Special Report: Google Calendar

รววระเอยดยบกบ Google Calendar
วสนต ลวลมไพศาล (lewcpe at gmail dot com)

ห

ลงจากรอคอยกนมานาน ก*เกลก,เป.ดตว Google Calendar (ต0อไปจะเร2 ยกว0า Calendar) ออก
มาชนดสายฟ5าแลบ ท9งท2 หลายๆ คนเช< อกนว0าต=องใช=เวลานานกว0าน2 9 โดยบรการ Calendar น29
ถ<อเปAนบรการสBาคญท2ดDงคนเอาไว=ก บก*เกลเอง ลองนDถD งวนหนD งท2คEณใช=บรการน29อย0างเคยชน
แค0ห วหน=าคEณมาสงงาน อาจารยมาสงการบ=าน คEณก,เรมเป.ดหน=าจอก*เกลทนท2 การใช=บรการก*เกลของ
คEณจะไม0ใช0การเช,คเมลวนละสองสามคร9งอ2กต0อไป แต0เปAนการอย*0กบก*เกลกนท9งวนเลยท2เด2ยว
ตวผมเองไม0เคยใช=บรการปฏทนใดๆ อย0างจรงจงนก แม=จะเปAนคนใช=พ2ด2เอก,ตามท2 ดงน9นการร2ว วในบท
ความน2 9จ D ง เปA น การร2ว วแบบไม0ม 2 บทเปร2 ย บเท2 ยบกบบรการแบบเด2 ย วกนของท2 อ< นๆ ผมไม0 แน0 ใ จว0 า ความ
สามารถบางส0วนท2ผมร*=สDกว0าด2น9นจDงอาจจะเปAนเร<องธรรมดาสBาหรบหลายๆ โปรแกรมในท=องตลาด แต0ถ=า
คEณเปAนคนท2ไม0เคยใช=บรการปฏทนเช0นเด2ยวกบผม บทความน29น0าจะเปAนการแนะนBาท2ม2ประโยชนหากคEณ
กBาลงคดจะใช= Calendar เปAนบรการปฏทนตวแรกของคEณ

เป!ดตว
เช0นเด2ยวกบบรการใหม0ๆ ของก*เกลอ< นๆ คEณต=องการแอคเคานใช=งานบรการ Gmail เพ< อท2 จะเข=าใช=งาน
Calendar ได= ซD งในทEกวนน29การหาแอคเคาน Gmail น9นก,ไม0ได=ลBาบากเกนไปเท0าใหร0น ก ข0าวด2ค<อบรการ
น29ไม0ต= องรอใช=บรการเหม< อ นบรการอ< นๆ ก0อ นหน= าน2 9 เช0 น Google Pages หร<อ Google Analytics ท2 นอก
จากแอคเคาน Gmail แล= วย งต= อ งเข= าค วรอใช= บร การก นอ2 กช9 น หนD ง เม< อคE ณ ใช= ช< อและรห สผ0 า น
ล, อกอนเข= ามาทาง http://calendar.google.com/ แล=วคEณก,จะพบกบหน= า จออนเร2 ยบง0 า ยเช0 น เด2 ยวกบ
ทEกบรการของก*เกล
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[ภาพหน=าแรก Calendar]
สงเกตว0 า หน= า แรกท2 ล, อ กอ นเข= า มาจะอย* 0ท2 หน= าส ปดาห ซD งจะบอกรายละเอ2 ย ดน ดหมายในแต0 ล ะว น
สBาหรบคนท2ใช=หน=าจอท2ความละเอ2ยดไม0ส*ง ข0าวด2สBาหรบคEณค<อหน=าจอของ Calendar ออกมาด2ในระดบ
หนDงพอท2จะให=คEณทBางานบนหน=าจอขนาด 640 x 480 โดยไม0ร*=สก
D สะดEดหร<อรBาคาญเท0าใหร0
[ลงกเปAนบรการอ<นๆ]
มEมซ=ายบนเปAนลงกไปยงบรการอ<นๆ ของก*เกลเอง คEณสามารถกลบไปยงหน=าจอ Gmail ได=ผา0 นทางลงกน29
ซDงหลายคนให=ความเห,นว0าเปAนจEดด=อยท2 ไม0ค0อยน0าให=อภยเท0าใหร0 เพราะฝ]^ง Gmail ไม0ม2ล งกแบบน29 ทBา
ให=การใช=งานสลบไปมายงไม0สะดวกเท0าท2ควร
[เมน*บนขวา]
ส0วนมEมบนขวาน9นเปAนส0วนท2เราเห,นได=ในทEกๆ บรการจากก*เกล ค<อช<อแอคเคานของเรา เมน*การต9งค0าและ
อ0าน Help ตลอดจนการออกจากการใช=ง านก,อย*0 ตรงน2 9ท 9ง หมด การต9งค0าน9 น เราจะย=อ นมาด* ในส0ว นน29ก น
ตอนหลง

