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เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนคูมือประกอบการติดตั้งโปรแกรม LaTeX ดวย MikTeX 2.9 โดยเนนการใช
งานภาษาไทยเบื้องตน ผานการคอมไพลดวย xelatex ผานบรรณาธิกรณ TeXMaker ผูเขียนไดรับแรงบันดาลใจ
ในการทำเอกสารชุดนี้จากการเรียนในกระบวนวิชา Computer tools in mathematics ในระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงการที่ผูเขียนไดติดตั้ง LaTeX ใหกับเพื่อนๆของผูเขียน ทำใหคิดวาการจัดทำเอกสารชุดนี้นาจะเปนประโยชน
สำหรับผูสนใจการใชงาน LaTeX บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่กำลังเริ่มตนใชงาน
การที่ผูเขียนจะจัดทำเอกสารฉบับนี้ไดนั้น ผูเขียนตองขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัชรินทร วิชิรมาลา ภาควิชาคณิตศาสตร
และวิทยาการคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษา ที่จุดประกายความคิดเกี่ยวกับการใชงาน
LaTeX ภาษาไทย คุณศันยสนีย เติมธนาสมบัติ ที่ชวยหาทางออกสำหรับปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ LaTeX คุณ
ภรัณยู จันทร คุณเอกสิทธิ์ สังขวิสุทธิ์ ที่ชวยใหผูเขียนมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชงานและการติดตั้ง LaTeX, วาที่
รอยเอกภณัฐ กวยเจริญภานิชก ที่ผลิตเอกสารการใชงาน LaTeX ซึ่งทำใหเกิดแรงบันดาลใจในการทำเอกสารฉบับ
นี้ รวมถึง อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี และ อ.ดร.ศุภลักษณ โพธิ ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ทำใหผู
เขียนไดทางออกในการแกปญหา สมาชิกใน เว็บไซต http://thaitug.daytag.org/wordpress/ ที่ทำใหผูเขียน
ไดรับความรูและแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่ทำใหผูเขียนเกิดประสบการณ ในการ
ทำงานเกี่ยวกับ LaTeX รวมถึงครอบครัวดวย
หากเอกสารชุดนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับขอผิดพลาดนี้ทุกประการ และผูอานสามารถแจง
มายังผูเขียนผานทาง E-Mail : schaidee@hotmail.com.

ศุภณัฐ ชัยดี
11 กันยายน 2555
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บทที่ 1

ทำไมเราจึงควรใช LaTeX ที่ขับเคลื่อนโดย
MikTex 2.9 และ xelatex
ผูเขียนไดมีโอกาสฝกใช LaTeX ภาษาไทยตั้งแตศึกษาอยูระดับชั้นปที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัย การใชงานครั้ง
นั้นสรางความทรงจำที่ไมคอยสวยงามนัก โดยเฉพาะการใชงานภาษาไทย เนื่องจากในยุคนั้นการใชภาษาไทยบน
LaTeX มีขั้นตอนที่ยุงยากและซับซอน ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญไดคิดคนวิธีการตัดบรรทัดหลายรูปแบบมาก แตในขณะ
นั้นผูเขียนเริ่มใชงานใหมๆ จึงตองขอพับเก็บกลับไปใช word processor กอน
จนกระทั่งผูเขียนศึกษาในระดับชั้นปที่ 4 ก็ไดกลับมาใช LaTeX อีกครั้งในการพิมพงานคนควาอิสระ แตในขณะ
นั้นใชงาน LaTeX เปนภาษาอังกฤษ ซึ่งปญหาตางๆ เชนการตัดบรรทัด การเรียกฟอนตตางๆ ไมเกิดปญหา ทำให
ผูเขียนเริ่มมีความสุขกับการใช LaTeX
เมื่อผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกระบวนวิชา
บังคับคือ วิชา Computer tool in Mathematics เปนวิชาที่ฝกการใชคอมพิวเตอรเพื่อชีวิตที่ดีกวาสำหรับชาว
คณิตศาสตร โดยศึกษาเครื่องมือทางคอมพิวเตอรเพื่อใชแกปญหาทางคณิตศาสตร หนึ่งในโปรแกรมที่ศึกษาคือ
โปรแกรม LaTeX ซึ่งอาจารยผูสอน คือ ผศ.ดร.วัชรินทร วิชิรมาลา ไดมอบหมายใหสมาชิกในหองศึกษาคนควา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Editor ตางๆ และการใชงาน LaTeX ภาษาไทย ซึ่งในขณะนั้นยังใชการสรางชุดคำสั่งสำหรับตัด
บรรทัดอยู ผูเขียนไดรับมอบหมายใหศึกษา Editor ที่มีชื่อวา TeXMaker ซึ่งในขณะนั้นผูเขียนเพิ่งเคยทำความ
รูจัก การศึกษาครั้งนั้นทำใหผูเขียนไดเห็นถึงประโยชนของโปรแกรม TeXMaker ซึ่งงานดังกลาว ไดถูกแนบใน
เอกสารฉบับนี้ดวย
งานที่ตองจัดทำในเรื่องนั้นเพิ่มเติมคือการใชภาษาไทยผาน TexMaker ซึ่งตองหาวิธีการแทรกคำสั่งการตัดบรรทัด
ภาษาไทย ครั้งนั้นทำใหผูเขียนพบวิธีการตัดบรรทัดโดยใช package ชุดใหมคือ xelatex ในระยะแรกผูเขียนพบ
ปญหาที่เกิดขึ้นใน xelatex เชน การพิมพสมการ sin x ที่ตัวอักษรมีปญหา (ดังเอกสารที่แนบทาย) ทำใหผูเขียน
คนควาหาวิธีการแกปญหา จากเว็บไซต Thai Latex User Group http://thaitug.daytag.org/wordpress/
ซึ่งภายหลังพบวามีเทคนิควิธีการตางๆ มากมายในการจัดทำเอกสารทางคณิตศาสตร
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บทที่ 1. ทำไมเราจึงควรใช LATEX ที่ขับเคลื่อนโดย MIKTEX 2.9 และ XELATEX

