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บทที่ 1
บทนำำ

หลกักำรและเหตุผล 
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบบที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 มี

แนวทางให้ทุกองค์กรทบ้งภาครบฐและเอกชนส่งเสริมให้มีการนำาซอฟต์แวร์เปดดเผยรหบส (Open Source Software) มา
ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดา้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทย โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพบฒนา
ประเทศสู่ความยบ่งยืน ตามหลบกปรบชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานบกงานปลบดกระทรวงสาธารณสุข เห็นความสำาคบญของปัญหาดบง
กล่าว จึ งได้มอบกลุ่มพบฒนามาตรฐานและบริการคอมพิว เตอร์ทำาการศึกษาและทดลองใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส (LibreOffice) โดยมีวบตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่
ถูกกฎหมายที่มีความสามารถเทียบเท่ากบบซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ จึงจบดทำาโครงการอบรมการใช้งานให้กบบ
เจ้าหน้าที่สว่นกลาง สบงกบดสำานบกงานปลบดกระทรวงสาธารณสุข
ทำำไมตอองใช้อโอเพนซอรสส (LibreOffice)

ปัจจุบบนองค์กรทบง้ภาครบฐและเอกชนได้มีการใชซ้อฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นเครือ่งมือหลบกในการปฏิบบตงิาน ซ่ึง
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดแีละมีเสถียรภาพสูง เป็นสิ่งที่ยืนยบนไดว้่า ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกอกีทางหน่ึง
ใ นก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  อี ก ทบ้ ง ส า ม า ร ถ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์
รายปี ทำาให้ประหยบดงบประมาณ และเพื่อรองรบบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดบงนบ้นหน่วยงานทบ้งภาครบฐ
และเอกชนได้มีการใช ้LibreOffice แทนซอฟต์แวรท์ี่มีลิขสิทธิ์ เช่น กระทรวง ICT,  กระทรวงมหาดไทย, กรมประมง,
กรมอนามบย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพบฒนามาตรฐานและ
บริการคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข , บริษบทไปรษณีย์ไทย , สวทช. NECTEC, BIOTEC , สำานบกงาน กทม.,การ
ไฟฟ้า, การประปา ฯลฯ และจากการที่ LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์ที่พบฒนาต่อยอดมาจาก OpenOffice และมีการ
พบฒนาต่อเน่ืองและมีผู้สนบบสนุนที่น่าเชื่อถือ คือได้รบบการดูแลโดยมูลนิธิ (The Document Foundation)  เช่น
Google} Canonical (Ubuntu), Red Hat, The GNOME Foundation ฯลฯ และยบงมี Roadmap ในการพบฒนาที่
ชบดเจน นอกจากน้ียบงได้รบบการสนบบสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และเนคเทค มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกบบ
Bug ภาษาไทยหมดแลว้ อกีทบง้มีทมีงาน Osdev ดแูลโครงการของ SIPA เกีย่วกบบ LibreOffice เพือ่สนบบสนุนให้เกดิการ
ใชง้านในภาครบฐ และ SIPA มีความคดิที่จะขยายการใช้งาน LibreOffice มากข้ึน โดยเฉพาะภาครบฐ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำาการศึกษาและทดลองใช้โปรแกรมสำานบกงานดบงกล่าวพบ
ว่า LibreOffice เ ป็นโปรแกรมประยุกต์ชุดสำานบกงานที่มีความสามารถเพียงพอกบบการปฏิบบติ งานของ
เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 6 โปรแกรม คือ

- Writer เป็นโปรแกรมสำาหรบบพิมพ์เอกสารทางราชการ ทำานามบบตร พิมพ์งานตา่ง ๆ 
- Calc  เป็นโปรแกรมสำาหรบบงานคำานวณและทำาตาราง
- Impress เป็นโปรแกรมสำาหรบบสร้างสไลด์และนำาเสนองาน
- Base เป็นโปรแกรมสร้างและใช้งานฐานข้อมูล
- Draw เป็นโปรแกรมวาดรูปและแผนผบง
- Math เป็นโปรแกรมสำาหรบบเขียนสูตรคณิตศาสตร์ตา่งๆ
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LibreOffice มีความสามารถใช้งานร่วมกบบเอกสารที่ทำาจากซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้ ไม่มีปัญหาการ
ทำางานร่วมกบบโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ (ไมโครซอฟต์ออฟฟดต) สามารถเปดดอ่านและทำาการแก้ไขโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ได้  สามารถแปลงเป็นเอกสารนามสกุล pdf ได้  มี template สำาหรบบจบดทำาเอกสารราชการไทย ใช้
งานง่ายและเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมสนบบสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ตามยุทธศาสตร์
ICT ของประเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มศบกยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขบนให้
นบกพบฒนาซอฟตแ์วร์ไทย และเตรยีมความพรอ้มรองรบบในการเข้าสู่สมาคมอาเซียนในปี 2558
วตัถุประสงคส

