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ลีนกุซ์ที	แท้จริง คือ Kernel แตก่ารใช้งานจริงต้องการ
ซอฟแวร์มากมาย มีการรวบรวมระบบลีนกุซ์และ
โปรแกรมประกอบมาทําให้ติดตั *งได้โดยงา่ย เรียกวา่ 
Distribution 
โปรแกรมประกอบมาทําให้ติดตั *งได้โดยงา่ย เรียกวา่ 
Distribution 

Distribution ที	นิยมใช้งานได้แก่ RedHat, 
Slackware, Debian, SuSe
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SlackwareSlackware Linux Linux 

เป็นลีนกุซ์ดิสโทรที	เก่าแก่มากที	สดุ แตก่็ยงัได้รับความนิยมใน
อนัดบัต้นๆ มีรูปแบบการติดตั *งและใช้งานแบบเท็กซ์โหมด 
(Text Mode) เป็นหลกั มีระบบจดัการซอฟต์แวร์แพคเกจ
(Software Packages) เป็นของตวัเอง แตก่ารติดตั *ง(Software Packages) เป็นของตวัเอง แตก่ารติดตั *ง
ซอฟต์แวร์ก็ยงัมีความใกล้เคียงกบัการคอมไพล์โปรแกรมเอง
ลกัษณะการทํางานเป็นแบบเน้นการใช้งานตรงไปตรงมา โดย
เน้นการใช้งานในระดบัผู้ใช้งานเป็นหลกั
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Mandrake Linux

ปัจจบุนัเปลี	ยนเป็นชื	อ Mandriva Linux เริ	มพฒันามาพร้อมๆ กบั 
Red Hat Linux แตม่ีแนวทางการพฒันาเป็นของตวัเอง โดยนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาตดิตั *งรวมกบัระบบปฏิบตักิารลีนกุซ์ที	ตนได้
พฒันา มีด้วยกนัหมายเลขเวอร์ชั	น (Version) เน้น Cutting-Edge 
Technology มากจนเกินไป จนลืมให้ความสําคญักบัการดําเนินTechnology มากจนเกินไป จนลืมให้ความสําคญักบัการดําเนิน
กิจการจงึทําให้ขาดทนุและเกือบต้องเลกิกิจการไป หลงัจากได้รับ
การบริจาคเงินช่วยเหลือและตอ่มารวมกิจการกบั Connectiva
Linux จนได้ระบบปฏิบตัิการลนิกุซ์ที	ชื	อวา่ Mandriva Linux ซึ	งลี
นกุซ์ดสิโทรนี *ก็ยงัคงมีลกัษณะที	เน้นการนําเสนอเทคโนโลยีที	ลํ *า
หน้าคูแ่ข่งเสมอมา 
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Red Hat / Fedora Core Linux 

เป็นลีนกุซ์ดสิโทรที	มีความมั	นคงในการดําเนินงานมากที	สดุ อีกทั *ง
ยงัครองความยิ	งใหญ่ในธุรกิจโอเพ่นซอร์ส จนมีการเปรียบเทียบวา่ 
ถ้าไอบีเอม็เป็นยกัษ์สีฟ้าในวงการคอมพิวเตอร์ Red Hat ก็เป็น
ยกัษ์สีแดงของวงการโอเพ่นซอร์ส นอกจากนี * Red Hat Linux มี
ความเป็นธุรกิจการค้าอยา่งสมบรูณ์แบบตั *งแตก่ารเข้าสูต่ลาดความเป็นธุรกิจการค้าอยา่งสมบรูณ์แบบตั *งแตก่ารเข้าสูต่ลาด
หลกัทรัพย์ Nasdaq: NYSE ด้วยชื	อ RHT ลา่สดุยงัตดิอนัดบั 
Nasdaq-100  Red Hat Linux เป็นลีนกุซ์ดสิทริบิวชั	นที	เป็นที	นิยม
จากผู้ใช้งานทั	วโลก และถกูนําไปพฒันาเป็นลีนกุซ์ดสิโทรอื	นๆ อีก
หลายดสิโทร เช่น Linux TLE,Turbo Linux, OpenNA Linux เป็น
ต้น
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Red Hat / Fedora Core Linux 

ปัจจบุนั Red Hat ได้แบง่สายการพฒันาออกเป็น 2 สว่น คือ
1. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) มีการปรับแตง่ให้ทํางาน

ในฐานะเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ ต้องซื *อพร้อมสทิธิiในการใช้งาน
และการสนบัสนนุหลงัการขายRHEL จะรีลีสรุ่นใหม่ทกุๆ และการสนบัสนนุหลงัการขายRHEL จะรีลีสรุ่นใหม่ทกุๆ 
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี RHEL จะผา่นกระบวนการทดสอบ
และรับรองความสามารถจากผลติภณัฑ์ชั *นนําของพาร์ทเนอร์
ของ Red Hat เช่น IBM ,Oracle ,Sun ,HP วา่สามารถทํางาน
ร่วมกนัได้อยา่งสมบรูณ์
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Red Hat / Fedora Core Linux 

2. Fedora Core สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่มี
คา่ใช้จ่ายใดๆ มีคณุสมบตัทิี	หลากหลายสําหรับงานทกุประเภท 
ไม่วา่จะเป็นงานด้านเซิร์ฟเวอร์ เดสทอป หรือด้านมลัตมิีเดีย มี
ความทนัสมยักวา่และออกรุ่นใหม่ทกุๆ 6 เดือน เทคโนโลยีที	เป็น
ที	ยอมรับแล้วใน Fedora Core จะถกูนําไปปรับปรุงและปรากฏ
ความทนัสมยักวา่และออกรุ่นใหม่ทกุๆ 6 เดือน เทคโนโลยีที	เป็น
ที	ยอมรับแล้วใน Fedora Core จะถกูนําไปปรับปรุงและปรากฏ
ใน RHEL รุ่นถดัไปในที	สดุ
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Debian Linux

เป็นองค์กรที	มุ่งพฒันาลีนกุซ์และยงัคงรักษาความเป็น Free 
Software ไม่เน้นการดําเนินงานในเชิงการค้า ชื	อของลีนกุซ์ดสิโทร
นี *มาจากผู้ ก่อตั *งคือ Deb และ Ian Murdock ลีนกุซ์ Debian
เป็นดสิโทรที	พฒันาสิ	งแปลกใหม่ให้เกิดขึ *นในวงการลีนกุซ์เป็น
อยา่งมาก เช่น มีระบบจดัการซอฟต์แวร์แพคเกจ ระบบการตดิตั *ง อยา่งมาก เช่น มีระบบจดัการซอฟต์แวร์แพคเกจ ระบบการตดิตั *ง 
และยทูิลติี *สาํคญัๆ เป็นเทคโนโลยีของตนเอง จนกลายเป็นรูปแบบ
การใช้งานที	เป็นอีกหนึ	งบรรทดัฐานของการใช้งานลีนกุซ์
เช่นเดียวกบักลุม่ Red Hat ได้สร้างไว้ 
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Debian Linux

จดุเดน่ของ Debian Linux อยูท่ี	ความเสถียร (Stable) มีลกัษณะ
เป็นดสิโทรพื *นฐานที	สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานได้อเนกประสงค์ 
อีกทั *ง Debian ยงัเป็นฐานในการพฒันา ลีนกุซ์ดสิโทรอื	นๆ อีกเป็น
จํานวนมาก เช่น Ubuntu ,MEPIS ,KNOPPIX เป็นต้นจํานวนมาก เช่น Ubuntu ,MEPIS ,KNOPPIX เป็นต้น
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SuSE Linux

เป็นลีนกุซ์ดสิทริบวิชั	นจากประเทศเยอรมนั ดนิแดนที	มีความ
ตื	นตวัเรื	องซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากที	สดุในโลก เป็นลีนกุซ์ที	
สามารถรวบรวมเทคโนโลยีแทบทกุแขนงเข้าไว้ในระบบปฏิบตัติวั
เดียวกนั ได้แก่ สดุยอดระบบ Audio สําหรับลีนกุซ์ที	ชื	อวา่ ALSA 
Project ที	เน้นแนวความคดิความงา่ยจากการใช้งาน ตลอดจนการ
เดียวกนั ได้แก่ สดุยอดระบบ Audio สําหรับลีนกุซ์ที	ชื	อวา่ ALSA 
Project ที	เน้นแนวความคดิความงา่ยจากการใช้งาน ตลอดจนการ
ตดิตั *งและคอนฟิกตา่งๆ ของระบบทั *งหมดได้ด้วยเครื	องมือหลกั
เพียงตวัเดียวที	ชื	อว่า YaST (Yet Another Setup Tools) ความ
ประณีตสวยงามที	แสดงผลบนขั *นตอนตดิตั *งและเดสทอปของ 
SuSE Linux ที	ทนัสมยัและเตม็ไปด้วยคณุภาพที	เชื	อถือได้ 