เรื่องราวลวงเลยมาจนถึงประมาณเดือนมีนาคม 2555 เมื่อผูเขียนไดลองเลนกับการตัดคำ LaTeX ภาษาไทย และ
xelatex ดวยปญหาดังกลาวผูเขียนจึงปรึกษา อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.สมลักษณไดใหสอบถามผาน อ.ดร.ศุภลักษณ โพธิ จากภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเชนกัน
อ.ดร.ศุภลักษณไดกรุณาใหไฟลตนแบบของเอกสาร xelatex มาให รวมถึงคุณศันยสนีย เติมธนาสมบัติ ที่ชวย
คนหาและปรับตนแบบ (Template) สำหรับ xelatex ภาษาไทย ทำใหผูเขียนเริ่มเกิดความมั่นใจที่จะใชงาน xelatex มากขึ้น
ในขณะนั้นผูเขียนใช MikTex 2.7 ปญหาที่มักพบจากผูใชทั่วไปคือ เมื่อทำการ Compile มัก Compile ไมผาน
เนื่องจากวันที่ของ MikTeX จะฟอง วิธีแกขณะนั้นคือตองยอนวันที่กลับไปประมาณ 5 ป ซึ่งเปนวิธีการที่ลำบาก
สำหรับผูเริ่มใช ผูเขียนยิ่งพบกับปญหาเมื่อเขาไปทดลองเลนเอกสารใน Thai Latex User Group แลวพบวา ผู
เขียน Compile ไมได จนมาทราบสาเหตุภายหลังวา ตัว install MikTeX ที่มีอยูนั้นไมมี package ใหมๆ ที่มี
ความสามารถ จึงเห็นสมควรวาถึงเวลาที่ตอง upgrade สู MikTeX 2.9 แลว
ในความเห็นสวนตัว ผูเขียนคิดวาขณะนี้ xelatex เปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการตัดบรรทัด และการใช
งานภาษาไทย ผูใชทั่วไปสามารถใชงานไดงาย สามารถเปลี่ยนฟอนตไดตามความตองการ และติดตั้งอยางสะอาด
โดยไมตองมีขั้นตอนเพิ่มเติม อยางไรก็ตามการใชงานอาจเกิดปญหา ซึ่งผูเขียนก็จะพยายามแกปญหาที่อาจพบตอ
ไป

คำแนะนำในการใชเอกสารฉบับนี้
เอกสารฉบับนี้รวบรวมวิธีการติดตั้ง LaTeX อยางละเอียด เพื่อผูใชทั่วไปจะไดติดตั้งและใชงานขั้นพื้นฐานได ราย
ละเอียดอื่นๆ ผูเขียนแนะนำใหผูใชศึกษาจากเอกสารการใช LaTeX เบื้องตนของ วาที่รอยเอกภณัฐ กวยเจริญพา
นิชก (พี่เปา) จะชวยทำใหการใชงานมีความสุขมากขึ้น (เอกสารฉบับนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากเอกสารของวาที่
รอยเอกภณัฐ)

บทที่ 2

การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
ในสวนนี้เราจะนำเสนอขั้นตอนการติดตั้ง LaTeX ที่ขับเคลื่อนโดย MikTeX 2.9 โดยบรรณาธิกรณ TexMaker
3.5 จากนั้นจะแนะนำวิธีการตั้งคาโปรแกรมเพื่อใหใชรวมกับภาษาไทยไดอยางมีความสุข

