
<< ไฟล PDF คืออะไร >> 

  

 

เรามารูจักกับไฟล PDF กันนะครับวามันคืออะไร ? 

  

 

  

         ในโลกยุคดิจิทัล หลายสิ่งหลายอยางไดถูกแปรเปล่ียนใหเปนอิเล็กทรอนิกส จากหนังสือท่ีถืออานกันอยาง
คุนเคยในรูปกระดาษก็ไดกลายเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน สิ่งท่ีเราเคยเรียกวา “book” “paper” 
“document” กลายเปน “e-book” “e-paper” และ “e-document” 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเอกสารท่ีมีใหอานหรือ download กันผานเว็บน้ัน ปจจุบันพบวานิยมจัดทําเปนไฟล
แบบ PDF บนเว็บไซตแทบทุกแหงจะพบมีไอคอน PDF ท่ีเปนสัญลักษณบงบอกใหรูวาไฟลน้ันตองเปด
ดวย Adobe Reader ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีเราสามารถ download มาใชไดฟรีสําหรับผูอานท่ีไม
คอยรูจักคุนเคยกับ PDF บทความน้ีจะชวยใหทานรูจักกับ PDF มากย่ิงขึ้น ทานจะไดคนพบคําตอบ
สําหรับคําถามท่ีวา ทําไมตองทําเอกสารเปนเปน e-document แบบ PDF? 



 
 

 

  

            เอกสาร PDF (Portable Document Format) เปนเอกสาร e-Book 
(Electronics Book) รูปแบบหน่ึง ท่ีไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน โดยเฉพาะการนําเสนอ

ผาน WWW โดยเปนรูปแบบของเอกสารที่พัฒนาโดย 
http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html เน่ืองจาก
เอกสารลักษณะน้ี มีรูปแบบ และการจัดหนากระดาษ เหมือนเอกสารตนฉบับทุกประการ มีขนาดไฟลไมโตมากนัก 
ทํางานขามระบบ (Cross Platform) ได ทําใหเอกสารน้ีเปนอิสระจากซอฟตแวร ฮารดแวร และ
ระบบปฏิบัติการ (OS) กลาวคือ เอกสาร PDFสรางไดท้ังจากเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบ Macintosh 
และ PC และสามารถเรียกดูรวมกันไดน่ันเอง  
  

เอกสาร PDF คืออะไร ? 

Portable Document Format (PDF) คือไฟลประเภทหน่ึงในถูกสรางมาจากโปรแกรม Adobe 
Acrobat หรือโปรแกรมประเภท PDF Creater ตัวอ่ืนๆ เหมาะสําหรับการทําเอกสารตัวอยาง, ใบเสนอราคา, 
Manual, Sample Picture หรือเอกสารอ่ืนๆ ปจจุบันเปนท่ีนิยมมากในการทํา e-Document หรือ e-Paper 
ตางๆ เน่ืองจากไฟลท่ีไดมีคุณภาพสูง ไมผิดเพ้ียนจากตนฉบับ และผูท่ีนําไฟล PDF ไปใชงาน ก็ไมสามารถแกไข

ตนฉบับของเราไดดวย ถึงแมวาในปจจุบันจะมีโปรแกรมออกมาใหม เพ่ือท่ีจะแปลงไฟล PDF กลับไปเปนไฟลใน
รูปแบบเดิมก็ตาม แตจากการทดลองใชงานแลวพบวา ใชไดกับเอกสารภาษาอังกฤษเทาน้ัน สําหรับภาษาไทยยังไม

สามารถใชงานไดครับ นอกจากน้ี ยังรองรับการอานขอมูลผานทาง web page ไดดวย 

  

เอกสาร PDF ตางจากเอกสารอ่ืนๆ อยางไร ? 



สําหรับทานท่ีเคยทํารายงานโดยใชโปรแกรม MS Word ไมวาจะรุนไหนก็ตาม ปญหาท่ีจะพบบอย

ท่ีสุดอยางหน่ึงคือ เม่ือเรานําไฟลงานท่ีทําจากเคร่ืองหน่ึงไปเปดอีกเคร่ืองหน่ึง หรือนําไปเปดกับโปรแกรมคนละ
รุนกัน การแสดงผลออกมาทางหนาจอ หรืองานท่ีพิมพออกมาจะไมเหมือนกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของรูปแบบท่ี
เราจัดไว และแบบตัวอักษร และท่ีสําคัญคือ ถาเคร่ืองท่ีเราไปเปดอานไฟลน้ัน ไมมีฟอนตสวยๆ อยางท่ีเรา
ออกแบบไว (ใชฟอนตแบบพิเศษที่มีเฉพาะในเคร่ืองเราเทาน้ัน) เอกสารน้ัน ก็จะกลายเปนตัวอักษรประหลาดๆ 
เต็มไปหมด เราอาจจะเห็นเอกสารท่ีอานไมเปนภาษาก็ได ซึ่งเราตองเสียเวลามาจัดแตงใหมอีก ดังน้ัน เม่ือเราจัด
แตงเอกสารตนฉบับใหหรูหราอลังการตามใจชอบแลว ก็ควรแปลงไฟลดังกลาวน้ันใหเปนเอกสาร PDF เพ่ือ
นําไปใชงานอ่ืนๆ ตอไป 
  