[ช0องค=นหาอ2เวนต]
ช0องค=นหาจะขาดไปไม0ได=จากหน=าจอของก*เกล ท2น0าประหลาดใจค<อ Calendar ไม0ม2ปE`มค=นหาเว,บ คงม2
แต0การค=นรายการอ2เวนตเท0าน9น ไม0แน0ใจว0าน2เปAนบรการแรกของก*เกลเลยรDเปล0าท2เปAนแบบน29

[แท,บเล<อกหน=าจอ]
หน= า จอม2ท 9 ง หมด 5 แบบเร2 ย งมาต9 ง แต0 แ บบ วนเด2 ย ว (Day), ท9 งสปดาห (Week), ท9 ง เด< อ น (Month),
รายการของส2 วนข= า งหน= า (Next 4 Day) ซDงท2 แท= จรงแล= วค< อ Custom View ท2ให=ค E ณ ปรบเองได=, และ
รายการอ2เวนตท2กBาลงจะม2ขD9นท9งหมดเปAนตวอกษร (Agenda) เท0าท2 ลองใช=งานด*ก0อนหน=าน29 ส0วนท2 จะได=
ใช=บ0อยๆ จรงๆ มกจะเปAนหน=าจอท9งเด<อน กบหน=าจอรายการอ2เวนต อ2กเร<องท2น0าสนใจแต0น0าจะเปAนอย0างน29
ทEกโปรแกรม ค<อท2 ปฏทนด=านข=าง จะแสดงแถบส2ตรงบอกให=ร*=ว0าหน=าจอกBาลงแสดงรายละเอ2ยดของวน
ใดอย*0บา= ง
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[ตวอย0างหน=าจอ PDF]

[ภาษาไทยบน PDF เท2ยบกบจอปรกต]
เร<องด2ๆ เร<องหนDงค<อเม<อคEณสงพมพใน Calendar มนไม0ใช0การเอาข=อม*ล HTML มาแสดงแบบเร2ยบๆ ให=
พมพได=เฉยๆ แต0เปAนการสร=างไฟล PDF ออกมาให=เลย ซD งทBาให=ไม0ว0าจอภาพคEณ จะละเอ2ยดต0างกนแค0
ไหน ก,สามารถพมพจาก Calendar ได=เหม<อนๆ กนจากทEกเคร< องทวโลก แต0ข0าวด2น29มาพร=อมกบข0าวร=าย
ค<อการสงพมพน2ไ
9 ม0รองรบภาษาไทย ทBาให=เวลาคEณสงพมพ ภาษาไทยท9งหมดจะหายไปเฉยๆ

เร#มใส'ขอ
) ม*ล
การใส0ข=อม*ลใน Calendar ถ<อว0 าเปAนจEดท2น0า สนใจมาก เพราะคEณสามารถใส0 ข=อม*ล ได= จากแทบทEกจEดท2
คEณคดว0าจะใส0ขอ
= ม*ลเพมได=เรมจากหน=าจอ Create Event ท2เปAนหน=าจอมาตรฐาน