2.1

ขั้นตอนการติดตั้ง LaTeX

ในโฟลเดอรติดตั้งจะพบกับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การติดตั้ง GPL GhostScript สำหรับการอานไฟล .ps
2. การติดตั้ง GSView (ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการติดตั้งเพื่ออาน .ps หรือ eps)
3. การติดตั้ง MikTeX 2.9 (อนุมานวาติดตั้งโปรแกรมอานไฟล .pdf แลว แตหากไมมี โปรแกรม editor TexMaker ไดเตรียมบริการใหแลว)
4. การติดตั้ง Editor ในที่นี้แนะนำโปรแกรม TexMaker
5. การทดสอบการ Compile โดยเฉพาะคำสั่งภาษาไทย
ทั้งนี้ หากตองการดาวนโหลดดวยตนเอง สามารถดาวนโหลดไฟลตางๆ ไดจากแหลงขอมูลดังนี้
• GPL GhostScript ที่เว็บไซต http://www.ghostscript.com/
• GSView ที่เว็บไซต http://pages.cs.wisc.edu/ ghost/gsview/get50.htm
• MixTex 2.9 ที่เว็บไซต http://miktex.org/2.9/setup
• TeXMaker ที่เว็บไซต http://www.xm1math.net/texmaker/
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการใชงาน ควรดาวนโหลดแบบ complete MiKTeX system
โดยไฟลที่ดาวนโหลดจะมีขนาดเล็ก ประมาณ 7.01 MB แตจำเปนตองใชอินเตอรเนทในการคัดลอกไฟล package เก็บไวที่เครื่อง ใชพื้นที่ประมาณ 1.25 GB ใชเวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับความเร็วของอินเตอรเนท
และความสามารถของ server ที่เลือกดาวนโหลด
หากเครื่องที่ใชงานเคยมีการลง LaTeX ดวย MikTex รุนที่ต่ำกวา ควร uninstall ใหมเพื่อใหการติดตั้งสะอาด
และไมมีปญหาในอนาคต
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
ตอไปนี้จะเปนขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด ดังนี้

2.1.1

ขั้นตอนที่ 1 : การติดตั้ง GPL GhostScript (ผีดำ)

ในคูมือของวาที่รอยเอกภณัฐ ไดรวมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไวดวยกัน โดยอาศัยสโลแกน “ผีดำกอนผีขาว” ซึ่งการ
ติดตั้ง GPL GhostScript ในชุดที่เตรียมไว ไดจัดเตรียมไวสำหรับรุนใหมลาสุด (ณ วันที่ 10 กันยายน 2555)
ปรากฏในโฟลเดอรดังภาพ

• กรณีที่คอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ใหเลือกติดตั้ง gs905w32
• กรณีที่คอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ใหเลือกติดตั้ง gs905w64
ในคูมือฉบับนี้จะยึดการติดตั้งแบบ 64 บิต สำหรับ 32 บิตสามารถทำไดในทำนองเดียวกัน

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
1. Double click โปรแกรม gs905w64 จะปรากฏดังรูป ใหกด Next เพื่อเขาสูขั้นตอนถัดไป

2. ขั้นตอนนี้จะพบกับขอตกลงการใชงาน ใหกดปุม I Agree

5
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

3. ขั้นตอนตอไป การติดตั้งจะถามโฟลเดอรปลายทางที่ใหติดตั้ง หากไมมีอะไรแกไขใหกด Install เพื่อทำการ
ติดตั้งโปรแกรม

4. จากนั้นทำการรอใหโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบรอย

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
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5. เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวใหกด Finish โดยทำเครื่องหมายถูกที่ Generate cidfmap for Windows CJK
TrueType fonts ไว (สวน Readme สามารถนำเครื่องหมายถูกออกได)

2.1.2

ขั้นตอนที่ 2 :การติดตั้ง GSView 5.0

1. Double Click ที่โฟลเดอร Step 2 จะพบกับไฟลดังตอไปนี้
• กรณีที่คอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ใหเลือกติดตั้ง gsv50w32
• กรณีที่คอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ใหเลือกติดตั้ง gsv50w64
ในคูมือฉบับนี้จะยึดการติดตั้งแบบ 64 บิต สำหรับ 32 บิตสามารถทำไดในทำนองเดียวกัน
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

2. เมื่อ Double Click ไปยัง gsv50w64 จะพบกับหนาตางการติดตั้งตอไปนี้ ใหกด Setup

3. เมื่อกด Setup โปรแกรมจะ Extract ﬁle จนเสร็จแลวจะใหเลือกภาษาที่ใชงาน ใหเลือก English

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
4. เมื่อเลือกภาษาแลว จะพบกับหนาตางตัวชวยติดตั้ง ใหกด Next

5. จากนั้นจะพบกับหนาตางที่เกี่ยวของกับขออนุญาตการใชงาน ใหกด Next
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

6. ในขั้นตอนนี้โปรแกรมติดตั้งจะถามเพื่อใหเลือกประเภทไฟลที่จะติดตั้งกับโปรแกรมนี้ ใหเลือกเพียง Associate Postscript เทานั้น

7. จากนั้นโปรแกรมติดตั้งจะใหเลือกพื้นที่ที่จะติดตั้ง หากไมเปลี่ยนแปลงใดๆ ใหกด Next

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
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8. โปรแกรมติดตั้งจะใหเลือกเกี่ยวกับการติดตั้งทางลัดบน Start Menu หากไมเปลี่ยนแปลงใดๆ กด Next

9. โปรแกรมจะทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
10. เมื่อโปรแกรมติดตั้งสมบูรณ ใหกด Exit

2.1.3

ขั้นตอนที่ 3 : การติดตั้ง MikTEX 2.9

1. ในโฟลเดอร MikTEX 2.9 ใหคนหาไฟลที่ชื่อ Setup-2.9.4503.exe
• กรณีใช Windows Vista ขึ้นไป ใหคลิกขวา กด Run as Administrator
• กรณีใช Windows รุนที่ต่ำกวา ใหเปดตามปกติ

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
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2. เมื่อเปดเรียบรอยแลว จะพบกับเงื่อนไขการใชงาน ใหกด I accept the MiKTeX copying conditions.
แลวกด Next

14

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
3. การติดตั้งใหเลือกแบบ Complete MiKTeX เพื่อความสะดวกในการใชงานภายหลัง แลวกด Next

