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ร�ว�วระเอ�ยดย�บก�บ Google Calendar
วส�นต� ล��วลมไพศาล (lewcpe at gmail dot com)

ล�งจากรอคอยก�นมานาน ก*เก�ลก,เป.ดต�ว Google Calendar (ต0อไปจะเร2 ยกว0า Calendar) ออก
มาชน�ดสายฟ5าแลบ ท�9งท2�หลายๆ คนเช<�อก�นว0าต=องใช=เวลานานกว0าน29 โดยบร�การ Calendar น29
ถ<อเปAนบร�การสBาค�ญท2�ดDงคนเอาไว=ก�บก*เก�ลเอง ลองนDถD งว�นหนD�งท2�คEณใช=บร�การน29อย0างเคยช�น 

แค0ห�วหน=าคEณมาส��งงาน อาจารย�มาส��งการบ=าน คEณก,เร��มเป.ดหน=าจอก*เก�ลท�นท2 การใช=บร�การก*เก�ลของ
คEณจะไม0ใช0การเช,คเมลว�นละสองสามคร�9งอ2กต0อไป แต0เปAนการอย*0ก�บก*เก�ลก�นท�9งว�นเลยท2เด2ยว

ห
ต�วผมเองไม0เคยใช=บร�การปฏ�ท�นใดๆ อย0างจร�งจ�งน�ก แม=จะเปAนคนใช=พ2ด2เอก,ตามท2 ด�งน�9นการร2ว�วในบท
ความน29จDงเปAนการร2ว�วแบบไม0ม2บทเปร2ยบเท2ยบก�บบร�การแบบเด2ยวก�นของท2�อ< �นๆ ผมไม0แน0ใจว0าความ
สามารถบางส0วนท2�ผมร*=สDกว0าด2น�9นจDงอาจจะเปAนเร<�องธรรมดาสBาหร�บหลายๆ โปรแกรมในท=องตลาด แต0ถ=า
คEณเปAนคนท2�ไม0เคยใช=บร�การปฏ�ท�นเช0นเด2ยวก�บผม บทความน29น0าจะเปAนการแนะนBาท2�ม2ประโยชน�หากคEณ
กBาล�งค�ดจะใช= Calendar เปAนบร�การปฏ�ท�นต�วแรกของคEณ

เป!ดต�ว
เช0นเด2ยวก�บบร�การใหม0ๆ ของก*เก�ลอ<�นๆ คEณต=องการแอคเคาน�ใช=งานบร�การ Gmail เพ<�อท2�จะเข=าใช=งาน 
Calendar ได= ซD�งในทEกว�นน29การหาแอคเคาน� Gmail น�9นก,ไม0ได=ลBาบากเก�นไปเท0าใหร0น�ก ข0าวด2ค<อบร�การ
น29ไม0ต=องรอใช=บร�การเหม<อนบร�การอ<�นๆ ก0อนหน=าน2 9เช0น Google Pages หร<อ Google Analytics ท2�นอก
จากแอคเคาน� Gmail แล=วย�งต =องเข =าค �วรอใช =บร �การก �นอ 2กช� 9นหนD �ง เม< �อค Eณใช= ช< �อและรห�สผ0าน
ล,อกอ�นเข=ามาทาง http://calendar.google.com/ แล=วคEณก,จะพบก�บหน=าจออ�นเร2ยบง0ายเช0นเด2ยวก�บ
ทEกบร�การของก*เก�ล
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[ภาพหน=าแรก Calendar]

ส�งเกตว0าหน=าแรกท2 �ล ,อกอ�นเข=ามาจะอย* 0ท2 �หน=าส�ปดาห� ซD �งจะบอกรายละเอ2ยดน�ดหมายในแต0ละว�น 
สBาหร�บคนท2�ใช=หน=าจอท2�ความละเอ2ยดไม0ส*ง ข0าวด2สBาหร�บคEณค<อหน=าจอของ Calendar ออกมาด2ในระด�บ
หนD�งพอท2�จะให=คEณทBางานบนหน=าจอขนาด 640 x 480 โดยไม0ร*=สDกสะดEดหร<อรBาคาญเท0าใหร0

[ล�งก�เปAนบร�การอ<�นๆ]