[หน=าจอ Create Event]
การใส0ข=อม*ลพ<9นฐานไม0น0าจะต0างจากโปรแกรมอ< นๆ มากนก จEดท2น0าสนใจก,เช0น ช0อ ง Where ท2เวลาใส0
แล=วก*เกลจะเอาไปทBาเปAนลงกไป Google Map ให=อตโนมต ซDงโดยปรกตเม<องไทยก,ไม0ม2ประโยชนอะไร
มาก เพราะหาไม0เจออย*0ด2 ส0วนท2น0าสนใจอ2กอย0างค<อเวลาท2เราต=องการชวนเพ<อนมาร0วมงาน เราสามารถ
ส0งอ2เมลไปเชญเพ<อนเราโดยท2 การใส0อ2เมลน9นก*เกลจะแสดงรายช<ออ2เมลท2เก2 ยวข=อมาให=แบบเด2ยวกบใน
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[ค0าท2ต9งได=เพมเตม]
นอกจากการกBาหนดค0าตามปรกตแล=ว Calendar ยงม2ให=เราเล<อกท2 จะเต<อนล0วงหน=าว0า จะให=ก*เกลส0งอ2ก
เมลเต<อนล0วงหน=านานเท0าใหร0 ถ=าอนาคตเราใช= Blackberry แล=วเมลเต<อนสามารถส0งเข=าโทรศพทม<อถ<อ
ได=โดยตรง ถDงเวลาน9นก*เกลคงครองโลกอย0างสมบ*รณเข=าจรงๆ แล=ว อ2กจEดหนD งท2น0าแปลกใจในการร2ว ว
คร9งน29ค<อการต9งค0า Privacy ท2แม=ว0าคEณจะต9งค0า ไว=เปAน Private แต0ถ=าคEณเชญเพ< อนของคEณเข=ามาร0วมอ2
เวนตน29 เพ<อนของคEณก,จะเข=ามาด*รายละเอ2ยดได=อย*0ด2 พร=อมๆ กบคนอ<นๆ ต0างกนเพ2ยงร*ปแบบเมลท2ได=รบ
ซDงจะแสดงให=ด*ในภายหลง

[Quick Add]
นอกจากการต9งค0าแบบเต,มร*ปแบบแล=ว จEดเด0นมากๆ ของ Calendar ค<อฟuเจอร Quick Add ท2ให=คEณเพม
เตมอ2เวนตใหม0ๆ อย0างรวดเร,วโดยท2คEณอาจจะพมพแค0 "Lunch with David tomorrow noon” เพ2ยงเท0า
น29 Calendar จะ ร*=เ องว0 าต= อ งใส0อ 2 เวนตช< อ Lunch with David ในตอนเท2 ยงของวนถดไปให= เอง จE ดน2 9ทB า
งานภาษาไทยได=ด=วยเช0นกน คEณอาจจะใส0ว0า "กนข=าวกบแม0 6pm” Calendar ยงคงร*=ได=ว0าคEณม2ก นข=าว
กบแม0ตอนหกโมงเย,น ข=อเส2ยของการทBางานแบบน29ค<อ บางคร9งคEณก,ค ดว0 ามนฉลาดพอกบประโยคท2 คน
เข=าใจ ซDงบางท2เม<อมนไม0เข=าใจแล=วก,ได=รบข=อความ "Failed to Add Event” มาปลอบใจ

[คลกเพ<อเพมข=อม*ล]
นอกจากการเพมขอม*ลแบบละเอ2ยดกบแบบรวดเร,วแล=วคEณอาจเล<อกเพมข=อม*ลใหม0ด=วยการคลกวนท2 บน
ตวปฏทนหลกก,ได= ซDงในกรณ2ท2หน=าจอของคEณละเอ2ยดพอท2จะแสดงช0วงเวลา คEณสามารถลากช0วงเวลา
Version 1.0.9-200604160218

Blognone

4/10

Special Report: Google Calendar
ของอ2เวนตได=อก
2 ด=วย

การเชญและการตอบรบ

[หน=าจออ2เวนต]

[ส0วนตอบรบคBาเชญ]
หลงจากท2เราเชญไปแล=ว คนท2ถ*กเชญจะได=ลงกเพ<อเข=าหน=าจออ2เวนต เพ<อตอบรบได=อย0างเช0นในหน=าจอ
เราจะเห,นลงกไป Google Map อย*0ตรงช0อ ง Where อย0างท2 เข2ยนถDงไปก0อนหน=าน2 9 แต0สBาหรบเม<องไทย
แล=วส0วนน29แทบจะเร2ยกได=วา0 ไม0เวรคเอาซะเลย

