ปลุกกระแส OpenOffice.org
ชวยชาติประหยัดคาซอฟตแวรดวย OpenSource
จากเวทีวิชาการ ICT for All-Symposium 2011 “Success Factors of Migration to
OpenOffice.org in Organizations” เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 12.30-17.00 น.
ณ หองประชุม หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 979/42-46 ชั้น19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club—www.ictforall.org) เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จจากนักวิชาการ ผูแทนองคกรที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OpenOffice.org) ซึ่งเปนโอเพนซอรสและ
ฟรีซอฟตแวร ทําใหลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และลดคาใชจายดานซอฟตแวรขององคกรลงไดเปน
จํานวนมาก ซึ่งสงผลโดยตรงตอภาพลักษณอันดี และการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในเวทีระหวาง
ประเทศ
นายสันติ สุรรัตน รองผูอํานวยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดกลาวตอที่ประชุมวา “ยุทธศาสตร
โอเพนซอรสในประเทศไทย ไดแก การมุงลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2552 ประเทศไทย
ยังมีอัตราละเมิดลิขสิทธิ์สูงถึง รอยละ 75 การมุงลดการนําเขาซอฟตแวรจากตางประเทศซึ่งจะทําใหประเทศ
ไทยลดการขาดดุลการคา และชวยใหผูประกอบการซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยสามารถเติบโตได
เชนเดียวกับตางประเทศ”
จากรายงานการสํารวจเมื่อ ค.ศ. 2010 พบวา ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานที่ครองสวนแบง
การตลาดมากที่สุดในโลก คือ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท (Microsoft Office) รอยละ 72 รองลงมา
คือ โอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OpenOffice.org) รอยละ 21.5 และอื่นๆ รอยละ 6.5 (Webmasterpro, 2010)
ซึ่งสวนแบงตลาดของชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท ลดลงประมาณรอยละ 23 จากที่เคยครองสวน
แบงการตลาด รอยละ 95 เมื่อป ค.ศ. 2006 (Hamm, 2006) แสดงใหเห็นวาผูใชคอมพิวเตอรมีแนวโนมที่จะ
ใชชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก เพิ่มมากขึ้น แตยังอยูในอัตราที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงานในเชิงธุรกิจ จากรายงานการสํารวจของ
บริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun Microsystems) เมื่อ ค.ศ. 2007 พบวา มีผูใชชุดโปรแกรมสํานักงาน
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โอเพนออฟฟศดอทอ็อกในเชิงธุรกิจ หรือการปฏิบัติงานประจําวันเพียงรอยละ 20 ในขณะที่การใชงานที่บาน
หรือใชงานสวนตัว มีถึงรอยละ 80 (Tenhumberg, 2007: 7)