4. การเลือกติดตั้งใหเลือกติดตั้งสำหรับ Anyone who uses this computer (All users) แลวกด Next

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
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5. โปรแกรมติดตั้งจะถามแหลงการติดตั้ง หากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหกด Next

6. โปรแกรมจะถามคามาตรฐานสำหรับการตั้งคาหนากระดาษ และการติดตั้ง package เพิ่มเติม หากไมมีการ
แกไขใดๆ ใหกด Next
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

7. โปรแกรมจะสรุปขอมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมพรอมทำการติดตั้ง เมื่อขอมูลทุกอยางถูกตองใหกด Start เพื่อ
ทำการติดตั้ง

8. โปรแกรมจะทำการติดตั้งตามหนาตาง ใหรอจนกวาจะติดตั้งเสร็จ และปุม Next สามารถใชการได

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
9. เมื่อติดตั้งเรียบรอย โปรแกรมจะแจงความสำเร็จในการติดตั้ง เปนอันเสร็จสมบูรณ
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2.1.4

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 4 : การติดตั้ง TexMaker

1. คลิกที่โฟลเดอร Step 4 Editor (with TexMaker)

2. คลิกที่โปรแกรม texmakerwin32 install จะปรากฏหนาตางดังภาพ ใหกด I Agree

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
3. จากนั้นโปรแกรมจะถามโฟลเดอรปลายทางที่จะติดตั้ง หากไมมีการแกไขใหกด Install

4. จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ รอจนกวาปุม Close จะทำงานได แลวกด Close

19
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บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยใหลองเขาโปรแกรม TeXMaker จะพบบานหนาตางดังภาพ

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

2.2

การใชภาษาไทยผาน xelatex

2.2.1

การตั้งคาโปรแกรมเพื่อใช Compile สำหรับภาษาไทย

21

ในคูมือนี้เราจะใช xelatex เพื่อใชภาษาไทยเปนหลัก ดังนั้นจำเปนตองมีการปรับแตงให Editor ทำการ Compile xelatex ได
1. คลิกที่ Option » Conﬁgure Texmaker จะพบบานหนาตางดังภาพ

2. ใหสังเกตหนาตางที่ถูกกรอบดวยสีสม ในกรณีที่เราตองการคอมไพลดวย xelatex ใหเปลี่ยนจาก
จาก pdﬂatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode%.tex
เปน xelatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode%.tex
ในกรณีที่ตองการปรับกลับคืนใหเปลี่ยนเปนดังเดิม

22

2.2.2

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

ขั้นตอนการทดสอบการ Compile ภาษาไทยดวย xelatex

หลังจากปรับการคอมไพลดวย xelatex เรียบรอยแลว
1. ใหเปดไฟล Prototype.tex ดวยโปรแกรม TexMaker จะปรากฏดังภาพ

2. ทำการ Compile ดวยการกดปุมที่วงกลมดวยสีสม โดยเลือกการ Compile จากตัวเลือกใหเปน PDFLatex
หากการ Compile ไมมีปญหา กรอบสีชมพูจะไมมีขอความสีแดงปรากฏอยู (กรณีเปนสีน้ำเงิน ผลออกมาตาม
ปกติ เพียงแตอาจมีความผิดพลาดเล็กๆนอยๆ)

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน
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3. กดปุมลูกศรที่ลอมดวยสามเหลี่ยมสีเขียว โดยในที่นี้ใหเลือก View PDF (เราสามารถเลือกประเภทอื่นได
หากทำการ Compile ดวยประเภทอื่น) เพื่อเรียกโปรแกรม pdfviewer ของโปรแกรม ตรวจสอบการทำงาน
ผลลัพธออกมาดังภาพ

4. อาจเรียกไฟลอีกไฟลทดสอบ ชื่อไฟล Box.tex เพื่อทดสอบ package ใน MikTeX 2.9 (ในที่นี้ไดใช package
tikz ซึ่งจะบรรจุในการติดตั้งแบบ Complete) หากการติดตั้งสมบูรณ ควรไดผลลัพธดังภาพ

24

บทที่ 2. การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งคาเบื้องตน

2.2.3

คำสั่งการเรียก Package ของ xelatex

การเรียก package xelatex ภาษาไทย ใหเรียก package ดังนี้
\usepackage{xltxtra}
\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt

ทั้งนี้ การเลือกใชฟอนตในงานเอกสาร จะใชคำสั่งดังนี้
\setromanfont[Mapping=tex-text, Scale=1.30]{Font Name}

สำหรับ scale จะเปนการปรับ scale ระหวางตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กำหนดตนเอกสาร กับภาษาไทย ใหเลือก
ปรับตามความเหมาะสม โดยวางคำสั่งนี้ในสวนตนของ document การเรียกชื่อฟอนต ใหเรียกชื่อฟอนตตาม
ที่ปรากฏในโปรแกรมตางๆ ไดเลย เชนใน Microsoft Word โดยการสะกดชื่อฟอนตจำเปนตองสะกดใหถูกตอง
อยางไรก็ตาม การเลือกใชฟอนตในขณะนี้มีปญหาสำหรับฟอนตประเภท True Type เชน ฟอนตที่ติดตั้งมา
กับระบบ Windows เชน Cordia New, Angsana New จะเกิดปญหาสระลอย – สระจม
ในกรณีฟอนตแบบ Open Type สามารถใชงานไดไมมีปญหา เชนกลุมฟอนต TH SarabunPSK, TH Niramit AS (กลุมฟอนตแหงชาติ) เปนตน ซึ่งสามารถติดตั้งจาก Folder Thailand National Font โดยศึกษาได
จากเว็บไซตของคุณแอน http://www.f0nt.com/articles/install-font/