[เม<อตอบแล=วบล,อกการตอบจะเปล2ยนไป]
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[ผ*=สร=างอ2เวนตสามารถตรวจสอบการตอบรบได=ทนท2]

[ช0องใส0คอมเมนต]
ส0วนท2 ชอบอ2กส0วนค<อการตอบรบ ท2ม2คBาตอบให=เล<อกค0อนข=างครบถ=วนให=ผ*=ใช=เล<อกได=ว0าจะมาร0วมอ2เวนต
ก2คนตลอด ลงกท2 Calendar ส0งให=ก บผ*=ร บเชญแต0ละคนน9น เปAนลงก,เฉพาะคน เพราะฉะน9นคนท2รบเชญ
อาจจะเข=าไปแก=ไขการไปเม<อใหร0ก,ได= ซDงค0อนข=างสะดวกมาก ส0วนโนxตท2ให=ไว=ใน9น เอาไว=บอกข=อม*ลอ<นๆ
ซDงก,แล=วแต0กรณ2การนดของแต0ละคน อ2กส0 วนหนD งในหน=าจอตอบรบค<อ การพ*ดคEยกนด=วย Comment ท2
สามารถคอมเมนตกนทนใจด=วยฟอรมส0งคอมเมนตแบบ AJAX ตามฟอรมก*เกล เท0าท2 ลองใช=งานยงตอบ
สนองช=า ทBาใหกดซ9Bา เอาง0ายๆ แต0ก,ถ< อว0าค0อ นข=า งสะดวก อย0างน=อยก,สะดวกกว0าแบบท2 ใช=ใ น Blogger
ค0อนข=างมาก

[จดหมายเชญ]
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เร< องหนD งท2 บอกไว=ตอนต=นค<อ ไม0ว0าเราจะต9งค0า Privacy ไว=เปAนอย0างไรหากม2คนท2 เราเชญมาร0วมอ2เวนต
เขาจะเข= า มาด* โดยช0 อ งน2 9 จ ะม2 ผ ลต0 อ เม< อเราต9 งค0 า ปฏท นของเราไว= เปA น Public เท0 าน9 น โดยคนท2 ด*
ปฎทนของเราไม0เห, น รายละเอ2ยดของรายการท2 เราต9ง เปA น Private แต0เห,น เพ2ยงว0า เราไม0ว0 า งในช0ว งน9 น
แต0หากเราต9งปฏทนเปAน Private ไว=จะไม0ม2ใครเข=าได=อย*0แล=ว และท2น0าสนใจค<อการท2 เรากBาหนดอ2เวนต
หนDงๆ เปAน Private หร<อ Public น9นเปAนการกBาหนดร*ปแบบของเมลท2เชญเพ<อนของเราด=วย โดยถ=าต9งเปAน
Private แล=วไปเชญคนอ<น เมลท2ส0งออกไปจะเปAนตวอกษรส0งลงกไปเปล0าๆ ซDงไม0สะดวกเอามากๆ แต0ถ=า
ต9งเปAน Public แล=วก,จะเปAนเมลเต,มร*ปแบบม2ลงกให=คลกกนเร2ยบร=อยด2 ตรงน29เข=าใจว0าเปAนบ|กและน0าจะได=
รบการแก=ไขในอนาคตต0อไป

เพ#มปฏทน
ในกรณ2ท2 ปฏทนเพ2ยงอนเด2ยวไม0เพ2ยงพอกบความต=องการเช0นว0าคEณต=องการแยกเร< องส0วนตวซD งเป.ดให=
คนอ< นๆ เข=าไปด*ได=อย0างอสระ กบปฏทนเร< องงานซD งอาจจะม2ความลบอย*0 ในกรณ2น29คEณอาจจะต=องแยก
ส0วนออกมาโดยการคลกเคร<องหมาย “+” ข=างๆ คBาว0า My Calendars ก,จะได=หน=าสามารถเพมปฏทนเข=า
ไปได=