1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจและเกิดความตระหนบกในการนำาเอาซอฟตแ์วร์โอเพ่นซอรส์ 
    (LibreOffice) มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
2. เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และลดภาระงบประมาณรายจา่ยในการซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
3. เพื่อให้เกิดการขยายตบวของชุมชนโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย

4. ผู้เข้ารบบการอบรมสามารถใช้งานซอฟต์แวรส์ำานบกงาน (LibreOffice) มาชว่ยทำางานแทน 
               ไมโครซอฟตอ์อฟฟดตได้
ควำมสำมำรถของโปรแกรม LibreOffice

- มี Extension สำาหรบบใช้กบบเอกสารที่ใชใ้นงานราชการ
- เปดดไฟล์ประเภทตา่งๆ ได้ดีข้ึน ทบ้ง OOXML, Microsoft Works, PDF เป็นต้น
- คอมเมนตใ์นไฟล์ ODF, DOC, OOXML และ RTF สามารถแก้ไข บบนทึก และสบ่งพมิพ์ออกมาได้
- รองรบบโมเดลสามมิติใน Impress (เฉพาะเวอรช์บน Windows และ Linux)
- มีฟีเจอร ์sidebar (แถบเครือ่งมือด้านข้าง) คลา้ยกบบแถบเครื่องมือ Ribbon ใน Microsoft 2007
- สามารถฝังฟอนต์ลงในเอกสาร เพื่อแก้ปัญหาเอกสารเพี้ยนเมื่อไปเปดดเครื่องอืน่ได้แลว้
- รองรบบไฟล์ Microsoft Publisher และ Visio
- ทำางานร่วมกบบระบบจบดการเอกสารเช่น SharePoint, OpenText, SAP, และระบบอื่นๆ ที่เข้ากบบ

มาตรฐาน CMIS ได้
- มีฟีเจอร ์Page form here ใชใ้นกรณตีบ้งค่าหน้ากระดาษในไฟล์เอกสารเดียวกบน เช่น ตบ้งคา่

กระดาษเป็นแนวตบ้ง และแนวนอน สามารถกำาหนดไดว้า่ต้องการหน้าไหนเป็นแนวตบ้งหรือแนวนอน
- มี Auto Recovery ที่สามารถช่วยกูเ้อกสารที่ปดดไม่สมบูรณ์ได้
- สามารถตบ้งรหบสผา่นเพื่อเพิ่มความปลอดภบยให้กบบไฟล์



บทที ่2
การติดตั้งโปรแกรม LibreOffice

การติดตั้งโปรแกรม LibreOffice

โปรแกรม LibreOffice สามารถดาวโหลดได้ทีเ่ว็บ http://www.libreoffice.org/  โดยการ
คลิกที่ Download LibreOffice ตามลำาดบบหมายเลขดบงรปปตออไปน้ีี
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สิ่งท่ีได้จากการดาวโหลด LibreOffice version 4.3.2  มีดบงน้ีี
- LibreOffice_4.3.2_Win_x86.msi
- LibreOffice_4.3.2_Win_x86_helppack_en-US

ขบ้นีตออไปคือดาวโหลด ฟอนีด์มาตรฐานีไทย 13 fonts และดาวโหลด Extension ชื่อ thai-template-1.7.0
วิธีการตดิตั้งโปรแกรม

ตดิตัง้ LibreOffice_4.3.2_Win_x86 โดยการดบบเบิลคลกิที่ไอคอนีที่ชื่อวอา 
LibreOffice_4.3.2_Win_x86.msi  ซ่ึงไดเ้รียงลำาดบบการทำางานีไว้ดบงรปปลอางน้ีี
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คลิกท่ีปุ่ม ถัดไป

คลิกท่ีปุ่ม ถดัไป
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คลิกท่ีปุ่ม ติดตัง้

โปรดรอเพ่ือให้ระบบตรวจสอบกอ่น
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คลิกท่ีปุ่ม เสร็จสิ้น
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สิ่งที่ไดห้ลบงจากตดิตบง้เสร็จแล้ว จะได้รปปไอคอนีของ LibreOffice อยปอที่หน้ีาจอ Desktop ดบงรปปลอางน้ีี 

การตดิตั้ง font มาตรฐาน 13 ฟอนด์ไทย
ติดตั้ง font มาตรฐาน 13 ฟอนด์ไทย ท่ีดาวโหลดไว้ โดยคัดลอกฟอนด์ท้ังหมดดังรูปวางไว้ท่ี

โฟล์เดอร์ font ของระบบ ได้เรียงลำาดบัตามรูปลา่งน้ี
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กดปุ่ม ctrl + A ท่ีแป้นครีบอร์ด เพ่ือทำาการคัดลอก ไปวางไว้ท่ี Fonts ดังรปูตามลำาดับล่างน้ี
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นำา 13 ฟอนดไ์ทยมาวางไวท่ี้รปูล่างน้ี

การตดิตั้ง Extension
ตดิตบ้ง Extension แมอแบบเอกสารราชการไทย ชื่อ thai-template-1.7.0   โดยดบบเบิลคลิกท ี