บทที่ 3

ขอควรระวังและเทคนิคเพื่อชีวิตที่ดีกวา
3.1

ขอควรระวังที่สำคัญ

สำหรับไฟลที่เคยพิมพไวแลวในโปรแกรมเกาๆ ของชาวไทย (เชน WinEdt) มักอยูในรูปแบบอักขระแบบ TIS620 ซึ่งโดยคามาตรฐานของโปรแกรม จะเปดการอานอักขระแบบ UTF-8 (ซึ่งเปนรูปแบบสากล) และการ Compile ของ xelatex จำเปนตองใชอักขระแบบ UTF-8 ดังนั้นการนำไฟลเกาที่เคยทำในโปรแกรมเกาจะตองระมัดระวัง
เปนอยางมาก
เมื่อนำไฟลเกามาเปดในโปรแกรม จะเกิดหนาตางใหเลือกรหัสอักขระ ดังภาพ

ในการเลือก ใหเลื่อนแลวเลือกรหัสอักขระเปน TIS-620 มิเชนนั้นไฟลเอกสารนั้นจะเกิดปญหาตัวอักษรเพี้ยน หาก
Compile เมื่อเปดแบบเพี้ยนจะทำใหไฟลเอกสารนั้นเสียหายในทันที

3.1.1

วิธีการยายไฟลจาก TIS-620 เปน UTF-8

ใหทำการสรางเอกสารใหมใน TexMaker รอไวกอน จากนั้นเปดไฟลเอกสารเกาดวยอักขระแบบเกา (TIS-620)
คัดลอกขอมูลทั้งหมดวางในเอกสารใหม จากนั้นจึง Compile ในเอกสารใหม ก็จะสามารถใชงานไดตามปกติ

3.2

เทคนิคการ Inverse Search ของโปรแกรม TexMaker

โปรแกรม TeXMaker มีความสามารถในการทำการ Inverse Search โดยโปรแกรม PDFviewer ที่ติดตั้งมา
พรอมกับโปรแกรม Editor ดังกลาว ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
25
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บทที่ 3. ขอควรระวังและเทคนิคเพื่อชีวิตที่ดีกวา

1. เมื่อทำการ Compile เสร็จเรียบรอยแลวและเปดหนาตาง ViewPDF เลือกบริเวณที่ตองการ inverse search
คลิกขวา แลวกด Click to jump to the line หรือกด Ctrl พรอมกับการ Click ในบรรทัดที่ตองการ

2. เมื่อคลิกที่บรรทัดใด หรือยอหนาใด ในหนาตางจะยอนกลับไปยังบรรทัดที่เลือก ดังภาพ

บทที่ 3. ขอควรระวังและเทคนิคเพื่อชีวิตที่ดีกวา
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3. เพื่อความสะดวก อาจจะปรับหนาตางให PDF viewer ถูกฝงในโปรแกรมได โดยตั้งคาจาก Option »
Conﬁgure TexMaker แลวทำเครื่องหมายถูกที่ Embed ในกรอบสีสม (ในกรณีที่ตองการเปด pdf จากโปรแกรม
ที่ติดตั้งแยกตางหากใหเลือก External Viewer แตความสามารถในการ Inverse Search ก็จะหายไปดวย)

4. จะไดผลลัพธดังภาพ และเกิดความสะดวกสบายในการทำงาน ในกรณีตรวจสอบคำผิด

TeXMaker VS WinEdt… Page 1

ของใหม่น่าลอง !
โปรแกรม TeXMaker
จัดทาโดย

นายนาวิน เสริมสุข
นายศุภณัฐ ชัยดี

547 20029 23
547 21219 23

บทคัดย่อ
โปรแกรม TeXMaker เป็นโปรแกรมสาหรับการพิมพ์เอกสาร LaTeX ที่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยมีข้อดีที่น่าสนใจที่ไม่
มีใช้ใน WinEdt อาทิ การพิมพ์ภาษาไทยในการพิมพ์โค้ด สามารถทาได้อย่างสวยงาม มีปุ่มสัญลักษณ์ให้เลือกใช้ได้ (โดยไม่ต้อง
จา) อย่างพอเพียง มีตัวช่วยสาหรับสร้างแม่แบบเอกสาร ทาให้ง่ายในการเริ่มต้นทางาน และยังมีบานหน้าต่ าง Structure เพื่อ
ทาให้ ส ามารถหาตาแหน่ งของการแบ่ งตอนหน้ าเอกสาร การอ้างอิง (\label) ได้ง่าย อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสี ยเปรียบกับ
WinEdt อาทิ ไม่มีโหมด Macro และเครื่องมือมีใช้อย่างพอเพียง อาจไม่เพียงพอสาหรับผู้ใช้งานระดับสูง การจัดการไฟล์แบบ
.pdf มีขั้นตอนมากกว่า และยังมีลูกเล่นหลายลูกเล่นที่ผู้เขียนอาจยังหาไม่พบ อย่างไรก็ดีโปรแกรมนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
สาหรับผู้สนใจของฟรีและเป็นมือใหม่หัดใช้งาน

