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ผมเคยใชโปรแกรม(Editor)ที่ ใชสรางไฟลสำหรับ Latex มาหลายตัว ตัวแรก TeXnicCenter
ใชตอนสมัยเรียนปริญญาตรี ชวงนั้นแคลองเลนๆ ยังไมไดเรียนรูมันอยางจริงจัง แลวก็เปลี่ยนมาใช
WinEdt ตอนเรียนปริญญาโท ป 1 เพราะอาจารยสอนโดยใชตัวนี้ หลังจากใชตัวนี้ไดสักพัก ก็เลย
อยากลองใชภาษาไทย ซึ่งตัว WinEdt ใชคอนขางยากมาก ก็เลยเปลี่ยนมาใช Texmaker แตแลว
สุดทายก็มาลงเอยที่ TeXstudio เพราะวาเพื่อนที่เรียนปริญญาโทดวยกันแนะนำวามันเปนเหมือน
โปรแกรมที่อัพเกรดขึ้นมาอีกทีของ Texmaker แลวจะรอชาอยูทำไมครับ ไปดูกันเลยวา TeXstudio
(2.9.4) มีดีอะไรบางครับ (ในสายตาผมนะครับ) อางอิงบางสวนมาจาก [1]

1. ฟรี สามารถ download ไดที่ http://texstudio.sourceforge.net/ ซึ่งหนาตางของโปรแกรม
แสดงในรูปที่ 1 (มีการปรับแตงใหขนาดตัวอักษรใหญขึ้นและแสดงเลขแตละบรรทัด)

2. ทางดานซายมีสัญลักษณทางคณิตศาตรมากมายใหไดคลิกกันสบายโดยที่ไมตองจำทั้งหมด และ
สำหรับผูที่ชอบวาดกราฟก็มีคำสั่งของตระกูล Pstricks, MetaPost, Tikz และ Asymptote

3. ขณะที่พิมพคำสั่งพื้นฐานอยูนั้นจะมีคำสั่งขึ้นมาใหเลือก ดูรูปที่ 2

4. เมื่อเราพิมพสัญลักษณทางคณิตศาตร เชนพวกที่อยูในเครื่องหมาย $ $ หรือใน Environment
พวก equation หรือ align เปนตน มันจะแสดงผลออกมาโดยที่เราไมตองกด Compile โดยการ
ชี้ไปที่ชวงตน หรือชวงทายของโคดเหลานั้นแลวรอสักครู ดูรูปที่ 3

5. Compile ไดโดยที่ไมตอง Save เหมาะกับผูที่ชอบนำโคดตามเว็ปไซตตางๆมาทดลอง เครื่องจะ
ไดไมรก ดูรูปที่ 4
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6. Compile แยกไฟลได เชนในกรณีที่เราแยกเนื้อหาออกเปนบทตางๆ แลวรวมไฟลพวกนี้เขาไปที่
main (ไฟลหลัก) ดวย \input หรือ \include โดยที่ไมตองกลับไป Compile ที่ main ดูรูปที่ 5

7. มีตัวชวยในการพิมพสัญลักษณทางคณิตศาตรหรือสมการโดยที่ เราไมตองพิมพ เพียงแค เขียน
เทานั้นเอง คลิกที่ Wizards แลวเลือก Math Assistant จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา เราก็เขียน
ไดเลย แลว Insert ดูรูปที่ 6

8. ไมวาเราจะนิยามสัญลักษณทางคณิตศาสตร สราง Environment ขึ้นมาใหม (\newenvironment)
พิมพรายการอางอิงโดยใช \bibitem (ตอนเรียกใชพิมพ \cite) หรือ แมกระทั่ง \label (ตอน
เรียกใชพิมพ \ref) ในขณะที่เราจะพิมพคำสั่งนั้นมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาดวย ดูรูป 7

9. ของที่มีคู เพียงแคพิมพอันเดียวมันจะปดใหทันที (บางคนอาจจะมองวาเปนขอเสียก็ไดนะครับ)
เชน วงเล็บ (), ปกกา {} เปนตน

10. Inverse search หรือการคนหา Code โดยดูจากหนาที่ Compile แลว เพียงแคกดคลิกขวา
แลวเลือก Go to Source ก็จะแสดงในสวนนั้นไดคอนขางตรงเปนรายคำ แตบางครั้งก็อาจจะไม
ตรงครับ

11. แกไข Environment ไดอยางงายดาย เชน อยากจะเปลี่ยน Theorem เปน Lemma (ที่ยกอันนี้
เพราะวาบางครั้งไมไดตองการเปลี่ยนเนื้อหาขางใน) ก็คลิกไปที่ชื่อ ในสวนของ \begin{Theorem}

แลวมันจะแสดงกรอบขึ้นมาทั้งของ \begin และ \end แลวเราก็เริ่มลบ Theorm ออก แลวพิมพ
Lemma ไดเลย ดูรูปที่ 8

12. ถาเราใช \label ซ้ำ มันก็จะเตือนเราดวยสีมวง(ปกติสีเขียว) ดูรูปที่ 9

13. ถาเราไมรูวา Environment หรือ Package ไหนมันใชยังไง หรืออยากหาความรูเพิ่มเติม มีอยู 3
วิธีที่ทำได

13.1 นำเมาสชี้ไปที่ชื่อของ Environment นั้นๆ มันก็จะปรากฎใหเห็นทันที

13.2 กด Ctrl ที่แปนคียบอรด แลวคลิกไปที่ชื่อ Environment ขางหลังที่เราไดประกาศ usepa-
ckage แลวจะปรากฎเนื้อหาขึ้นมาในสวนเดียวกับที่เรา compile เสร็จแลว

13.3 คลิกไปที่ Help แลวเลือก Packages Help ก็จะปรากฎหนาตางขึ้นมาใหเราเลือกดู เมื่อ
open แลวไฟล pdf เนื้อหาก็จะแสดงขึ้นมาใหเราไดอาน
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รูปที่ 1: หนาตางของ TeXstudio

รูปที่ 2: พิมพแคบางสวนก็จะมีคำสั่งตางๆมารอเลย และมีคำอธิบายอยูขางๆดวย

รูปที่ 3: แสดงผลโดยไมตอง Compile
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รูปที่ 4: Compile โดยไมตอง Save

รูปที่ 5: Compile โดยที่ไมตองกลับไปที่ main (ไฟลหลัก)
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รูปที่ 6: เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตรโดยใชเมาส

รูปที่ 7: สัญลักษณที่สรางขึ้นใหมหรือที่เราทำการอางอิงไวจะมาขึ้นในคำสั่งตอนที่เราพิมพดวย พรอม
ทั้งแสดงดวยวาสวนที่อางอิงไวคืออะไร จะไดเลือกถูกอัน (เฉพาะ ref)
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รูปที่ 8: แกไข Environment โดยการคลิกใหขึ้นกรอบสี แลวจึงแกไขที่ตำแหนงใดตำแหนงหนึ่ง
แลวมันจะแกอีกอันไปพรอมกัน

รูปที่ 9: label ซ้ำจะแสดงสีและขีดเสนใตใหเรารูทันที

สุดทายละครับขอบอกวาตองลองใชดูแลวจะติดใจกับการทำงานของมันที่สะดวกสุดๆไปเลย

รายการอางอิง
[1] ศุภณัฐ ชัยดี, คูมือการติดตั้งและใชงาน LaTeX ภาษาไทยเบื้องตน โดยใช MikTeX 2.9

ภายใตบรรณาธิกรณ TeXMaker, 2555
http://www.student.chula.ac.th/~54721219/Document/Latex2-9%

20Installation%20Manual.pdf
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