ที่ประชุมจึงมีความเห็นรวมกันวาหากจะพัฒนาโอเพนซอรสซอฟตแวรในประเทศไทยใหมีความ
แข็งแกรงเชนเดียวกับตางประเทศ ภาครัฐจะตองเอาจริงเอาจังในการเปลี่ยนมาใชโอเพนซอรสซอฟตแวร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเริ่ มต นจากซอฟต แวรชุ ดโปรแกรมสํานักงาน อยา ง OpenOffice.org
หรือ
LibreOffice ซึ่งมีผูใชตั้งแตระดับบุคคลถึงระดับองคกร การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูซอฟตแวร
เหลานี้ตั้งแตเด็ก เพื่อใหเด็กเติบโตมาในบริบทของโอเพนซอรส เชนเดียวกับมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร
ฯลฯ อันจะทําใหการยอมรับโอเพนซอรสซอฟตแวรมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ในสวนขององคกรนั้น การที่องคกรจะเปลี่ยนมาใช OpenOffice.org จําเปนที่จะตองมีแผนการ
เปลี่ยนแปลง (Migration plan) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตองมองใหเปนการเปลี่ยนแปลงระดับ
องคกร (Organization Change) ไมใชภารกิจของฝายไอทีเทานั้น เพราะมันมีผลกระทบตอผูใชทุกคนใน
องคกร สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือกระบวนการสื่อสารและการมีสวนรวมของทุกฝายในองคกร ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช OpenOffice.org
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นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการพัฒนาโอเพนซอรสซอฟตแวรของประเทศไทย
ดังนี้
• การปรับปรุง Font มาตรฐานแหงชาติ ใหสามารถทํางานรวมกับ OpenOffice.org หรือ
LibreOffice ไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรเปดใหเปน Font เสรี ที่สามารถนําไปปรับปรุง หรือพัฒนาตอ
ไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ (SIPA และกรมทรัพยสินทางปญญา)
• การพัฒนาครู/ผูสอนการใช OpenOffice.org หรือ LibreOffice ใหมีทักษะในการสอนใหผูใช
เกิดความรู ความเขาใจ และทักษะอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกตางจากการสอนการใชงาน MS Office ปกติ
เนื่องจากผูใชงานสวนใหญผานการใช MS Office มาแลว
• การรวมตัวกันของบริษัทผูใชซอฟตแวรบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร (ERP) เพื่อ
ตอรองกับผูขายในการปลดล็อคซอฟตแวร ERP ใหสามารถนําเขาขอมูลจากไฟลของ OpenOffice.org หรือ
LibreOffice ไดดวย เนื่องจากปญหาสําคัญที่พบในปจจุบัน คือ ซอฟตแวร ERP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกล็อคไมให
สามารถเชื่อมโยงกับ OpenOffice.org หรือ LibreOffice ได (ยกเวนใน ERP เวอรชั่นที่สูงกวา) ทั้งนี้ เพื่อให
องคกรสามารถใชงาน OpenOffice.org หรือ LibreOffice ได 100%
• การผลักดันมาตรฐานเอกสารแบบเปด หรือ OpenDocument Format และการนํา
OpenOffice.org หรือ LibreOffice มาใชในหนวยงานภาครัฐ แบบ 100% เพื่อเปนการลดคาใชจายดาน
ซอฟตแวรภาครัฐซึ่งตองจายไปปละหลายลานบาท
• ประเทศไทยควรหันไปสงเสริม LibreOffice ซึ่งพัฒนาตอยอดมาจาก OpenOffice.org (โดย
Document Foundation) ภายหลังจากที่ บริษัท Oracle ไดประกาศยุติการสนับสนุนการพัฒนา
OpenOffice.org
ความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช OpenOffice.org หรือ LibreOffice สําคัญที่สุด คือ การเริ่มตนที่
ผูใชคอมพิวเตอรทุกคน จากจุดเริ่มตนเล็กๆ จะนําไปสูความสําเร็จในภาพรวมของประเทศ...ดาวนโหลดได
ฟรีที่ www.openoffice.org หรือ www.libreoffice.org
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รายชื่อผูเขารวมประชุม ICT for All Symposium 2011
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน/ที่อยู่
1
นายสันติ สุรรัตน์
รองผูอ้ ํานวยการ วิจัยและ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
พัฒนาเทคโนโลยี รักษาการ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในตําแหน่งผู้อาํ นวยการฯ
2
นายวิรัตน์ พึ่งสาระ
ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3
นายภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอเพนซอร์ส สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4
นายสัมพันธ์ ระรื่นรมย์
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จํากัด
บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด
5
นายดนุพล สยามวาลา
ผู้อํานวยการอาวุโสด้าน
บริหารเทคโนโลยี
6

ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์

7

ดร.อรนุช สูงสว่าง

8

นางสาวกาญจนา รักษ์ศรีทอง

Deputy Vice President - S&P Syndicate Public Company
IT Center
Limited
Deputy Vice President Business Development
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าแผนกวิชาการ
กองวางแผนและวิชาการเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์มาตรฐานรหัส
สารสนเทศ
เปิด
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นางสาวสุนิดา เชาวน์เกษม

ตําแหน่ง
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นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
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รักษาการหัวหน้างานพัฒนา ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
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ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTDA)
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บรรณาธิการ
นิตยสาร OpenSource2day
นักวิชาการอิสระ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเท่าเทียมกัน
อดีตเลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิชาการอิสระ
อดีตหัวหน้า ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก
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เจ้าหน้าที่
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จํากัด
นักวิชาการอิสระ
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