ตารางเนื้อหาเปรียบเทียบ
(i) เปรียบเทียบ TeXMaker กับ WinEdt

TeXMaker 3.0.2
http://www.xm1math.net/texmaker/index.html
Freeware !!!  (ของฟรีมีในโลก)

มี Symbol ให้เลือกใช้ตามอัธยาศัย ไม่ต้องจา (มีพอๆ กัน)
การพิมพ์ภาษาไทยใน Code ทาได้สวยงาม (แต่กาลังหาวิธี
Compile แล้วใช้ภาษาไทยได้ครับ = =”)

WinEdt 5.5
http://www.winedt.com/
Shareware 

การพิมพ์ภาษาไทยใน Code ใน WinEdt รุ่นเก่าๆ จะรุงรัง
(รุ่นต่ากว่า 5.5 การพิมพ์ภาษาไทยจะต้องใช้ฟอนต์ fixedsys
ซึ่งพิมพ์ภาษาไทยแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง แก้ยาก เป็นแบบพ่อขุนที่
สระ วรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนตัวอักษร เช่น ไม้หันอากาศ ( ั )
หรือเช่น สระ อุ จะเลื่อนไปจากข้อความ)
ไม่มี Wizard Mode

มีโหมด Wizard สาหรับตัวช่วยสร้างเอกสาร มีโหมดให้เลือก
มากมาย ตาม Figure 1
มีบานหน้าต่าง Structure ไว้สาหรับคลิกได้ง่าย เช่น ในกรณี มีบานหน้าต่าง Wizard Mode
ที่ทา \label ไว้ ก็จะ Direct ตรงไปหาที่เราตั้งชื่อไว้เลย ดู
Figure 2

เช่นเดียวกัน...ในบานหน้าต่าง Structure สามารถคลิกเพื่อไป
ยังส่วนที่แบ่ง Section ไว้ได้เลยโดยไม่ต้อง Scroll เมาส์และ
ไปหาด้วยความมึนงง
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TeXMaker 3.0.2
http://www.xm1math.net/texmaker/index.html
กรณี Compile ไม่ผ่าน สามารถดูได้ว่า Code ผิดที่ไหน

WinEdt 5.5
http://www.winedt.com/

ไม่ต้องลง Acrobat Reader หรือ Foxit ก็สามารถอ่านไฟล์
PDF ได้ (มีอยู่ในตัวโปรแกรมเลย)
เมื่อพิมพ์โค้ดที่เป็นพื้นฐานบางโค้ด จะมีตัวให้เลือกได้ (ดัง
Figure 3)

สามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ได้ เช่น section, label, … บน
Toolbar (วิธีการทาอยู่ที่ Figure 4)
สามารถแทรกข้อมูลในส่วน Bibliography ได้โดยตรงบน

สามารถแทรกได้เช่นกัน แต่อยู่ในเมนู Insert >> BibTeX

Menu bar

การเปิดไฟล์ที่เคยทาไว้ในโปรแกรมเก่า เมื่อเปิดแล้วจะถาม
ภาษาที่ Encoding (UTF-8 / ISO blahๆๆ ฯลฯ) ซึ่งมีความ
รุงรังเล็กน้อย
การ Compile เป็นไฟล์ pdf ยังทาออกมาโดยตรงไม่ออก (ทา
ไม่ได้ หรือทาไม่เป็น ?!?) ต้องทาเป็น .dvi แล้วใช้โปรแกรมนี่
แปลง .dvi -> .pdf
มีโหมดสาหรับจัดการเอกสาร (จัดกึ่งกลาง ชิดซ้าย ขวา
ตัวหนา ตัวเอียง) โดยการครอบ แล้วกดปุ่มเลย
เพิ่มปุ่มที่เป็น shortcut ไม่ได้อีกแล้ว (แต่แทรกผ่านเมนูบน
Menu bar เอา) ส่วนคาสั่งบางคาสั่ง มีปรากฏในแถบด้านข้าง
(ตรงข้างซ้ายของ Structure ให้เลือกได้)
ไม่ Support วิธีการสร้าง Macro อัตโนมัติ
(แต่การสร้าง Macro แบบที่อาจารย์แสดงให้ดูในห้องเรียน
สามารถทาได้ตามปกติ)

ไม่ถาม เปิดปุ๊บมาปั๊บ

ใช้ PDF Texify ออกได้เลย

ทาได้เช่นเดียวกัน แต่ Option ไม่มีเท่า (หรืออาจจะมีแต่ต้อง
แทรก command ลงไปเอง)
มีปุ่มให้เลือกใช้มากกว่า ถ้ามีความคุ้นชินกับพวก WYSIWYG
(ปุ่มที่มาพร้อมคาสั่ง) แต่บางปุ่มก็ไม่มีประโยชน์ (ต้องแทรก
คาสั่งไปเอง) (เปรียบเทียบข้อนี้จาก Figure 8)
Support วิธีการสร้าง Macro แบบอัตโนมัติ
(ในรูปแบบของ Microsoft Office ที่มีการบันทึกแมโครใน
ขณะที่พิมพ์คาสั่งต่างๆไว้)
รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าที่ 9