มEมซ=ายบนเปAนล�งก�ไปย�งบร�การอ<�นๆ ของก*เก�ลเอง คEณสามารถกล�บไปย�งหน=าจอ Gmail ได=ผ0านทางล�งก�น29 
ซD�งหลายคนให=ความเห,นว0าเปAนจEดด=อยท2�ไม0ค0อยน0าให=อภ�ยเท0าใหร0 เพราะฝ]^ง Gmail ไม0ม2ล�งก�แบบน29 ทBา
ให=การใช=งานสล�บไปมาย�งไม0สะดวกเท0าท2�ควร

[เมน*บนขวา]

ส0วนมEมบนขวาน�9นเปAนส0วนท2�เราเห,นได=ในทEกๆ บร�การจากก*เก�ล ค<อช<�อแอคเคาน�ของเรา เมน*การต�9งค0าและ
อ0าน Help ตลอดจนการออกจากการใช=งานก,อย*0ตรงน29ท� 9งหมด การต�9งค0าน�9นเราจะย=อนมาด*ในส0วนน29ก�น
ตอนหล�ง

[ช0องค=นหาอ2เวนต�]

ช0องค=นหาจะขาดไปไม0ได=จากหน=าจอของก*เก�ล ท2�น0าประหลาดใจค<อ Calendar ไม0ม2ปE`มค=นหาเว,บ คงม2
แต0การค=นรายการอ2เวนต�เท0าน�9น ไม0แน0ใจว0าน2�เปAนบร�การแรกของก*เก�ลเลยรDเปล0าท2�เปAนแบบน29

[แท,บเล<อกหน=าจอ]

หน=าจอม2ท�9งหมด 5 แบบเร2ยงมาต�9งแต0แบบ ว�นเด2ยว (Day), ท�9งส�ปดาห� (Week), ท�9งเด<อน (Month), 
รายการของส2�ว�นข=างหน=า (Next 4 Day) ซD�งท2�แท=จร�งแล=วค<อ Custom View ท2�ให=คEณปร�บเองได=, และ
รายการอ2เวนต�ท2�กBาล�งจะม2ขD9นท�9งหมดเปAนต�วอ�กษร (Agenda) เท0าท2�ลองใช=งานด*ก0อนหน=าน29 ส0วนท2�จะได=
ใช=บ0อยๆ จร�งๆ ม�กจะเปAนหน=าจอท�9งเด<อน ก�บหน=าจอรายการอ2เวนต� อ2กเร<�องท2�น0าสนใจแต0น0าจะเปAนอย0างน29
ทEกโปรแกรม ค<อท2�ปฏ�ท�นด=านข=าง จะแสดงแถบส2ตรงบอกให=ร*=ว0าหน=าจอกBาล�งแสดงรายละเอ2ยดของว�น
ใดอย*0บ=าง
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[ต�วอย0างหน=าจอ PDF]

 

[ภาษาไทยบน PDF เท2ยบก�บจอปรกต�]

เร<�องด2ๆ เร<�องหนD�งค<อเม<�อคEณส��งพ�มพ�ใน Calendar ม�นไม0ใช0การเอาข=อม*ล HTML มาแสดงแบบเร2ยบๆ ให=
พ�มพ�ได=เฉยๆ แต0เปAนการสร=างไฟล� PDF ออกมาให=เลย ซD�งทBาให=ไม0ว0าจอภาพคEณจะละเอ2ยดต0างก�นแค0
ไหน ก,สามารถพ�มพ�จาก Calendar ได=เหม<อนๆ ก�นจากทEกเคร<�องท��วโลก แต0ข0าวด2น29มาพร=อมก�บข0าวร=าย 
ค<อการส��งพ�มพ�น29ไม0รองร�บภาษาไทย ทBาให=เวลาคEณส��งพ�มพ� ภาษาไทยท�9งหมดจะหายไปเฉยๆ

เร�#มใส'ข)อม*ล
การใส0ข=อม*ลใน Calendar ถ<อว0าเปAนจEดท2�น0าสนใจมาก เพราะคEณสามารถใส0 ข=อม*ลได=จากแทบทEกจEดท2�
คEณค�ดว0าจะใส0ข=อม*ลเพ��มได=เร��มจากหน=าจอ Create Event ท2�เปAนหน=าจอมาตรฐาน

[หน=าจอ Create Event]