Extension ที่ตอ้งการ ตามลำาดบบรปปลอางน้ีี
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  - ทำาการตดิตบง้ Extension คลกิที่ปุ่ม OK
- เลื่อนี scroll ลงมาลอางสุดกออนี กดปุ่ม accept  และกดปุ่ม ปิด ดบงรปป

ทดสอบเอกสารราชการไทย
เปิดโปรแกรม LibreOffice เพื่อทดสอบเอกสารราชการไทยที่ไดท้ำาการตดิตบ้งไวใ้ช้งานีไดห้รือไมอ โดย

ดบบเบิลคลิกที่โปรแกรม LibreOffice จะไดด้บงรปปลอางน้ีี
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คลกิที่เมนีป File เลือก Template ดบงรปปเรียงลำาดบบลอางน้ีี

คลิกที่ All Template  จะปรากฎดบงรปปตออไป
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คลกิที่ Forms and Contracts
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คลกิเลือกแบบ Template เอกสารราชการที่ต้องการ ในีที่น้ีีลองเลือกเอกสารราชการภายในี
จะไดร้ปปเอกสารดบงรปปถบดไปตามลำาดบบ
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บทที ่3
การตัง้ค่า Option ที่จำาเป็นน

การตั้งค่าตัวอักษรภาษาไทย
แบบอกัษรพ้ืนฐาน(ตะวันตก)
- ไปที่เมนูเครื่องมือ > ตวัเลือก...
- เลือก LibreOffice Writer >แบบอักษรพืน้ฐาน(ตะวันตก)
- ตั้งคา่ตัวอักษรให้เป็น TH SarabunPSK

แบบอกัษรพ้ืนฐานภาษาไทยและพิมพ์
- ไปที่เมนูเครื่องมือ > ตวัเลือก...
- เลือก LibreOffice Writer >แบบอักษรพืน้ฐานภาษาไทยและพิมพ์
- ตั้งคา่ตัวอักษรให้เป็น TH SarabunPSK
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การตั้งคา่หน่วยวัด และ แท็บ
การตั้งค่าแท็บ คือ การกำาหนดจุดดกระโดดบนไม้บรรทดั โดยใช้้ปดมม tab ที่แป้นพิมพ์เป็นตวัช้่วยใน

การทำางาน เช้่น ต้องการพมิพ์ย่อหน้าบรรทัดแรก  เมื่อกดปดมม tab บนแป้นพิมพ์ ครัง้หน่ึงตัวช้ีต้ำาแหน่งจุะ
กระโดดไปยังจุดดตำาแหน่งที่เราได้กำาหนดไว้  ตวัอย่าง หากเรากำาหนด Tab stops 1.25 ซม. ทดกครัง้ที่กดปดมม 
tab 1 ครั้ง ตวัช้ี้ตำาแหน่งจุะกระโดดไปหยดด ณ ตำาแหน่งที่ 1.25 ซม.เป็นต้น

วิธีการกำาหนดค่าของแท็บ
- เครื่องมือ > ตวัเลือก... >LibreOffice Writer
- เลือกทัว่ไป > เลือก Measurement unit และกำาหนดคา่ตามต้องการ

 - ตัง้ค่าแท็บ (Tab stops) และกำาหนดค่าตามตอ้งการ

ตวัควบคุมแท็บ (Tab) มีสัญลักษณ์ดงัน้ี
- ตวัควบคดมแท็บแบบช้ดิซ้าย 
- ตวัควบคดมแท็บแบบช้ิดขวา
- ตวัควบคดมแท็บที่เป็นตวัเลขมีจุดดทศนิยม 
- ตวัควบคดมแท็บแบบจุดักึ่งกลาง

การใช้งานแท็บ
เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ  จุากน้ันคลิกหน่ึงครั้งที่แถบไม้บรรทัด จุะได้ตวัแท็บที่ต้องการ 

ตวัอยา่ง ต้องการเลือกสัญลกัษณ์   จุากน้ันคลิกหน่ึงครั้งที่แถบไม้บรรทัด ให้อยู่ที่เลขหน่ึง จุะได้ดงัรูป
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การตั้งค่าระบบให้เป็นนเลขไทย
สืบเน่ืองจุากมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 มีหนังสือขอความรว่มมือให้สว่นราช้การ

ไทยใช้้เลขศกัราช้เป็นเลขปีพดทธศักราช้ในกิจุกรรมทดกดา้นของหน่วยงานราช้การ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้้
เลขไทยน้ัน พบปญญหาเกี่ยวกับพิมพ์งานโดยเฉพาะเลขไทย ใน LibreOffice ได้ทำาระบบเกี่ยวกบัแปลงเลข
อารร์ะบิท เป็นเลขไทย ได้ทั้งหมด โดยมีวธิีการตัง้ค่า Option ดงัน้ี
- ไปที่เมนูเครื่องมือ > ตวัเลือก...
 -  เลือก การตั้งค่าภาษา >ภาษาไทยและภาษาซัับซั้อนอื่น ๆ โดยกำาหนดที่ General options ใน
ส่วนของ Numerals จาก Arabic เป็น system  และกดปดมม OK 
ผลลัพธ์ท่ีได ้คือ ตวัเลข Arabic เปลี่ยนเป็นนเลขไทยท้ังหมด หากตอ้งการให้กลับค่าเป็นเหมือนเดิม ก็เปลี่ยน
เป็น Arabic เป็นต้น
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บทที ่4
การใช้เมนูและทูลบารต์่าง ๆ ทีจ่ำาเป็นน