17



CentOS

ยอ่มาจาก Community ENTerprise Operation System
เป็นระบบปฎิบตัิการระดบั Enterprise แจกจา่ยให้ใช้งาน
ฟรี เป็นระบบปฎิบตัิการแบบ Open source เป็นการ
พฒันาโดยนําเอา source code ของ Red hat enterprise 
ฟรี เป็นระบบปฎิบตัิการแบบ Open source เป็นการ
พฒันาโดยนําเอา source code ของ Red hat enterprise 
มาเป็นต้นแบบ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว๊ปไซด์ 
www.centos.org



Ubuntu

Ubutu เป็นคําท้องถิ	นแถบ ซบั-ซาฮาร่า ที	หมายถงึการ
ร่วมไม้ร่วมมือกนัเพื	อผู้ อื	น humanity for others



Ubuntu

มาร์ค ชตัเติ *ลเวิร์ธ นกัธรุกิจหนุ่มจากแอฟริกาใต้ เป็นหนึ	งใน
ทีมพฒันา เดเบียน ลีนกุซ์ สมยัที	ยงัเรียนอยู ่และเมื	อเข้าสู่
วยัทํางาน ได้เริ	มโครงการ Ubuntu ในปี 2547 โดยจดัตั *งเป็น
มลูนิธิอบูนุตใูนปีถดัมา ภายใต้การสนบัสนนุเงินทนุเบื *องต้น 
วยัทํางาน ได้เริ	มโครงการ Ubuntu ในปี 2547 โดยจดัตั *งเป็น
มลูนิธิอบูนุตใูนปีถดัมา ภายใต้การสนบัสนนุเงินทนุเบื *องต้น 
10 ล้านเหรียญจากบริษัท Canonical ที	ตั *งขึ *นมาเพื	อ
สนบัสนนุผลกัดนัโครงการฟรีซอฟต์แวร์ และโอเพน่ซอร์ส 
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะขายบริการสนบัสนนุแบบครบวงจร
ให้กบัผู้ใช้โอเพน่ซอร์ส



Ubuntu

อบูนุต ูมีรูปแบบคล้ายกบั เรดแฮท เพียงแตแ่นวคดิและ
ปรัชญาของ มาร์คชตัเติ *ลเวิร์ธ นั *นยดึหลกัโอเพน่ซอร์ส อยา่ง
เหนียวแน่น และออกแรงผลกัดนัอยา่งแข็งขนั ด้วยความเชื	อ
วา่ ซอฟต์แวร์ควรจะเป็นของฟรีที	ทกุคนเข้าถงึได้ ใช้งานได้
เหนียวแน่น และออกแรงผลกัดนัอยา่งแข็งขนั ด้วยความเชื	อ
วา่ ซอฟต์แวร์ควรจะเป็นของฟรีที	ทกุคนเข้าถงึได้ ใช้งานได้
จริง ยืดหยุน่ปรับแตง่ได้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
แตล่ะคน และแบง่ปันสิ	งที	ตอ่ยอดมาได้ให้กบัผู้ อื	น



มีการคาดกนัวา่ อบูนุต ูจะขึ *นมายืนอยูแ่ถวหน้าของลีนกุซ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ	งกบันโยบายของ เดลล์ คอมพิวเตอร์
ขายคอมพิวเตอร์ที	ลงอบูนุต ูพร้อมบริการหลงัการขายใน
อเมริกา และยโุรปหลายประเทศ ตามด้วย เอชพี และ เลอ

Ubuntu

ขายคอมพิวเตอร์ที	ลงอบูนุต ูพร้อมบริการหลงัการขายใน
อเมริกา และยโุรปหลายประเทศ ตามด้วย เอชพี และ เลอ
โนโว ขณะที	 เทสโก้ก็ทําอยา่งเกียวกนัแตไ่มร่วมบริการหลงั
การขาย