การใส0ข=อม*ลพ<9นฐานไม0น0าจะต0างจากโปรแกรมอ<�นๆ มากน�ก จEดท2�น0าสนใจก,เช0น ช0อง Where ท2�เวลาใส0
แล=วก*เก�ลจะเอาไปทBาเปAนล�งก�ไป Google Map ให=อ�ตโนม�ต� ซD�งโดยปรกต�เม<องไทยก,ไม0ม2ประโยชน�อะไร
มาก เพราะหาไม0เจออย*0ด2 ส0วนท2�น0าสนใจอ2กอย0างค<อเวลาท2�เราต=องการชวนเพ<�อนมาร0วมงาน เราสามารถ
ส0งอ2เมลไปเช�ญเพ<�อนเราโดยท2�การใส0อ2เมลน�9นก*เก�ลจะแสดงรายช<�ออ2เมลท2�เก2�ยวข=อมาให=แบบเด2ยวก�บใน 

Version 1.0.9-200604160218 Blognone 3/10



                                              Special Report:   Google Calendar  

Gmail

[ค0าท2�ต�9งได=เพ��มเต�ม]

นอกจากการกBาหนดค0าตามปรกต�แล=ว Calendar ย�งม2ให=เราเล<อกท2�จะเต<อนล0วงหน=าว0า จะให=ก*เก�ลส0งอ2ก
เมลเต<อนล0วงหน=านานเท0าใหร0 ถ=าอนาคตเราใช= Blackberry แล=วเมลเต<อนสามารถส0งเข=าโทรศ�พท�ม<อถ<อ
ได=โดยตรง ถDงเวลาน�9นก*เก�ลคงครองโลกอย0างสมบ*รณ�เข=าจร�งๆ แล=ว อ2กจEดหนD�งท2�น0าแปลกใจในการร2ว�ว
คร�9งน29ค<อการต�9งค0า Privacy ท2�แม=ว0าคEณจะต�9งค0าไว=เปAน Private แต0ถ=าคEณเช�ญเพ<�อนของคEณเข=ามาร0วมอ2
เวนต�น29 เพ<�อนของคEณก,จะเข=ามาด*รายละเอ2ยดได=อย*0ด2 พร=อมๆ ก�บคนอ<�นๆ ต0างก�นเพ2ยงร*ปแบบเมลท2�ได=ร�บ
ซD�งจะแสดงให=ด*ในภายหล�ง

[Quick Add]

นอกจากการต�9งค0าแบบเต,มร*ปแบบแล=ว จEดเด0นมากๆ ของ Calendar ค<อฟuเจอร� Quick Add ท2�ให=คEณเพ��ม
เต�มอ2เวนต�ใหม0ๆ อย0างรวดเร,วโดยท2�คEณอาจจะพ�มพ�แค0 "Lunch with David tomorrow noon” เพ2ยงเท0า
น29 Calendar จะ ร*=เองว0าต=องใส0อ2เวนต�ช<�อ Lunch with David ในตอนเท2�ยงของว�นถ�ดไปให=เอง จEดน2 9ทBา
งานภาษาไทยได=ด=วยเช0นก�น คEณอาจจะใส0ว0า "ก�นข=าวก�บแม0 6pm” Calendar ย�งคงร*=ได=ว0าคEณม2ก�นข=าว
ก�บแม0ตอนหกโมงเย,น ข=อเส2ยของการทBางานแบบน29ค<อบางคร�9งคEณก,ค�ดว0าม�นฉลาดพอก�บประโยคท2�คน
เข=าใจ ซD�งบางท2เม<�อม�นไม0เข=าใจแล=วก,ได=ร�บข=อความ "Failed to Add Event” มาปลอบใจ

[คล�กเพ<�อเพ��มข=อม*ล]

นอกจากการเพ��มขอม*ลแบบละเอ2ยดก�บแบบรวดเร,วแล=วคEณอาจเล<อกเพ��มข=อม*ลใหม0ด=วยการคล�กว�นท2�บน
ต�วปฏ�ท�นหล�กก,ได= ซD�งในกรณ2ท2�หน=าจอของคEณละเอ2ยดพอท2�จะแสดงช0วงเวลา คEณสามารถลากช0วงเวลา
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ของอ2เวนต�ได=อ2กด=วย

การเช�ญและการตอบร�บ

[หน=าจออ2เวนต�]

[ส0วนตอบร�บคBาเช�ญ]

หล�งจากท2�เราเช�ญไปแล=ว คนท2�ถ*กเช�ญจะได=ล�งก�เพ<�อเข=าหน=าจออ2เวนต� เพ<�อตอบร�บได=อย0างเช0นในหน=าจอ  
เราจะเห,นล�งก�ไป Google Map อย*0ตรงช0อง Where อย0างท2�เข2ยนถDงไปก0อนหน=าน29 แต0สBาหร�บเม<องไทย
แล=วส0วนน29แทบจะเร2ยกได=ว0าไม0เว�ร�คเอาซะเลย

