง่ึอำจเปน็ไดท้้งัโอเพนซอรส์ทมี่ ซีอรส์โคดจนถงึซอฟตแ์วรท์อี่ นญุำตใหใ้ช้งำนเปน็จำำนวน
ของสญัญำอนญุ ำต ในกรณหีลงัแมจ้ะไมม่ซีอฟตแ์วรใ์หผู้อ้น่ืใชก็้ตำมแตข้่อมลูและตวัอยำ่งกำรใชง้ำนจะเปน็ประโยชน์
สำำหรบัผูท้ก่ีำำลงัศึกษำไดด้ ี

แผนดำำเนินกำร   1   ปี  
จดั ทำำเซริฟ์เวอรท์มี่ ใีหบ้รกิำรดงัตอ่ไปนี้
1. กำรเข้ำถงึโดยทำงอนิเทอรเ์น็ตทม่ีคีวำมเร็วทม่ีำกพอ
2. ระบบ CVS (Concurrent Versions System) สำำหรบั กำรจำำเก็บซอรส์โค้ดทเี่ ปน็เวอรช์นั
3. เวปเพจสำำหรบัใหข้้อมลูเกีย่วกบัซอฟตแ์วรน้์นัๆ
4. เวปบอรด์สำำหรบักำรแลกเปลย่ีนข้อมลูระหวำ่งผูท้ส่ีนใจ
5. ข่ำวสำรสำำหรบั ข้อมลูใหม่

ซอฟตแ์วรท์จ่ีะรวบรวมไดแ้ก่
1. โอเพนซอรส์ทใ่ีชก้นัมำก
2. ซอฟตแ์วรท์วี่ จิยั และพฒั นำข้ึนตำมสถำบนั วจิยัและสถำบนักำรศึกษำ
3. ซอฟตแ์วรท์ภี่ ำครฐัไดจ้ดัซือ้และจดั จำ้งใหพ้ฒันำเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

6. การประชาสมั พนัธ์
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์

เพอ่ืสรำ้งควำมตนื่ ตวั ใหม้กีำรใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์มำกยง่ิข้ึน โดยกำรสรำ้งควำมเข้ำใจเรอ่ืงของตวั
ซอฟตแ์วรเ์อง สญัญำอนญุำตทเ่ีปน็โอเพนซอรส์ และกำรเข้ำรว่มพฒันำแบบโอเพนซอรส์ กำรประชำสมัพนัธจ์ะเน้น
กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจในภำพลกั ษณข์องโอเพนซอรส์ทถ่ีูกตอ้ง อำทเิชน่ เปน็ซอฟตแ์วรท์ำงเลอืก ไมใ่ช่ของฟร ีมี
จดุ เดน่ในดำ้นทสี่ ำมำรถนำำไปพฒั นำตอ่ยอดได ้ประหยดัค่ำใชจ้ำ่ย ลดตน้ทนุ องค์กร เปน็ตน้ ท้งัน้ีโดยมจีดุประสงค์ทจ่ีะ
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ใหโ้อเพนซอรส์เปน็เครอ่ืงช่วยเสรมิธรุกิจซอฟตแ์วรแ์ละจะเปน็ตวั จกัรสำำคญัอนัหนง่ึในกำรยกระดบั อตุ สำหกรรม
ซอฟตแ์วรข์องประเทศในทส่ีดุ

กำรประชำสมัพนัธจ์ะมุ่งเน้นกล่มุเป้ำหมำยทเ่ีปน็
- ผู้ใช้งำนทว่ั ไปท้งัทเี่ ปน็กำรใช้งำนในภำครฐั  ภำคกำรศึกษำ และบคุคลทวั่ไป ควำมเข้ำใจของบรหิำรก็จะมี

ส่วนชว่ยในกำรผลกัดนั ใหม้กีำรนำำโอเพนซอรส์มำใชง้ำนในองกรค์
- ผู้ประกอบกำรทต้่ีองอำศยัซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์เปน็เครอ่ืงมอื รวมท้งักำรพฒันำธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบั

โอเพนซอรส์
- นกัพฒันำซอฟตแ์วรห์รอืผูท้กี่ ำำลงัศึกษำเพอื่ ทจ่ีะเปน็นกั พฒันำซอฟตแ์วรต์อ่ไปในอนำคต เพอ่ืสรำ้ง

บคุ ลำกรทจ่ีะใชค้วำมรูใ้นกำรประกอบอำชีพ (Knowledge worker)