 
การเปิ็ดใช้งาน LibreOffice Writer

1. คลกิที่ Start > All Programs >  LibreOffice4.3 > LibreOffice Writer

2. คลิก
ที่เมนูแฟ้ม > ใหม  > เอกสารข้อความ จะปรากฎดงัรูปล างน้ี

การออกจากโป็รแกรม
1. แฟ้ม > ปิด หากเอกสารยังไม ไดบั้นทึกข้อมูล จะปรากฎดงัรูปล างน้ี ให้ดำาเนินการ กดป่มม Save

2. แฟ้ม > Exit LibreOffice 

การส่งออกเป็นน PDF
1. แฟ้ม > ส งออกเป็น PDF...
2. กำาหนด images เป็น JPEG compression Quality เป็น 100% และ กำาหนด General เป็น สรา้ง

ฟอรมม PDF  Submit format เป็น PDF กดป่มม Export
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3. ทำาการส งออก ให้ตัั้งชื่่อไฟลมตัามตั้องการ  Save as types เป็น PDF ข้ึนมาโดยอัตัโนมัตัิ ให้กด
ป่มม Save  ผลที่ไดค้่อ ไดแ้ฟ้มเป็น pdf

การใช้เมนูแก้ไข
หากตัอ้งการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ตั้องการยกเลิกสิ่งที่ดำาเนินการแลว้ผิดพลาด สามารถทำากลับ

ก อนหน้าน้ีได้ โดยกดป่มมที่แป้นครีบอรมด Ctrl + Z หร่อ กดป่มม  
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การคัดลอกและการวางข้อมูลที่คดัลอก
1. ทำาการคัดลอกข้อมูลโดยทำาไฮไลทมข้อมูลที่ตั้องการคัดลอกโดยไปที่เมนูแก้ไข > คดัลอก
2. นำาข้อมูลที่คดัลอกมาวางไว้ที่ตัำาแหน งที่ตัอ้งการ ไปที่เมนูแก้ไข > วาง
ในกรณีที่ตัอ้งการใชืรู้ปแบบของเอกสารในแฟ้มที่ดำาเนินการอยู  และไม ตัอ้งการรูปแบบของเดิมที่

ไดค้ัดลอกมา ควรเล่อกเป็น วางแบบพิเศษ >ข้อความที่ไม ถูกรูปแบบ  ผลที่ไดค้่อได้ข้อมูลตัามรูปแบบของ
เอกสารที่ไดด้ำาเนินการอยู 

การใช้เมนูมุมมอง
การเล่อกใชืทู้ลบารมทีจ่ำาเป็นสามารถเล่อกใชื้เมนูม่มมอง ดังน้ี
แถบเคร่่องม่อ (Toolbar) เป็นส วนประกอบทจีำาเป็นสำาหรับผู้ใชื้งาน เน่่องจากแถบเคร่่องม่อให้

ความสะดวกและรวดเร็วในการสั่งงาน ซ่ึงมีให้ใชื้ไดห้ลายตัวั  โดยใชื้เมนูม่มมอง > แถบเคร่อ่งม่อ > เล่อก
แถบเคร่่องม่อที่ตัอ้งการแสดง ดงัตัวัอย างดงัน้ี

- แถบเครื่องมอืมาตรฐาน

- แถบเครื่องมอืงานวาด

- แถบเครื่องมอืค้นหา

- แถบเครื่องมอืด้านข้าง
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การใช้เมนูรูป็แบบ
การใชื้งานร วมกับโปรแกรม Microsoft Office บางครั้งอาจมีปัญหาในกรณทีี่กำาหนดรปูแบบที่ไม 

ไดม้าตัรฐาน ให้ดำาเนินการดังน้ี
1. ทำาไฮไลทมรูปแบบที่ไม ได้มาตัรฐาน
2. ไปที่เมนูรูปแบบ > Clear Direct Formatting หร่อกดป่มม Ctrl +M

การใช้รูป็แบบ > Charactor...
เม่่อพิมพมเอกสารในบางครั้งตั้องมีการจัดแตั งข้อความเพ่่อให้เอกสารน าสนใจ มีความเด น เชื น

ตั้องการกำาหนดตััวอักษร (Font) ให้มีตััวหนา มีลูกเล น กำาหนดระยะห าง ให้มีตััวบีบ ตััวขยาย  ตััวยก ตััว
ห้อย เชื่่อมโยงข้อมูล ( Hyperlink)  ใส  Background หร่อเส้นขอบ จะมีการกำาหนดอยู ในรูปแบบ
Charactor ซ่ึงมรีายละเอียด ดังตัวัอย างวิธีการใชื้แถบ Position