สรุป
Option พอสมควรแก่การใช้

Option มากเกินพอ (แต่ถ้าใครใช้แบบ Advanced ก็

เหมาะสมดีนะครับ)
มีหน้าต่าง Section ที่ทาให้เราดูการ Reference และ
ใน WinEdt 5.5 มีให้ใช้ได้แล้ว แต่ยังมีการเชื่อมโยงต่างๆไป
Section ต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้อง Scroll Mouse เหมาะกับ ยังไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเทียบกับ TeXMaker
เอกสารยาวๆ เป็นหนังสือ ที่มี section / chapter เยอะๆ
มีตัวช่วย (Wizard) สาหรับการสร้างหัวเอกสาร (ไม่ต้องจาว่า
ต้องใส่คาสั่งอะไรยังไงบ้าง)
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Figure 1 : Wizard Mode มีให้เลือกมากมายแม้กระทั่ง Beamer !!!

Figure 2 : การคลิกที่ Structure สามารถทาให้ไปตรงที่เราตั้งชื่อไว้ได้
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Figure 3 : แค่พิมพ์ \beg ก็มีคาสั่งรอให้เลือก (กรณีที่ลืมคาสั่งสามารถลองค้นหาได้)

Figure 4 : การแทรก Section ต่างๆ เช่น Chapter, การแทรกการอ้างอิง (\label, \ref…) สามารถทาได้ง่ายด้วยการคลิก

(ที่ทากรอบสีแดงไว้) แล้วพิมพ์ลงไปในกล่องข้อความที่เตือนขึ้นมา เมื่อแทรกไปแล้วจะมีปรากฏในบานหน้าต่าง Structure โดย
อัตโนมัติ (แต่ถ้าพิมพ์คาสั่งก็จะแทรกอยู่ในบาน Structure โดยอัตโนมัติเช่นกัน) นอกจากนี้ยังปรับขนาดฟอนต์ได้ดังใจหวังโดย
ทาการครอบข้อความที่ต้องการจัดขนาดฟอนต์ แล้วเลือกขนาดตามต้องการในกรอบสีส้ม
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Figure 5 มี Option ให้เลือกในการแทรก Bibliography สาหรับ TeXMaker

Figure 6 มี Option ให้เลือกในการแทรก Bibliography สาหรับ WinEdt
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Figure 7 : มีโหมดสาหรับจัดลักษณะต่างๆ ทางเอกสารให้
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Figure 8 : ใน WinEdt มีปุ่มมาก (แต่บางอันใช้ประโยชน์ไม่ได้ ? ต้องใส่โค้ดเอง)

ใน TeXMaker มีให้ใช้อย่างพอเพียง (รึเปล่า) ถ้าจะแทรกเพิ่มต้องลองดูที่เมนูบาร์ ตรง Math หรือ LaTeX หรือแถบข้างบาน
หน้าต่าง structure
(ii) ข้อแนะนาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
-

-

การลง LaTeX ในระบบปฏิบัติการใน UNIX Ubuntu ทาได้ง่ายมาก ด้วยการ Install Package โดยการเลือก
คลิกตัวโปรแกรม LaTeX (ในตัว Ubuntu จะมีให้เลือก Package ภาษาไทยไว้ด้วย !!!) แค่คลิก ๆ และนั่งรอ
โปรแกรมก็จะติดตั้งให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน (แต่ต้องเป็น Ubuntu แบบ Prompt Edition รุ่นที่เคยใช้คือ
Ubuntu 10.07 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดที่
http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,16668.0.html)
ขั้นตอนการลง ลง LaTeX ตามขั้นตอนของ อ.เปา แล้วลง TeXMaker ท้ายสุดเลยครับ 
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ข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของ TeX Maker (ฉบับวันที่ 28/6/2554)
1.

2.

ภาษาไทยสาหรับ TeXMaker สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องมีปัญหาแบบ WinEdt 5.5 บน Windows 7
ที่มีช่องว่างเกินและเคอร์เซอร์ไม่ตรง (แต่มีปัญหานิดหน่อยตรงที่สระ หรือวรรณยุกต์ที่อยู่บนตัวอักษรจะลอยขึ้น
เล็กน้อย)
ข้อควรระวัง !!!!!!! เมื่อนาไฟล์เก่าที่พิมพ์ใน Editor อื่นมาเปิด ที่เป็นภาษาไทย โปรแกรมจะถามดังนี้

ให้เลือก encoding : TIS-620
3.
4.
5.

