
CU NEWS Vol...16

Value Added Distributor 
Informa on Op mized Infrastructure 

Computer Union 

WORLD’S MOST POPULAR CROSS-OS OFFICE SUITE
Over 1.8 billion PC and Mobile Users

Thai WPS ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้ทัวไปและองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการซอฟต์แวร์จัดการ
เอกสาร Office ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป  “Thai WPS Office” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่า
สนใจ เพราะซอฟต์แวร์พัฒนาโดยคนไทย (RMI Global Ventures)ร่วมกับ Kingsoft ประเทศจีนกับจุดขายเพื่อ
เป็นซอฟต์แวร์ออฟฟิศที่ออกแบบมาเพื่อคนไทย รองรับงานเอกสารทุกรูปแบบ ทุกนามสกุลที่ใช้ในโลก รวมถึง
ตัวซอฟต์แวร์มีขนาดเล็ก  (ทังหมดไม่เกิน 280MB)  ใช้กับพีซีรุ่นเก่า (Pentium II แรม 128MB ได้)  อีกทังยัง
สามารถติดตังบน Microsoft Windows ทุกรุ่นตังแต่ Windows XP ถึง Windows 10 ได้อย่างไม่มีปัญหา 

- WPS Writer โปรแกรมการเขียนเอกสารในลักษณะเดียวกับ Microsoft Word
- WPS Presentation โปรแกรมสำหรับการสร้างสไลด์งานนำเสนอในลักษณะเดียวกับ   Microsoft PowerPoint
- WPS Spreadsheets โปรแกรมจัดการตารางคำนวณในลักษณะเดียวกับ Microsoft Excel

Thai WPS นำเสนอทางเลือกของโปรแกรมจัดการงานเอกสารทีราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าภายใต้
ชือชุดโปรแกรม่ ่

สามารถทำงานร่วมกับเอกสารจาก  Microsoft Office  ตังแต่ปี  2003-2013 ได้สมบูรณ์แบบรวมถึงไฟล์นามสกุล  
.docx .pptx .xlsx  นอกจากนี  ถ้าเซฟไฟล์เป็นไฟล์นามสกุล  .wps  จะประหยัดพืนทีลง 50%่
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THAI WPS โปรแกรมจัดการงานเอกสารโดยคนไทย เพือคนไทย

1) หน้าตาแบบเดียวกับ Microsoft Office ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
ปัญหาของโปรแกรมสำนักงานทางเลือกอย่าง LibreOffice คือหน้าตาแตกต่างไปจาก Microsoft Office พอสมควร 
เพราะเหตุนีหน้าตาของ ThaiWPSออกแบบโดยมีความใกล้เคียงกับ Microsoft Office มาก ใช้แนวคิดแถบ Ribbon 
ลักษณะเดียวกัน มีการจัดวางปุ่มและเมนูใกล้เคียงกัน ฝึกใช้งานไม่นานนักก็ปรับตัวได้ทันที 

2) รองรับไฟล์เอกสารของ Microsoft Office เปิดแล้วไม่เพียน
ปัญหาอีกประการของโปรแกรมสำนักงานทางเลือกทุกตัว คือเปิดเอกสารฟอร์แมตของ Microsoft Office แล้วเพียน
ไปจากต้นฉบับThaiWPSสามารถเปิดเอกสารที่สร้างจาก Microsoft Office ได้สบายๆ ฟอร์แมตที่รองรับมีทัง Office 
รุ่นเดิม (.doc, .xls, .ppt) และ Office XML (.docx, .xlsx, .pptx) นอกจากนี WPS ยังสามารถเปิดไฟล์ XML  และ 
PDF ได้โดยตรงด้วย

3) กินทรัพยากรน้อย ใช้งานได้กับคอมเครื่องเก่า รองรับถึง Windows XP
จุดเด่นสำคัญของ  ThaiWPS Office เวอร์ชันบนพีซีคือมันต้องการสเปกเครื่องที่ต่ำมาก  นันคือ ต้องการซีพียูขันต่ำ 
Pentium II 266MHz, แรมอย่างน้อย 128MB, พืนที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 280MB และรองรับตังแต่ Windows XPขึ้น
มาจนถึง Windows 10  เหมาะอย่างยิงกับการใช้บนพีซีเครื่องที่ค่อนข้างเก่าที  Microsoft Office ไม่ซัพพอร์ตแล้ว
ส่วนขนาดตัวติดตังก็เพียงแค่64.8MB เท่านันการทำงานของโปรแกรม ThaiWPS ยังกินแรมน้อย การเปิดโปรแกรม 
เปิดเอกสาร ทำได้รวดเร็วกว่า Microsoft Office 2016 บนเครื่องเดียวกันมาก
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4) รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ ทังฟอนต์และเทมเพลต
ThaiWPS  ได้แก่ผนวกฟอนต์ภาษาไทย  ในกลุ่มฟอนต์แห่งชาติมาให้ในตัว  ( คัดเลือกเวอร์ชันของ  TH  Sarabun 
ทัง PSK  และ  New  ทีถูกต้อง)  ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเพิมอีกเทมเพลตเอกสารภาษาไทยที่ พัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญ 
ในเวอร์ชันที่ขายหน่วยงานภาครัฐ มีเทมเพลตเอกสารราชการมาให้พร้อมทุกแบบ (มีตราครุฑครบถ้วน)นำไปใช้งาน
ต่อได้ทันที

5) อินเทอร์เฟซแบบแท็บ จัดการเอกสารจำนวนมากๆ อย่างเป็นระเบียบ
จุดเด่นอีกประการของ  ThaiWPS  ที่  Microsoft  Office   ไม่มีคือใช้
อินเทอร์เฟซเปิดเอกสารเป็นแท็บ  เปิดเอกสารจำนวนมากๆ  ได้ภายใน
หน้าต่างเดียว  ใครที่คุ้นชินกับการใช้แท็บบนเว็บเบราว์เซอร์  หรือการ
แก้ไขข้อความน่าจะชอบฟีเจอร์นีกัน (ถ้าต้องการเปิดแยก 1 เอกสาร 1
หน้าต่างแบบ Office ก็สามารถทำได้เช่นกัน) 

จุดเด่นของ ThaiWPS

19 ตุลาคม  :  Opening ThaiWPS ซอฟต์แวร์
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