[เพมปฏทนอ<นๆ]
ท2น0าสนใจกว0าการเพมปฏทนของเราเอง ค<อการเพมปฏทนจากข=างนอก ท2เม<อกด "+” ข=างๆ คBาว0า Other
Calendars แล=วคEณจะพบหน=าจอท2 ให=ค Eณ เพมปฏทนได= จากส2วธ2ด=ว ยกน ได=แก0ก ารค=น หา เช0น ในภาพท2
ค=นคBาว0า “Apple Computer” ก,จะพบปฏทนอ2เวนตท9งหมดของแอปเป.ลให=กดเพมได=เลย

[Add Friend's Calendars]
ส0วนต0อมาค<อ Friend's Calendars คEณสามารถแชรปฎทนร0วมกนระหว0างเพ< อนได=โดยไม0 ต=องให=คนนอก
ได=เห,น โดยการเล<อกเฉพาะเพ< อนท2คEณเชญเท0าน9น ซD งค0อนข=างปลอดภยกว0าการไปใช= URL ลบๆ โดย
หวงว0าจะไม0ม2ใครเอาไปบอกต0อ แต0ขอ
= จBากดค<อท9งคEณและเพ<อนต=องใช=บรการ Calendar จากก*เกลเท0าน9น
นบว0าเปAนการล,อกคนเอาไว=ไม0ให=ย=ายไปไหนอ2กแบบหนD ง ว2ธ2การค<อการใส0อ2เมลของเพ< อนคEณเข=าไป ใน
กรณ2ท2เพ<อนของคEณไม0ได=อนEญาตคEณเอาไว= หน=าจอจะกลายเปAนแบบฟอรมส0งคBาขอไปยงเพ<อนของคEณ
อตโนมต
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[Add Holiday Calendars]
หวข=อต0อมาค<อวนหยEด คEณจะพบกบรายช<อวนหยดของประเทศต0างๆ ทวโลก ข0าวด2ค<อม2ประเทศไทยอย*0
ด=วยทBาให=คEณร*=ว0าวนหยEดต0อไปของคEณจะมาถDงเม<อใหร0 แต0อย0าหวงการอพเดตสEดยอดชนดว0าม2หยEดเล<อก
ต9ง สว.อะไรอย0างน9น

[Add Public Calendars]
ช0 อ งสE ดท= า ยค< อ การเล< อ กเพ มปฎท นจากไฟล มาตรฐาน iCal ท2ม2 ค นอ< นๆ โพสไว= ใ นเว, บ ในกรณ2น2 9ค E ณ
สามารถเพมปฎทนของเพ<อนของคEณท2อาจจะไม0ได=ใช=ก*เกลเหม<อนคEณ ยกตวอย0างเช0น Blognone Event
Calendar น9 น อย* 0ท2 webcal://www.blognone.com/event/ical/all/all คE ณ ส า ม า ร ถน B า ไ ป เพ ม ใ น
Calendar ของคEณได=ในส0วนน29ทนท2 ท2ต=องระวงค<อในกรณ2ท2คEณแชรปฎทนจากเพ<อนของคEณซDงใช=วธ2ซ0อน
URL ไม0 ให= ใ ครร* = อย0 า เผลอไปเล< อ กให=ก * เกลแสดงปฎทนท2 คE ณ เพมเข= า ไปในการค= น หาเปA นอนขาด ไม0
ง9นช2วตเพ<อนคEณอาจจะไม0เปAนเร<องส0วนตวอ2กต0อไป
ข=อเส2ยหลกๆ ของการเพมปฎทนในหมวด Other Calendars ค<อคEณ สามารถต9 ง เต< อ นได= แ บบการสร= า ง
ปฏทนด=วยตวเอง ซD งหลายๆ คนไม0ชอบเพราะอาจจะม2บางคนท2 ไม0เคยพลาดบอลของบางท2มจรงๆ และ
ต=องการให=เต<อนทEกคร9งท2ท2มน9นจะเตะ

การต4งค'าและแชร7ปฎทน

[ต9งค0าส2ปฏทน]
การเข=าไปต9งค0าปฎทนน9นทBาได=ง0ายท2สEดโดยการกดล*กศรลงข=างๆ ช< อปฎทน ซD งโดยพ<9นฐานแล=วมกใช=
Version 1.0.9-200604160218