  
  

 

ภาพที่ 1 ไฟลตนฉบับท่ีสรางจาก MS Word XP 
สรางและเปดดูจากเครื่อง Notebook 

  



 

ภาพที่ 2 ไฟลเดียวกัน แตนําไปเปดดูท่ีคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึง 
ซึ่งจะเห็นวา รูปแบบและขนาดตัวอักษร รวมไปถงึการตัดคําจะตางกัน 

ทําใหไฟลท่ีเปดออกมา ผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับ 

  
  

เอกสาร PDF มีประโยชนอยางไร 
โดยปกติแลวเอกสาร PDF จะแกไขไมได ดังน้ันเอกสารบางอยางเชน คูมือ, เอกสารแนะนําสินคาหรือ

บริการ, แบบฟอรมตางๆ ท่ีเอาไวใหลูกคาดาวนโหลด, เอกสารท่ีมักจะตองสงแฟกซใหลูกคาบอยๆ ตลอดจน

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเราจะตองแนบไปกับอีเมล เพ่ือใหผูรับนําไปเปดดูไดเทาน้ัน แตไมอนุญาตใหนําไปแกไข เอกสาร

เหลาน้ีจึงควรทําเปน PDF 

  
  

คุณสมบัติของ PDF 

  
1 Adobe Imaging Model  
PDF นําเสนอขอความและรูปภาพ โดยใชหลักการเดียวกับ PostScrpt Language คือ การวางรูปไป

บนพ้ืนท่ี ท่ีตองการ โดยท่ีรูปสามารถเปนรูปทรงอะไรก็ได ขนาดเทาไรก็ได สีอะไรก็ได  
PostScrpt Language คือ ภาษาคอมพิวเตอรชนิดหน่ึง ท่ีใชในการบรรยายลักษณะท่ีปรากฏของ

เอกสาร รวมท้ังขอความ และกราฟกไปยังเคร่ืองพิมพ หรือ Output Device อ่ืนๆ)  
2 Portability  



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

3 Compression  
ไฟล PDF สนับสนุนมาตรฐานการลดขนาดไฟลตางๆ ดังน้ี 

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) สําหรับแตละฟอนตท่ีใชในเอกสาร 

โดยลักษณะของฟอนตน้ี ไดรวมช่ือฟอนต (Font name) รูปแบบตัวอักษร (Character metric) และรูปแบบ
ขอมูล (Style information) เอาไว อันน้ีรายละเอียดจําเปนสําหรับการจําลองฟอนตท่ีหายไป 

5 Single Pass File Generations  
เน่ืองดวยขอจํากัดของหนวยความจํา หรือการไมสามารถเปดไฟล temporary ทําใหไฟล PDF ได

พัฒนาในจุดน้ี โดยในขณะท่ี PDF ตองการวัตถุท่ีแนนอนเพ่ือบรรจุจํานวนความยาวท่ีชัดเจน ในหนวยไบต จะมี
กลไกจัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับการ locate หลังวัตถุในไฟล แลวรายละเอียดอ่ืนๆ อยางเชนเลขหนา ก็จะถูกใสลงไป
หลังจากหนาน้ันถูกเขียนเรียบรอย 

6 Random Access  
ไฟล PDF บรรจ ุCross-reference table ไวทายไฟล เพ่ือการเขาถึงตําแหนงตางๆ ภายในไฟลได

อยางอิสระ ไมทําใหเสียเวลาในการเรียกดูหนาเอกสารทีละหนา 
7 Incremental Update  
เอกสาร PDF ไมตองเสียเวลาในการเขียนซ้ํา (Rewrite) ท่ีนาน เพราะเวลาท่ีมีการปรับปรุง หรือ

จัดเก็บ จะเปนการเพ่ิมเติมวัตถุ ท่ีถูกแกไข หรือตอเติมรวมทั้งปรับปรุง cross-reference table เทาน้ัน 

8 Extensibility  
สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมคุณสมบัติภายหลังไดสะดวก 
 
 

ท่ีมา  : http://www.nongpeach.th.gs/web-n/pdf/ 