ตวัอย่างวธีิการใช้แถบ Position เพ่ือกำาหนดระยะห่างให้ตวัอักษรบีบเข้า ทำาดังนีน
1. ทำาไฮไลทมบรรทดัที่ตัอ้งการให้คำาบางคำาที่ไม ควรตัดัคำาน้ันให้อยู ตัดิกันในบรรทดัเดียวกนั 
2. ไปที่เมนูรูปแบบ > Charactor... > เล่อกแท็บ Position > ที่ระยะห าง ให้คลิกที่ลูกศรชืี้ลง

เล่อกบีบ และกำาหนดประมาณ 0.2 พอยดม หร่ออาจมากกว าน้ีข้ึนอยู กับความเหมาะสมของระยะห างใน
บรรทัดน้ัน

3. กดป่มม Ok (หากปรับแตั งแล้วยังไม เหมาะสมให้กดป่มม และเริ่มตั้นทำาใหม อีกครั้งจน
พอใจ
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บทที ่5
การทำางานกบบตาราง

การตบ้งค่าเร่ิมต้นใหก้บบตาราง
ใน LibreOffice Writer สามารถกำาหนดหววตารางซ้ำำาไดดโดยอัตวตโนมวตเ เมอมอัตมาการขึ้นำนหนดาใหมห หรออัต

กำาหนดความกวดางขึ้อัตงคอัตลัวมภ์  หรออัตกำาหนดความสขงขึ้อัตงบรรทัดวดไดดโดยการกำาหนดคหาเรเมมตดนกหอัตนการใช้งาดงาน
เพอมอัตความสะดวกแลัะรวดเร็วกวบการทัดำางานกวบตาราง โดยมาวเธีาการดวงนาำ

เลัออัตกเมนูเครื่องมือ > ตบวเลือก... > คลัเกทัดามเครื่องหมาย บวก หนดา LibreOffice Writer > เลัออัตก
ตาราง  ซ้นมงสามารถกำาหนดไดดตามความเหมาะสม เมอมอัตกำาหนดเสรจ็เรายบรดอัตยแลัดว กดปุ่ม ม OK ดวงรขปุ่ลัหางนาำ

การสร้างตาราง
LibreOffice Writer สามารถสรดางตารางไดดโดยการกดปุ่ม มทัดามรขปุ่  หรออัตทัดามเมนขแทัดรก >เลัออัตก

ตาราง หรออัตกดปุ่ม ม Ctrl+F12  จะปุ่รากฎหนดาตหาง  Insert Table เพอมอัตกำาหนดช้งาอมอัตตาราง  จำานวนแถว 
จำานวนคอัตลัวมภ์ ตามทัดามตดอัตงการ    นอัตกจากนาำยวงมา Option ใหดเลัออัตกโดยมาวหาตดอัตงการพเมพ หววตารางหรออัตไมห 
หากมาหววตารางตดอัตงการใหดพเมพ หววตารางทัดามกำาหนดไวดโดยอัตวตโนมวตเเมอมอัตตหอัตหนดาใหมหหรออัตไมห หาไมหตดอัตงการใหดมา
เสดนขึ้อัตบตารางใหดคลัเกเครอมอัตงหมายถขกอัตอัตก  เมอมอัตกำาหนดสเมงทัดามตดอัตงการแลัดว ใหดคลัเกปุ่ม ม Insert จะไดดตารางตาม
ทัดามตดอัตงการ

ตววอัตยหางการแทัดรกตาราง ในทัดามนาำตดอัตงการใหดตารางมา 5 คอัตลัวมภ์   3 แถว แลัะมาเสดนขึ้อัตบ  สามารถ
กำาหนดไดดดวงนาำคออัต
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำาแหน่ง ช่ือหน่วยงาน หมายเหตุ

เคร่ืองมือรูปแบบของตาราง
ใน LibreOffice Writer มาเครอมอัตงมออัตทัดางลัวดเพอมอัตสะดวกสำาหรวบตกแตหงตารางใหดมาความเหมาะสมแลัะ

สวยงามยเมงขึ้นำน นอัตกจากนาำยวงมาเครอมอัตงมออัตสำาหรวบบวกเลัขึ้ไดดดดวย

1. กระบวนแบบขึ้อัตงเสดน 2. สาเสดนขึ้อัตงเสดนขึ้อัตบ 3. เสดนขึ้อัตบ
4. สาพอำนหลัวง 5. ผสานเซ้ลั 6. แยกเซ้ลัลั 
7. ปุ่รวบใหดเหมาะสม 8. จวดขึ้ดอัตความช้งาเดบน 9. จวดขึ้ดอัตความไวดตรงกลัาง
10.จวดขึ้ดอัตความช้งาเดลัหาง 11.แทัดรกแถว 12. แทัดรกคอัตลัวมภ์ 
13.ลับแถว 14. ลับคอัตลัวมภ์ 15.รขปุ่แบบอัตวตโนมวตเ
16.คมณสมบวตเขึ้อัตงตาราง 17. เรายงลัำาดวบ 18. ผลัรวม
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ตบวอยา่งลบกษณะของเส้นขอบในตารางมาหลัายรขปุ่แบบ