[เม<�อตอบแล=วบล,อกการตอบจะเปล2�ยนไป]
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[ผ*=สร=างอ2เวนต�สามารถตรวจสอบการตอบร�บได=ท�นท2]

[ช0องใส0คอมเมนต�]

ส0วนท2�ชอบอ2กส0วนค<อการตอบร�บ ท2�ม2คBาตอบให=เล<อกค0อนข=างครบถ=วนให=ผ*=ใช=เล<อกได=ว0าจะมาร0วมอ2เวนต� 
ก2�คนตลอด ล�งก�ท2� Calendar ส0งให=ก�บผ*=ร�บเช�ญแต0ละคนน�9นเปAนล�งก,เฉพาะคน เพราะฉะน�9นคนท2�ร�บเช�ญ
อาจจะเข=าไปแก=ไขการไปเม<�อใหร0ก,ได= ซD�งค0อนข=างสะดวกมาก ส0วนโนxตท2�ให=ไว=ใน�9น เอาไว=บอกข=อม*ลอ<�นๆ 
ซD�งก,แล=วแต0กรณ2การน�ดของแต0ละคน อ2กส0 วนหนD�งในหน=าจอตอบร�บค<อการพ*ดคEยก�นด=วย Comment ท2�
สามารถคอมเมนต�ก�นท�นใจด=วยฟอร�มส0งคอมเมนต�แบบ AJAX ตามฟอร�มก*เก�ล เท0าท2�ลองใช=งานย�งตอบ
สนองช=า ทBาใหกดซ9Bาเอาง0ายๆ แต0ก,ถ<อว0าค0อนข=างสะดวก อย0างน=อยก,สะดวกกว0าแบบท2�ใช=ใน Blogger 
ค0อนข=างมาก

[จดหมายเช�ญ]
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เร<�องหนD�งท2�บอกไว=ตอนต=นค<อไม0ว0าเราจะต�9งค0า Privacy ไว=เปAนอย0างไรหากม2คนท2�เราเช�ญมาร0วมอ2เวนต� 
เขาจะเข=ามาด* โดยช0องน2 9จะม2ผลต0อเม< �อเราต� 9งค0าปฏ�ท�นของเราไว=เปAน Public เท0าน� 9น โดยคนท2 �ด *
ปฎ�ท�นของเราไม0เห,นรายละเอ2ยดของรายการท2�เราต�9งเปAน Private แต0เห,นเพ2ยงว0าเราไม0ว0างในช0วงน�9น 
แต0หากเราต�9งปฏ�ท�นเปAน Private ไว=จะไม0ม2ใครเข=าได=อย*0แล=ว และท2�น0าสนใจค<อการท2�เรากBาหนดอ2เวนต� 
หนD�งๆ เปAน Private หร<อ Public น�9นเปAนการกBาหนดร*ปแบบของเมลท2�เช�ญเพ<�อนของเราด=วย โดยถ=าต�9งเปAน 
Private แล=วไปเช�ญคนอ<�น เมลท2�ส0งออกไปจะเปAนต�วอ�กษรส0งล�งก�ไปเปล0าๆ ซD�งไม0สะดวกเอามากๆ แต0ถ=า
ต�9งเปAน Public แล=วก,จะเปAนเมลเต,มร*ปแบบม2ล�งก�ให=คล�กก�นเร2ยบร=อยด2 ตรงน29เข=าใจว0าเปAนบ�|กและน0าจะได=
ร�บการแก=ไขในอนาคตต0อไป

เพ�#มปฏ�ท�น
ในกรณ2ท2�ปฏ�ท�นเพ2ยงอ�นเด2ยวไม0เพ2ยงพอก�บความต=องการเช0นว0าคEณต=องการแยกเร<�องส0วนต�วซD�งเป.ดให=
คนอ<�นๆ เข=าไปด*ได=อย0างอ�สระ ก�บปฏ�ท�นเร<�องงานซD�งอาจจะม2ความล�บอย*0 ในกรณ2น29คEณอาจจะต=องแยก
ส0วนออกมาโดยการคล�กเคร<�องหมาย “+” ข=างๆ คBาว0า My Calendars ก,จะได=หน=าสามารถเพ��มปฏ�ท�นเข=า
ไปได=

[เพ��มปฏ�ท�นอ<�นๆ]