Blognone

8/10

Special Report: Google Calendar
กบการเปล2ยนส2ปฎทนในกรณ2ท2ม2หลายอนแล=วต=องการให=แยกออกจากกนได=งา0 ยๆ แต0การเล<อก Calendar
Settings หร<อ Share this calendar ก,เปAนการเข=าไปจดการท2สะดวกด2

[ต9งค0าปฏทน]
โดยปรกตแล=วไม0ม2ค0าอะไรให=ต9งมากมายนกโดยหลกค<อการต9ง Time Zone ให=ถ*กต=องก,น0าจะเพ2ยงพอ
ไม0เช0นน9นคEณอาจจะพลาดนดเพราะ Calendar เต<อนผดเวลาก,เปAนได= แต0ท2น0าระวงค<อตรงช0อง Private
Address มนค<อการแชรปฎทนในแบบเดม ค<อการไปวางไว=สกท2หนDงแล=วหวงว0าจะไม0ม2ใครบงเอญมาเจอ
มน URL น2จ
9 ะใช=งานได=เสมอแม=วา0 คEณจะไม0ได=แชรปฎทนไว=ก,ตามท2

[การต9งแชรปฎทน]
การแชรปฎทนม2สามสองส0วนค<อการเล<อกโหมดการแชร และเล<อกคนท2 จะแชรด=วย ส0วนแรกน9นสามารถ
เล<อกได=เพ2ยงว0าจะให=ทEกคนเห,นหร<อไม0 ข=อเส2ยของส0วนการเล<อกน29ค<อ ถ=าคEณแชรปฎทน ก*เกลจะบงคบ
ให=คEณแสดงปฎทนของคEณในการค=นหาเสมอ แม=ว0าคEณอาจจะแค0อยากแชรให=ใครก,ได= ท2 ใกล=ช ดคEณสก
หน0อยก,ตามท2 ส0ว นด=า นล0า งน9นค< อส0 ว นท2 ให=ค E ณ เล< อ กผ* = ใช= Calendar เช0น เด2ยวกบคEณ เข= าถD ง ปฎทนของ
คEณได=โดยท2คEณต=องอนEญาต
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บทสร9ป
หลงจากการทดลองใช= มาสองสามวน Calendar เปA น บรการท2 น0 าใช=อ 2กตวหนD งนบอาจจะถดจาก Gmail
เลยก,เปAนได= ด=วยการรองรบมาตรฐานอย0างเปAนด2ทBาให=การเข=ากบบรการอ<นๆ ไม0ค0อยม2ป]ญหา โดยเฉพาะ
ในส0วนของการเชญเพ<อนร0วมอ2เวนตต0างๆ ท2ทBาได=คอ
0 นข=างน0าสนใจ
แต0ข = อ เส2 ย หลกๆ เลยค< อ การทB า งานร0 ว มกนระหว0 า ง Gmail ท2 ไม0ด 2น ก หากคE ณ เปA น คนท2 เป. ด Gmail ไว=
ตลอดเวลา และต=องการใช= Calendar ก,จBาเปAนท2จะต=องเป.ดอ2กหน=าต0าง แทนท2จะเปAนเพ2ยงการเล<อกเมน*
ใน Gmail อย0างง0ายๆ ซD งหลายคนก,คาดกนว0าก*เกลน0าจะรวมสองบรการน29เข=าด=วยกนในอนาคต ถ=าหาก
เปAนจรงก,เปAนเหม<อนการประกาศสงครามกบ Outlook อย0างเต,มตว (ท2จรงตอนน29ก,ประกาศไปค0อนตวแล=ว)

© สงวนลขสทธ† พ.ศ. 2549 วสนต ลวลมไพศาล อนEญาตให=เผยแพร0ได=โดยต=องระบEท2มา, ต=องเผยแพร0
เอกสารเหม<อนต=นฉบบ และห=ามเผยแพร0เพ<อการค=า
เอกสารฉบบน29ถ*กสร=างขD9นจากโปรแกรม OpenOffice.org Writer เวอรชน 1.9.109
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