ลบกษณะสีของเส้นขอบและพ้ืนสีหลบง มสีีให้เลือกมากมายดบงรูปล่างน้ี

ลบกษณะของเส้นขอบ สามารถกำาหนดเลือกได้ตามต้องการ
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บทที ่6
การสร้างเอกสารราชการอย่างง่าย

โปรแกรม LibreOffice Writer เปน็โปรแกรมท่ีสามารถสร้างเอกสารราชการได้อย่าง
งา่ย และการใช้งานก็สะดวกและรวดเร็ว โดยมี template สำาหรบบเอกสารราชการเฉพาะ ซ่่ึงมี
หน่วยงาน SIPA 
วิธีการสร้างเอกสารราชการอย่างง่าย

1. คลกิท่ี Start > All Programs>LibreOffice4.3 > คลิก LibreOffice Writer 
2. เลือกเมนูแฟ้ม >ใหม่ > Templats ดบงรูปล่างน้ี

3. คลกิที่ All Template  จะปรากฎดบงรูปต่อไป
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4. คลิกท่ี Forms and Contracts

5. คลิกเลือกแบบ Template เอกสารราชการท่ีต้องการ ในที่น้ีลองเลือกเอกสารราชการ
ภายนอก จะไดรู้ปเอกสารดบงรูปถบดไปตามลำาดบบ
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6. ผลที่ได้จะได้ฟอร์มเอกสารราชการภายนอก ท่ีได้เลอืกทำางานดบงรูปล่างนี้

3. ทำาการลบข้้อความ “แบบหนบงสอืภายนอก”  และดำาเนินการแก้ไข้ ท่ี (รหบสตบว
พยบญชนะ) และส่วนราชการเจ้าข้องหนบงสอื ท่ีตบ้งข้องสว่นราชการ ใหเ้ป็นหนบงสอืราชการข้อง
หน่วยงานข้องตนเอง สว่นรายละเอียดอืน่ก็สามารถปรบบแก้ไข้ใหเ้ป็นข้องตนเองได้ รวมทบ้งสำาเนา
หนบงสือ เปน็ต้น
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การทำาสำาเนาบทนทขกข้อ้อความ
วิธีการมีดทงนี้
1. คลิกท่ี Start > All Programs>LibreOffice4.3 > คลกิ LibreOffice Writer 
2. เลือกเมนูแฟ้ม >ใหม่ > Templats  และเลือกเอกสารบบนทก่ข้้อความ

3. เมื่อดำาเนินการสร้างเอกสารบบนท่กข้้อความเรียบร้อยแลว้ พรอ้มที่จะทำาสำาเนา ในที่น้ีข้อยก
ตบวอย่างดบงรูปลา่งน้ี

สิ่งที่ตอ้งการลบ ได้แก่ รปูครุต  เปลี่ยนบบนท่กข้้อความเป็น “สำาเนา”  ลบคำาว่า ส่วนราชการ ที ่วบนที่ เรื่อง
และเส้น มีข้บ้นตอนดบงน้ี

3.1 ลบรูปครตุ ทำาโดยคลกิที่รูปครตุ > กดปุ่ม delete จากแป้นครีบอร์ด
3.2 เปลื่ยนนท่กข้้อความเป็น “สำาเนา” โดยทำาไฮไลท์ที่บบนท่กข้้อความ พิมพ์ข้้อความ

ใหม่เป็นคำาวา่ สำาเนา
3.3 ลบคำาวา่ สว่นราชการ ที ่วบนที่ เรื่อง โดยทำาไฮไลท์ที่คำาวา่ ส่วนราชการ หรือ ที่ หรือ 

วบนที่ หรือเรื่อง  จากนบ้นคลกิที่สีตบวอบกษร โดยคลิกที่ปุ่ม  และคลิกที่ลูกศรชีล้ง เพื่อเลือกสีเป็นสีข้าว
สิ่งท่ีต้องการคือไม่ให้มองเห็นตทวอทกษรท่ีเลือกและข้้ออความต่อไปต้องอยู่ท่ีเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

3.4 ลบเส้น ให้นำาเมาส์คลิกที่เส้น กดปุ่ม delete จากแป้นครีบอร์ดไดเ้ลย 
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บทที่ 7
การจัดทำาหนังัสืออเวียีนั (Mail Merge)

การจดัทำาหนัังสืออเวียยนัเป็นนัควีามสืามารถในัการนัำาข้อมอมจลจากฐานัข้อมอมจลกับแฟ้มเมเอกสืารทยตเตรยยมไวีม
ตามรจป็แบบทยตไดมกำาหนัดไวีมมารวีมกันั เพือตอใหมไดมเอกสืารเหมออนั ๆ กนัั แตตตตางกันัทยตชือตอ ตำาแหนัตง ทยตอยจต หรออทยต
เรยยกกันัวีตา จดหมายเวียยนั

การจดัทำาหนัังสืออเวียยนั ป็ระกอบดมวียไฟ้มลฐฐานัข้อมอมจล  ไฟ้มลฐทยตสืรมางเป็นนัฐานัข้อมอมจลทำาจากโป็รแกรม 
LibreOffice Calc   ไฟ้มลฐทยตทำาเป็นนัเอกสืารนัำาสืตง หรออออตนั ๆ ทยตทำาจาก LibreOffice Writer และการพืิมพืฐ
เอกสืารทยตเป็นนัหนัังสืออเวียยนั เป็นนัตมนั