ท2�น0าสนใจกว0าการเพ��มปฏ�ท�นของเราเอง ค<อการเพ��มปฏ�ท�นจากข=างนอก ท2�เม<�อกด "+” ข=างๆ คBาว0า Other 
Calendars แล=วคEณจะพบหน=าจอท2�ให=คEณเพ��มปฏ�ท�นได=จากส2�ว�ธ2ด=วยก�น ได=แก0การค=นหา เช0นในภาพท2�
ค=นคBาว0า “Apple Computer” ก,จะพบปฏ�ท�นอ2เวนต�ท�9งหมดของแอปเป.ลให=กดเพ��มได=เลย

[Add Friend's Calendars]

ส0วนต0อมาค<อ Friend's Calendars คEณสามารถแชร�ปฎ�ท�นร0วมก�นระหว0างเพ<�อนได=โดยไม0 ต=องให=คนนอก
ได=เห,น โดยการเล<อกเฉพาะเพ<�อนท2�คEณเช�ญเท0าน�9น ซD�งค0อนข=างปลอดภ�ยกว0าการไปใช= URL ล�บๆ โดย
หว�งว0าจะไม0ม2ใครเอาไปบอกต0อ แต0ข=อจBาก�ดค<อท�9งคEณและเพ<�อนต=องใช=บร�การ Calendar จากก*เก�ลเท0าน�9น 
น�บว0าเปAนการล,อกคนเอาไว=ไม0ให=ย=ายไปไหนอ2กแบบหนD�ง ว2ธ2การค<อการใส0อ2เมลของเพ<�อนคEณเข=าไป ใน
กรณ2ท2�เพ<�อนของคEณไม0ได=อนEญาตคEณเอาไว= หน=าจอจะกลายเปAนแบบฟอร�มส0งคBาขอไปย�งเพ<�อนของคEณ
อ�ตโนม�ต�
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[Add Holiday Calendars]

ห�วข=อต0อมาค<อว�นหยEด คEณจะพบก�บรายช<�อว�นหยดของประเทศต0างๆ ท��วโลก ข0าวด2ค<อม2ประเทศไทยอย*0
ด=วยทBาให=คEณร*=ว0าว�นหยEดต0อไปของคEณจะมาถDงเม<�อใหร0 แต0อย0าหว�งการอ�พเดตสEดยอดชน�ดว0าม2หยEดเล<อก
ต�9ง สว.อะไรอย0างน�9น

[Add Public Calendars]

ช0องสEดท=ายค<อการเล<อกเพ� �มปฎ�ท�นจากไฟล�มาตรฐาน iCal ท2�ม2คนอ< �นๆ โพสไว=ในเว,บในกรณ2น2 9คEณ
สามารถเพ��มปฎ�ท�นของเพ<�อนของคEณท2�อาจจะไม0ได=ใช=ก*เก�ลเหม<อนคEณ ยกต�วอย0างเช0น Blognone Event 
Calendar  น�9 น อย* 0ท2 �  webcal://www.blognone.com/event/ical/all/all  คEณสา มา ร ถน B า ไ ป เพ� � ม ใ น 
Calendar ของคEณได=ในส0วนน29ท�นท2 ท2�ต=องระว� งค<อในกรณ2ท2�คEณแชร�ปฎ�ท�นจากเพ<�อนของคEณซD�งใช=ว�ธ2ซ0อน 
URL ไม0ให=ใครร* = อย0าเผลอไปเล<อกให=ก*เก�ลแสดงปฎ�ท�นท2�คEณเพ��มเข=าไปในการค=นหาเปAนอ�นขาด ไม0
ง�9นช2ว�ตเพ<�อนคEณอาจจะไม0เปAนเร<�องส0วนต�วอ2กต0อไป

ข=อเส2ยหล�กๆ ของการเพ��มปฎ�ท�นในหมวด Other Calendars ค<อคEณสามารถต�9งเต<อนได=แบบการสร=าง
ปฏ�ท�นด=วยต�วเอง ซD�งหลายๆ คนไม0ชอบเพราะอาจจะม2บางคนท2�ไม0เคยพลาดบอลของบางท2มจร�งๆ และ
ต=องการให=เต<อนทEกคร�9งท2�ท2มน�9นจะเตะ

การต�4งค'าและแชร7ปฎ�ท�น

[ต�9งค0าส2ปฏ�ท�น]