1. จดั ประชำสมัพนัธต์ำมสอ่ืตำ่ง ๆ ทก่ีระทรวงมอียูเ่ชอื่ มโยงกบั Website ทม่ีอียูแ่ลว้ โดยใหเ้งนิสนบัสนนุ
และเข้ำไปมสีว่นรว่มหำเจำ้ภำพในกำรดำำเนินกำรเรอื่ งข้อมลูข่ำวสำรท ่ีทนัสมยัเกีย่วกบั โอเพนซอรส์

2. ประชำสมัพนัธเ์ข้ำไปในสถำนศึกษำ จดั กิจกรรม สง่เสรมิ ประกวด ใหน้กัเรยีน นกั ศึกษำมีควำมรู ้ควำม
เข้ำใจ เรอื่ งโอเพนซอรส์

3. จดั ต้งัศูนยเ์ผยแพร ่และ ประชำสมัพนัธโ์อเพนซอรส์ จดัสอื่ เชอ่ืมโยงระหวำ่งผูม้คีวำมรู ้นกัเรียน
นกัศึกษำทม่ีคีวำมรูเ้รอื่ ง Open source กบั  ผูท้ต้่ีองกำรรบัเข้ำทำำงำนหรอืตอ้งกำรผูพ้ฒันำ ตอ่ยอดประชำ
สมัพนัธใ์หเ้กิดม ีBusiness Model สำำหรบั งำน Open source อยำ่งแพรห่ลำย ใหเ้ปน็ทย่ีอมรบัของผู้
บรโิภค เพอ่ืใหผู้พ้ฒันำมกีำำลงัในกำรพฒันำผลงำนอยำ่งตอ่เนอ่ืง จดัสอื่ เชอื่ มโยงประชำสมัพนัธ ์ผลงำน
กำรพฒันำ ท้งั Open source และ Thai Software ระหวำ่งผูพ้ฒันำและ ผูบ้รโิภคประชำสมั พนั ธใ์ห้
ทรำบถงึ กำรใชง้ำนไดจ้รงิของ Open source ท้งัทใ่ีชง้ำนในองค์กรธรุ กิจ หน่วยงำนของรฐั  และสถำบนั
กำรศึกษำ

แผนดำำเนินกำร
1. จดั ทำำประชำสมัพนัธ ์ทำงสอ่ืตำ่งๆ ใหท้รำบกนั วำ่โอเพนซอรส์ไมใ่ชฟ่รแีวร ์โดยมจีดุประสงค์เพอ่ืใหเ้ปน็

ทำงเลอืก และไมม่ผีลกระทบตอ่อตุสำหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศ
2. จดั ทำำเวปไซดส์ำำหรบั  เชอ่ืมโยงกบั เวปไซดท์เ่ีกีย่วข้องเพอ่ืใหค้วำมรูแ้ละกำรประชำสมั พนัธข่์ำวสำรของ

คณะทำำงำนและกำรผลกัดนั โอเพนซอรส์ของกระทรวงฯ

7. การให้ความช่วยเหลอืและบริการ
แนวทำงและวตั ถปุ ระสงค์

ดว้ยอปุ สรรค์ในกำรใช้งำนซอฟตแ์วรท์เ่ีปน็โอเพนซอรส์ ท้งัเรอ่ืงควำมเคยชิน จำำนวนผู้ใชแ้ละแหลง่ข้อมลู ที่
ยงั มน้ีอย จงึทำำใหจ้ำำเปน็ทกี่ ระทรวงฯ จะตอ้งมกีำรจดัเตรยีมหน่วยบรกิำรในเบือ้งตน้ เพอ่ืสรำ้งควำมนิยมและใหผู้ใ้ช้
สำมำรถใชง้ำนได ้เมอ่ืพบปญัหำทวั่ไปในกำรตดิต้งัหรอืใชง้ำนผูใ้ชก็้สำมำรถทจี่ ะตดิตอ่สอบถำมไดท้นัทหีรอืค้นดขู้อมลู
เบือ้งตน้จำกเวปไซทท์ร่ีวบรวมคำำถำม-คำำตอบทเ่ีกิดข้ึนบอ่ย (FAQ)
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แผนดำำเนินกำร
1. จดั ต้งัศูนยบ์ริกำรข้อมลูทำงโทรศพัทส์ำยดว่น (Helpdesk) ไวค้อยตอบข้อซกั ถำมเพอื่ เปน็กำรสนนัสนนุผู้

ใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ 
2. รวบรวมชดุ คำำถำม-คำำตอบทเ่ีกิดข้ึนบอ่ย (FAQ) ไวค้อยบรกิำรผำ่นเวปไซท์
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