ไม่เช่นนั้นไฟล์ของท่านจะมีปัญหา อ่านไม่ออกและ compile เป็นภาษาต่างดาว แล้วไฟล์ที่ท่านเปิดก็จะพังตราบชั่วนิ
รันดร์ (เคยแล้วจึงบอกได้ T_T)
การตามเครื่องหมายวงเล็บปิด (หลังจากเปิดวงเล็บ) ก็ติดตามให้เราเหมือนใน WinEdt 5.5 เช่นเดียวกัน
WinEdt ก็มีบานหน้าต่าง Structure เหมือนใน TeXMaker (สาหรับของ TeXMaker ได้อธิบายในเอกสารแนะนา
TeXMaker เรียบร้อยแล้ว)
TeX Maker ช่วยเหลือเราในการพิมพ์คาสั่ง เช่น

จากภาพเป็นตัวอย่างว่า สมมติเราพิมพ์ \begin{en หากเราต้องการพิมพ์คาสั่ง \begin{enumerate} ให้กด Enter
โปรแกรมจะจัดให้อัตโนมัติ พร้อม Tag \end{enumerate}
ในกรณีที่เป็นคาสั่งที่เราต้องแทรก เช่น \frac{}{} ดังภาพ

เราสามารถกด Enter เพื่อเรียกคาสั่ง ที่หรูกว่านั้นคือ เมื่อคาสั่งออกมาแล้ว จะคลุมดาที่จุดแรก ให้เราพิมพ์สิ่งที่ต้องการพิมพ์ลง
ไป แล้วกด Tab เพื่อไปในจุดดาจุดที่สองได้เลย
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เพิ่มเติมเพื่อชีวิตทีด่ ีกว่า (สอง) (เพิ่มเติมวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 )
>> Macro adding ของ WinEdt 5.5

ตัวอย่าง การกดคาสั่ง กด Macros > Recorder แล้วกดปุ่มอัด Macro ก็จะบันทึกการพิมพ์เป็นแบบ Character สาหรับ
การพิมพ์ที่เป็นแบบงาน Routine ซ้าๆซากๆ แต่ยังไม่พบวิธีการสร้างคาสั่งการแทรก Macro แบบที่อาจารย์ทาคาสั่งให้ดูใน
ห้องเรียน
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เพิ่มเติมเพื่อชีวิตทีด่ ีกว่า (สาม) (เพิ่มเติมวันที่ 22 สิงหาคม 2554 )
1. TeXMaker with Unicode

ในกรณีที่เริ่มการใช้งานโปรแกรม TeXMaker โปรแกรมจะปรับ Encoding อยู่ในโหมด Unicode (UTF-8) โดย
อัตโนมัติ ดังนั้นจึงสามารถ Run XeLaTeX ได้ตามปกติ (อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนกาลังทดลองการใช้งาน XeLaTeX อยู่จึงยังไม่
รับประกันความสามารถที่ดี)
กรณีที่ไฟล์สร้างมาไว้เป็น Encoding แบบอื่น (เช่น ใน WinEdt เป็น Encoding แบบ TIS-620) เมื่อเปิดไฟล์ครั้ง
แรกจะถามให้เลือก Encoding ดังที่เคยกล่าวไว้ในข้อบ่งใช้เพิ่มเติม ดังภาพ

ในส่วนนี้ขอแก้ข่าวจากครั้งก่อนว่า หากเปิดใน encoding แบบอื่น จะยังสามารถอ่านได้ และกลับคืนเป็นเหมือนเดิมได้
ตราบเท่าที่ยังไม่ Compile หรือ Save (หาก Compile หรือ Save File เลย ไฟล์ก็จะพัง ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)
วิธีการ Set Encoding เพื่อปรับรูปแบบ Encoding
ไปที่ Option >> Configure TeXMaker จะปรากฎหน้าต่าง
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ให้เราเลือกที่ Editor จะพบหน้าต่าง

จะสังเกตว่าเราสามารถเลือก Encoding ได้ที่ Editor Font Encoding ซึ่งเราสามารถปรับลักษณะของ Editor ให้
เป็นไปตามที่เราต้องการได้ เช่น ปรับฟอนต์และขนาดของฟอนต์ใน Editor รวมถึงสร้าง Shortcut ในการพิมพ์ได้ด้วย
เกี่ยวกับ XeLaTeX : ปัญหาที่พบคือ การพิมพ์ฟังก์ชันพิเศษ เช่น \sin เมื่อพิมพ์ในระบบภาษาไทย ฟอนต์ของ sin จะ
เปลี่ยนเป็นฟอนต์เดียวกับภาษาไทยที่ใช้เหมือนกัน เป็นแบบ sin ดังภาพ
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2.

ตัวช่วยสร้างตารางใน TeXMaker
เราสามารถสร้างตารางใน TeXMaker ได้ โดยมีตัวช่วย โดยไปที่ Wizard >> Quick Tabular

ปรับตั้งค่าตามใจชอบ จากนั้นกด OK คาสั่งของตารางทั้งหมดจะปรากฎอยู่ในโค้ด สามารถแก้ไขได้เลย
Note …
แนะนาแหล่งข้อมูลสาหรับ XeLaTeX และการใช้ภาษาไทยผ่าน XeLaTeX



http://www.ie.eng.chula.ac.th/~pramual/books/XeTeX/
http://thaitug.daytag.org/wordpress/
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วิธีการติดตั้งปุม่ ภาษาไทยเพื่อตัดคาของ swath (Incomplete!)
ณ ขณะนี้ยังหาวิธีติดตั้งปุม่ ภาษาไทยยังไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใส่ Command ในโปรแกรม TeXMaker ทาได้โดย

ไปที่ User >> User Commands >> Edit User Commands

สิ่งทีต่ อ้ งรู้เพือ่ จะเรียก swath คือ Command ซึ่งยังไม่สามารถหา Command ทีจ่ ะใส่เพือ่ เรียก swath ได้ในขณะนี้ (หากมี
ความคืบหน้าจะรายงานอีกครั้งหนึ่ง)