การเข=าไปต�9งค0าปฎ�ท�นน�9นทBาได=ง0ายท2�สEดโดยการกดล*กศรลงข=างๆ ช<�อปฎ�ท�น ซD�งโดยพ<9นฐานแล=วม�กใช=
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ก�บการเปล2�ยนส2ปฎ�ท�นในกรณ2ท2�ม2หลายอ�นแล=วต=องการให=แยกออกจากก�นได=ง0ายๆ แต0การเล<อก Calendar 
Settings หร<อ Share this calendar ก,เปAนการเข=าไปจ�ดการท2�สะดวกด2

[ต�9งค0าปฏ�ท�น]

โดยปรกต�แล=วไม0ม2ค0าอะไรให=ต�9งมากมายน�กโดยหล�กค<อการต�9ง Time Zone ให=ถ*กต=องก,น0าจะเพ2ยงพอ 
ไม0เช0นน�9นคEณอาจจะพลาดน�ดเพราะ Calendar เ ต<อนผ�ดเวลาก,เปAนได= แต0ท2�น0าระว�งค<อตรงช0อง Private 
Address ม�นค<อการแชร�ปฎ�ท�นในแบบเด�ม ค<อการไปวางไว=ส�กท2หนD�งแล=วหว�งว0าจะไม0ม2ใครบ�งเอ�ญมาเจอ
ม�น URL น29จะใช=งานได=เสมอแม=ว0าคEณจะไม0ได=แชร�ปฎ�ท�นไว=ก,ตามท2

[การต�9งแชร�ปฎ�ท�น]

การแชร�ปฎ�ท�นม2สามสองส0วนค<อการเล<อกโหมดการแชร� และเล<อกคนท2�จะแชร�ด=วย ส0วนแรกน�9นสามารถ
เล<อกได=เพ2ยงว0าจะให=ทEกคนเห,นหร<อไม0 ข=อเส2ยของส0วนการเล<อกน29ค<อ ถ=าคEณแชร�ปฎ�ท�น ก*เก�ลจะบ�งค�บ
ให=คEณแสดงปฎ�ท�นของคEณในการค=นหาเสมอ แม=ว0าคEณอาจจะแค0อยากแชร�ให=ใครก,ได= ท2�ใกล=ช�ดคEณส�ก
หน0อยก,ตามท2 ส0วนด=านล0างน�9นค<อส0วนท2�ให=คEณเล<อกผ*=ใช= Calendar เช0นเด2ยวก�บคEณเข=าถDงปฎ�ท�นของ
คEณได=โดยท2�คEณต=องอนEญาต
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บทสร9ป
หล�งจากการทดลองใช=มาสองสามว�น Calendar เปAนบร�การท2�น0าใช=อ2กต�วหนD�งน�บอาจจะถ�ดจาก Gmail 
เลยก,เปAนได= ด=วยการรองร�บมาตรฐานอย0างเปAนด2ทBาให=การเข=าก�บบร�การอ<�นๆ ไม0ค0อยม2ป]ญหา โดยเฉพาะ
ในส0วนของการเช�ญเพ<�อนร0วมอ2เวนต�ต0างๆ ท2�ทBาได=ค0อนข=างน0าสนใจ

แต0ข=อเส2ยหล�กๆ เลยค<อการทBางานร0วมก�นระหว0าง Gmail ท2�ไม0ด2น�ก หากคEณเปAนคนท2 �เป.ด Gmail ไว=
ตลอดเวลา และ ต=องการใช= Calendar ก,จBาเปAนท2�จะต=องเป.ดอ2กหน=าต0าง แทนท2�จะเปAนเ พ2ยงการเล<อกเมน*
ใน Gmail อย0างง0ายๆ ซD�งหลายคนก,คาดก�นว0าก*เก�ลน0าจะรวมสองบร�การน29เข=าด=วยก�นในอนาคต ถ=าหาก
เปAนจร�งก,เปAนเหม<อนการประกาศสงครามก�บ Outlook อย0างเต,มต�ว (ท2�จร�งตอนน29ก,ประกาศไปค0อนต�วแล=ว)

© สงวนล�ขส�ทธ�� พ.ศ. 2549 วส�นต� ล��วลมไพศาล อนEญาตให=เผยแพร0ได=โดยต=องระบEท2�มา, ต=องเผยแพร0
เอกสารเหม<อนต=นฉบ�บ และห=ามเผยแพร0เพ<�อการค=า

เอกสารฉบ�บน29ถ*กสร=างขD9นจากโปรแกรม OpenOffice.org Writer เวอร�ช��น 1.9.109
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