<< ไฟล PDF คืออะไร >>
เรามารูจักกับไฟล PDF กันนะครับวามันคืออะไร ?

ในโลกยุคดิจิทัล หลายสิ่งหลายอยางไดถูกแปรเปลี่ยนใหเปนอิเล็กทรอนิกส จากหนังสือที่ถืออานกันอยาง
คุนเคยในรูปกระดาษก็ไดกลายเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสกันมากขึ้น สิ่งที่เราเคยเรียกวา “book” “paper”
“document” กลายเปน “e-book” “e-paper” และ “e-document”
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มีใหอานหรือ download กันผานเว็บนั้น ปจจุบันพบวานิยมจัดทําเปนไฟล
แบบ PDF บนเว็บไซตแทบทุกแหงจะพบมีไอคอน PDF ที่เปนสัญลักษณบงบอกใหรูวาไฟลนั้นตองเปด
ดวย Adobe Reader ซึ่งเปนโปรแกรมที่เราสามารถ download มาใชไดฟรีสําหรับผูอานที่ไม
คอยรูจักคุนเคยกับ PDF บทความนี้จะชวยใหทานรูจักกับ PDF มากยิ่งขึ้น ทานจะไดคนพบคําตอบ
สําหรับคําถามที่วา ทําไมตองทําเอกสารเปนเปน e-document แบบ PDF?

เอกสาร PDF (Portable Document Format) เปนเอกสาร e-Book

(Electronics Book) รูปแบบหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน โดยเฉพาะการนําเสนอ
ผาน WWW โดยเปนรูปแบบของเอกสารที่พัฒนาโดย
http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html เนื่องจาก
เอกสารลักษณะนี้ มีรูปแบบ และการจัดหนากระดาษ เหมือนเอกสารตนฉบับทุกประการ มีขนาดไฟลไมโตมากนัก
ทํางานขามระบบ (Cross Platform) ได ทําใหเอกสารนี้เปนอิสระจากซอฟตแวร ฮารดแวร และ
ระบบปฏิบัติการ (OS) กลาวคือ เอกสาร PDFสรางไดทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
และ PC และสามารถเรียกดูรวมกันไดนั่นเอง
เอกสาร PDF คืออะไร ?

Portable Document Format (PDF) คือไฟลประเภทหนึ่งในถูกสรางมาจากโปรแกรม Adobe
Acrobat หรือโปรแกรมประเภท PDF Creater ตัวอื่นๆ เหมาะสําหรับการทําเอกสารตัวอยาง, ใบเสนอราคา,
Manual, Sample Picture หรือเอกสารอื่นๆ ปจจุบันเปนที่นิยมมากในการทํา e-Document หรือ e-Paper
ตางๆ เนื่องจากไฟลที่ไดมีคุณภาพสูง ไมผิดเพี้ยนจากตนฉบับ และผูที่นําไฟล PDF ไปใชงาน ก็ไมสามารถแกไข
ตนฉบับของเราไดดวย ถึงแมวาในปจจุบันจะมีโปรแกรมออกมาใหม เพื่อที่จะแปลงไฟล PDF กลับไปเปนไฟลใน
รูปแบบเดิมก็ตาม แตจากการทดลองใชงานแลวพบวา ใชไดกับเอกสารภาษาอังกฤษเทานั้น สําหรับภาษาไทยยังไม
สามารถใชงานไดครับ นอกจากนี้ ยังรองรับการอานขอมูลผานทาง web page ไดดวย
เอกสาร PDF ตางจากเอกสารอื่นๆ อยางไร ?

สําหรับทานที่เคยทํารายงานโดยใชโปรแกรม MS Word ไมวาจะรุนไหนก็ตาม ปญหาที่จะพบบอย
ที่สุดอยางหนึ่งคือ เมื่อเรานําไฟลงานที่ทําจากเครื่องหนึ่งไปเปดอีกเครื่องหนึ่ง หรือนําไปเปดกับโปรแกรมคนละ
รุนกัน การแสดงผลออกมาทางหนาจอ หรืองานที่พิมพออกมาจะไมเหมือนกัน โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบที่
เราจัดไว และแบบตัวอักษร และที่สําคัญคือ ถาเครื่องที่เราไปเปดอานไฟลนั้น ไมมีฟอนตสวยๆ อยางที่เรา
ออกแบบไว (ใชฟอนตแบบพิเศษที่มีเฉพาะในเครื่องเราเทานั้น) เอกสารนั้น ก็จะกลายเปนตัวอักษรประหลาดๆ
เต็มไปหมด เราอาจจะเห็นเอกสารที่อานไมเปนภาษาก็ได ซึ่งเราตองเสียเวลามาจัดแตงใหมอีก ดังนั้น เมื่อเราจัด
แตงเอกสารตนฉบับใหหรูหราอลังการตามใจชอบแลว ก็ควรแปลงไฟลดังกลาวนั้นใหเปนเอกสาร PDF เพื่อ
นําไปใชงานอื่นๆ ตอไป