วิีธีการจัดทำาหนัังสืออเวีียนั (Mail Merge)
1. กตอนัดำาเนิันัการสืรมางฐานัข้อมอมจลรายชือตอ (Data source) ทยตทำาจากโป็รแกรม LibreOffice Calc  

ตมองทำาการลบ Database ออกจาก Data Sources กตอนั โดยไป็ทยตเมนัจเครอตองมออ > ตวัีเลออก... > เมนัจ 
LibreOffice Base > ฐานัข้อมอมจล > เลออกฐานัข้อมอมจลทยตตมองการลบ > กดปุ่็ม delete  ตอบ ใชืต  กดปุ่็ม Ok ดงั
ตวัีอยตางรจป็ลตางนัย้ ใหมลบฐานัข้อมอมจลทยตเป็นนัไฮไลนัฐออกจากฐานัข้อมอมจล 

2. เริตมทำาการสืรมางฐานัข้อมอมจลรายชือตอ (Data source) ทยตทำาจากโป็รแกรม LibreOffice Calc  ใหมใสืตราย
ละเอยยดเกยตยวีกบัฐานัข้อมอมจลทยตตมองการ เชืตนั ชือตอ นัามสืกุล  ตำาแหนัตง ชือตอหนัตวียงานั ทยตอยจต จังหวีดั เป็นนัตมนั ทำาการ
ตัง้ชือตอฐานัข้อมอมจลและบันัทขกข้อมอมจล  ผลลัพืธ์ ฐ คออ ไดมไฟ้มลฐฐานัข้อมอมจลตามชือตอทยตตั้งไวีม
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3. สืรมางเอกสืารนัำาสืตง หรออออตนั ๆ ทยตทำาจาก LibreOffice Writer โดยใสืตรายละเอยยดลงในัจดหมาย ดัง
ตวัีอยตางจดหมายหนัังสืออเวียยนั ดังรจป็ลตางนัย้

4. เมอตอดำาเนิันัการเป็ดดจดหมายเวียยนัตามข้อมอทยต 3  เพือตอทำาการเชือตอมตตอกบัฐานัข้อมอมจล ในัทยตนัย้จะใชืมตวัี
ชืตวียสืรมางจดหมายเวียยนั ซขตงมยข้ั้อนัตอนัการทำางานัดังนัย้

4.1 ไป็ทยตเมนัจเครอตองมออ > ตวัีชืตวียสืรมางจดหมายเวียยนั > จะไดมดงัรจป็ตตอไป็นัย้ ซขตงมยทั้งหมด 8 ข้ั้อนั
ตอนัมยดังนัย้

ข้ันัตอนัท่ี 1 เลออกเอกสืารเริม่ต้นั  ใหมเลออก Use the Current document  กดปุ่็ม ถัดไป็
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ข้ันัตอนัท่ี 2 เลออกประเภทเอกสืาร ใหมเลออก Letter กดปุ่็ม ถัดไป็

ข้ันัตอนัท่ี 3. แทรกบล็อกท่ีอยู ่ เลออก Select Address List  โดยเลออกทยตอยจตข้อองฐานัข้อมอมจล
 กดปุ่็มเพืิตม เลออกเอกสืาร กดปุ่็ม Open  กด OK และ กดปุ่็ม OK อยกครั้ง ตตอไป็กดปุ่็ม ถัดไป็
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ข้ันัตอนัท่ี 4. สืร้างคำาข้้นัต้นัจดหมาย กดปุ่็ม ถัดไป็ 
หมายเหตุ ถมามยเครอตองหมายถจก หนัมา this document should contain a solutation ใหมเอาออก

ดมวียดังรจป็ตตอไป็นัย้
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ข้ันัตอนัท่ี 5. ปรับรูปแบบ จะข้ามไปข้ันัตอนัท่ี 6. แกมไข้อเอกสืาร ใหม กดปุ่็ม ถัดไป็

หมายเหตุ หากมยการแกมไข้อเอกสืารใหมกดปุ่็ม Edit Document แตตถมาไมตมย กดปุ่็ม Return to mail 
Merge Wizand

ข้ันัตอนัท่ี7. เอกสืารแยกรายบุคคล  กดปุ่็ม ถัดไป็ 
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 เพือตอทำาการเชือตอมตตอฐานัข้อมอมจล รอพืกัหนัขตง กดปุ่็ม ถัดไป็ 

ข้ันัตอนัท่ี 8. บันัท้ก พิมพ์ หรออ สืง่ กดปุ่็ม save starting document
กดปุ่็ม เสืรจ็สืิ้นั เพือตอทำาการ save และตั้งชือตอเอกสืารใหมต 
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4.2 ทำาการเรยีกฐานัข้อมลูทยตไดมดำาเนิันัการแลมวีตามข้อมอ 4.1  โดยการกดปุ่็ม F4 เลออกไฟ้มลฐฐานั
ข้อมอมจลทยตตมองการ ใหมคลิกเครอตองหมาย + หนัมาชือตอข้อมอมจลทยตตมองการ