ภาพที่ 1 ไฟลตนฉบับที่สรางจาก MS Word XP
สรางและเปดดูจากเครื่อง Notebook

ภาพที่ 2 ไฟลเดียวกัน แตนําไปเปดดูที่คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง
ซึ่งจะเห็นวา รูปแบบและขนาดตัวอักษร รวมไปถึงการตัดคําจะตางกัน
ทําใหไฟลที่เปดออกมา ผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับ

เอกสาร PDF มีประโยชนอยางไร
โดยปกติแลวเอกสาร PDF จะแกไขไมได ดังนั้นเอกสารบางอยางเชน คูมือ, เอกสารแนะนําสินคาหรือ
บริการ, แบบฟอรมตางๆ ที่เอาไวใหลูกคาดาวนโหลด, เอกสารที่มักจะตองสงแฟกซใหลูกคาบอยๆ ตลอดจน
เอกสารอื่นๆ ที่เราจะตองแนบไปกับอีเมล เพื่อใหผูรับนําไปเปดดูไดเทานั้น แตไมอนุญาตใหนําไปแกไข เอกสาร
เหลานี้จึงควรทําเปน PDF

คุณสมบัติของ PDF

1 Adobe Imaging Model
PDF นําเสนอขอความและรูปภาพ โดยใชหลักการเดียวกับ PostScrpt Language คือ การวางรูปไป
บนพื้นที่ ที่ตองการ โดยที่รูปสามารถเปนรูปทรงอะไรก็ได ขนาดเทาไรก็ได สีอะไรก็ได

PostScrpt Language คือ ภาษาคอมพิวเตอรชนิดหนึ่ง ที่ใชในการบรรยายลักษณะที่ปรากฏของ
เอกสาร รวมทั้งขอความ และกราฟกไปยังเครื่องพิมพ หรือ Output Device อื่นๆ)
2 Portability

ไฟล PDF เปนไฟลไบนารี ขนาด 8 บิต ทําใหมั่นใจวาสามารถสงผาน non-binary channel โดย
ปราศจากความเสียหายใดๆ

3 Compression
ไฟล PDF สนับสนุนมาตรฐานการลดขนาดไฟลตางๆ ดังนี้
JPEG ยอรูปสี และ Grayscale
CCITT Group3, CCITT Group4, LZW (Lempel-Ziv-Welch) และ Run Length ในการ
ยอรูปภาพแบบ Monochrome
LZW และ Flate ในการยอขอความ กราฟก และดัชนีของรูปภาพ
4 Font Independence
ไฟล PDF บรรจุลักษณะรูปแบบตัวอักษร (Font Descriptor) สําหรับแตละฟอนตที่ใชในเอกสาร
โดยลักษณะของฟอนตนี้ ไดรวมชื่อฟอนต (Font name) รูปแบบตัวอักษร (Character metric) และรูปแบบ
ขอมูล (Style information) เอาไว อันนี้รายละเอียดจําเปนสําหรับการจําลองฟอนตที่หายไป
5 Single Pass File Generations
เนื่องดวยขอจํากัดของหนวยความจํา หรือการไมสามารถเปดไฟล temporary ทําใหไฟล PDF ได
พัฒนาในจุดนี้ โดยในขณะที่ PDF ตองการวัตถุที่แนนอนเพื่อบรรจุจํานวนความยาวที่ชัดเจน ในหนวยไบต จะมี
กลไกจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการ locate หลังวัตถุในไฟล แลวรายละเอียดอื่นๆ อยางเชนเลขหนา ก็จะถูกใสลงไป
หลังจากหนานั้นถูกเขียนเรียบรอย

6 Random Access
ไฟล PDF บรรจุ Cross-reference table ไวทายไฟล เพื่อการเขาถึงตําแหนงตางๆ ภายในไฟลได
อยางอิสระ ไมทําใหเสียเวลาในการเรียกดูหนาเอกสารทีละหนา

7 Incremental Update
เอกสาร PDF ไมตองเสียเวลาในการเขียนซ้ํา (Rewrite) ที่นาน เพราะเวลาที่มีการปรับปรุง หรือ
จัดเก็บ จะเปนการเพิ่มเติมวัตถุ ที่ถูกแกไข หรือตอเติมรวมทั้งปรับปรุง cross-reference table เทานั้น
8 Extensibility
สามารถพัฒนาเพิ่มเติมคุณสมบัติภายหลังไดสะดวก
ที่มา : http://www.nongpeach.th.gs/web-n/pdf/