คลิก + ทยตหนัมาตาราง
เลออกชืยตทยตตมองการ จะป็รากฎข้อมอมจลมาใหมดงัรจป็ลตางนัย้

4.3 ทำาการลากฟิลลด์ข้อมูลท่ีตอ้งการ มาวีางตำาแหนัตงทยตตมองการวีางในัเอกสืาร เชืตนั ตมองการนัำาชือตอในั
ฟ้มดลดฐทยตชือตอ hosp มาวีางทยตข้อมางหลังเรยยนั ซขตงจะทำาการเคาะคานัวีรรค 2 เคาะ แลมวีจขงลาก ฟ้มดลดฐมาวีาง และเคาะ
คานัวีรรค 1 เคาะ ลากชือตอฟ้มดวีดฐ ชือตอ name และ province มาวีางตตอกันั จะไดมดังรจป็เรยยงตามลำาดับ
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4.4 เริม่ทำาการพิมพ์เอกสืารหนัังสืออเวีียนั โดยไป็ทยตเมนัจแฟ้มเม > พืมิพืฐ... จะมยข้อมอควีามวีตา เเอกสืาร
ข้อองคุณมยเข้อตฐานัข้อมอมจลทยตอยจต คุณตมองการทยตจะพืมิพืฐฟ้มอรฐมจดหมายหรออไมต 

ตอบ ใชืต เลออกแฟ้มเม หรออ พืมิพืฐ กดปุ่็ม Ok จะไดมดังรจป็ลตางนัย้ 
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ในัทยต
นัย้ใหมเลออกระเบียนัจาก 1 ถ้ง 10  และผลลัพธ์ ให้คลิกท่ีแฟ้ิม เพือตอดจควีามถจกตมองกตอนัพืิมพืฐจรงิ  ใหมตั้งชือตอแฟ้มเม
ในัทยตนัย้ชือตอ mailmerge1.odt  ซขตงเอกสืารวีางอยจตทยต Desktop ใหมกดปุ่็ม Save จะไดมดังรจป็ถัดไป็
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4.4 ทำาการเป็ดดเอกสืารทยตไดม save ไวีมทยตชือตอ mailmerge1.odt  ซขตงเอกสืารวีางอยจตทยต Desktop  ดงัรจป็
ลตางนัย้ จะเห็นัวีตาเอกสืารไดมทำาการเป็ลยตยนัชือตอฟ้มดวีดฐ เป็นนัข้อมอควีามทยตอยจตในัฟ้มดวีดฐแทนัแลมวี สืามารถทำาการเลออกพืมิพืฐ
จดหมายเวียยนัไดม
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บทที ่8
การตกแต่งด้วยอกัษรศิลป์

LibreOffice Writer มีความสามารถตกแต่งข้อความปกติให้เป็นตัวอักษรที่มีลกัษณะโดดเด่น เพื่อให้
เอกสารดูมีความน่าสนใจมากข้ึน มวีิธีการทำางานดงัลป   หรือไปที่น้ี

1. คลิกทีเ่มนูแทรก > image > เลือก คลังอกัษรศิลป์ จะมีหน้าจอของ Font work Gellery มาให้

2. เลือกรูปแบบอกัษรศิลป์ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม OK

3. โปรแกรมจะนำารูปแบบที่เลือกมาแสดงที่หน้าจอ ยัังคงเป็นข้อความชืื่อ Fontwork  ซ่ึงเราไม่ตอ้งการ
ข้อความน้ี เราสามารถแก้ไขข้อความใหม่ได้ โดยัการดับเบิลคลิกที่ตวัอักษร Fontwork ดงักล่าวจากน้ันให้สังเกตุที ่
Fontwork จะมี Cursor และชืื่อ Fontwork ตวัเล็ก ให้ทำาการลบชืื่อ Fontwork ตวัเล็กออกกอ่น แลว้พิมพ์ข้อความที่
ตอ้งการ ดงัต่ออยัา่งพิมพค์ำาวา่ LibreOffice Writer

4. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกท่ีนอกกรอบเพื่อออกจากการตกแตง่อักษรศิิลป 

5. ผลลัพธท์ี่ได้สามารถปรับขนาดเล็ก หรือ ใหญ่่ไดต้ามความต้องการ

ภาพตวัอย่างการทำางานตกแต่งอกัษรศิลป์ เรียงตามลำาดับขัตนตอนการใช้้งงานดงัรูปต่อไปน้ี
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นอกจากน้ียัังสามารถปรับรูปรา่งใหม่ได้ หากมีการทำางานอักษรศิิลป  จะปรากฎเครือ่งมือสำาหรับ
แก้ไขตวัอักษรศิิลป ได้ ดงัรูปล่างน้ี เพียังเลือกคลิกทีเ่ครือ่งมือ ที่ปรากฎล่างน้ี สามารถปรับเป็น Style ตาม
ที่ต้องการ และยัังสามารถเปลี่ยันสีได้
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