ปัญหาพิมพ์ไม่พอดีใน Microsoft Word
Tip การแก้ไขปัญหาการพิมพ์เอกสาร Word ไม่พอดี
คุณเคยได้รับเอกสารที่สร้าง Microsoft Word หรือเปล่า บางครั้งคน
ที่สร้ า งอาจสร้ า งจากเอกสารด้วยขนาดที่ไ ม่ใช่ A4 ที่หลาย ๆ คนมักใช้กัน
เวลาพิมพ์ก็จะไม่สามารถพิมพ์ให้พอดีได้ ตัวอย่างเช่น กรณีได้รับเอกสารฉบับหนึ่ง
ที่มีการกาหนดขนาดของเอกสารเป็น Legal (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว) ซึ่งถ้าเป็น
ขนาด A4 จะมีขนาด (8.27 นิ้วx 11.69 นิ้ว) ทาให้เวลาสั่งพิมพ์ จะเกิด error ที่เครื่องพิมพ์ ให้เราเปลี่ยนขนาด
ของกระดาษ แต่ถ้าเราต้องการให้พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 อย่างเดิม จะทาอย่างไร ปัญหานี้มีคาตอบ

Tip แก้ไขปัญหากระดาษไม่ตรงกันด้วย PDF
วิธีการง่าย ๆ ในการแก้ไขปัญหาก็คือ การแปลงไฟล์ที่ได้ให้เป็น PDF เสียก่อน ถ้าคุณใช้โปรแกรม
Microsoft Office 2007 ขึ้นไป เราสามารถสั่งแปลงไฟล์ได้ง่าย เพียงทาตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการแปลงไฟล์
2. คลิกปุ่ม Office จากนั้นคลิกเมนู Save as
3. ในหัวข้อ Save as type ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น PDF
แค่นี้เราก็สามารถแปลงไฟล์เป็น PDF และสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างไฟล์จากขนาดของกระดาษที่ไม่
เท่ากันแล้วครับ ปัญหานี้ได้มีการทดสอบจริงมาแล้ว..

การแต่งเอกสารก่อนพิมพ์ใน Excel 2007
การใช้งาน Microsoft Excel 2007 หรือ Excel เวอร์ชั่นใดก็ตาม เวลาพิมพ์อาจเกิดปัญหา ดังตัวอย่างเช่น
1. พิมพ์แล้วไม่พอดี เกิน 1 หน้ากระดาษ เกิดขึ้นประจา
2. คอลัมน์ขวามือ พิมพ์ออกมาไม่พอดี ทาให้พิมพ์กระดาษเพิ่มออกมาอีกหนึ่งแผ่น
3. พิมพ์ออกมาแล้ว ตัวอักษรเล็กเกินไป
4. ต้องการใส่ header และ footer ในทุก ๆ หน้า
5. ต้องการพิมพ์เฉพาะบางส่วน ทาไม่ได้
6. อื่น ๆ อีกมากมาย

ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจในโปรแกรม Microsoft Excel เสียก่อนว่า มีหลักการอย่างไร
สิ่งที่ควรทราบ ก่อนการพิมพ์เอกสารใน Excel
1. ถ้าไม่กาหนดว่าจะพิมพ์พื้นที่ไหน โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ให้หมดทั้ง sheet
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2. ถ้ากาหนดพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ ให้หาคาสั่ง Set Print Area เพื่อกาหนดขอบเขตในการทางาน
3. การพิมพ์เอกสารใน Excel สามารถสั่งบังคับให้พิมพ์ลงในหนึ่งหน้ากระดาษได้ ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาด
ใหญ่น้อยเท่าใด (คาสั่งที่สามารถใช้งานได้ คือ Fit to 1 page)
คาสั่ง Set Print Area
1. คลุมข้อมูลที่ต้องการพิมพ์
2. คลิกแท็ปเมนู Page Layout
3. คลิกเลือก Print Area จะมีทางเลือกให้ 2 อย่างคือ Set Print Area และ Clear Print Area
คาสั่ง Fit to 1 page
คาสั่งที่อยู่ภายใต้คาสั่ง Page setup เราสามารถเลือกคาสั่ง Fit ได้โดยการ
1. คลิกปุ่ม Office Button
2. คลิกเลือกคาสั่ง Print
3. และเลือก Print Preview
4. ที่แท็ป Page คาสั่ง Fit จะอยู่ภายใต้หัวข้อ Scaling

กรณีที่เราใช้คาสั่ง Fit แล้ว ปรากฏว่างานที่พิมพ์ออกมามีขนาดเล็กมาก แนะนาให้คลิกคาสั่ง "Adjust to"
ซึ่งอยู่ในหัวข้อ Scaling เช่นกัน ลองปรับดูครับ แต่ถ้าเอกสารเราควรจะเป็นแนวนอน เราก็สามารถปรับแต่งจาก
แนวตั้ง (Portrait) ให้เป็นแนวนอนได้โดยการคลิก Lanscape
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Tip Microsoft Excel 2007 สามารถใส่ background ได้ โดยคลิกแท็ป Page Layout คลิกเลือก
ไอคอน Background
(แหล่งข้อมูล: http://www.it-guides.com)

(ต่อจากหน้า ๓๑)

ทรงพรรณนาต่อไปเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและรสชาติของตุ๊กแกยูนนานว่า "รสชาติของ
ตุ๊กแกนี่ดีมาก คล้าย ๆ ไก่แต่เนื้อละเอียดกว่า ไม่ทราบว่าตุ๊กแกของข้าพเจ้าที่เมืองไทยจะอร่อยหรือเปล่า
ตัวของข้าพเจ้าโตมาก ตัวสีออกฟ้า ๆ มีจุดสีแสด" ที่รับสั่งถึง "ตุ๊กแกของข้าพเจ้า" คงจะหมายถึงตุ๊กแกที่อยู่ประจา
ในวังสวนจิตรฯ ทรงอธิบายประกอบการเสวยตุ๊กแกว่า
"การกินอะไรประหลาด ๆ นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเจริญสัมพันธไมตรี เราได้รับการอบรมว่า การไป
ต่างประเทศทุกครั้งเป็นราชการ ไม่ได้ไปเที่ยวเล่น ฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิอยากทาอะไร ไม่อยากทาอะไร ไปหรือไม่ไป
ต้องแล้ ว แต่เจ้ าภาพ หน้าที่ของเราคือเป็ น ตัว แทนของประเทศที่จะนาเอาความปรารถนาดีของชาวไทยไ ปสู่
ประเทศเจ้าภาพและของประเทศเจ้าภาพสู่ประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือบาง
ประการเท่าที่จะทาได้...”
"สาหรับประเทศจีนนี้ การต้อนรับของเขาก็เหมือนคนไทยรับแขก คือ ดูแลทุกข์สุขของเราทุกอย่าง และ
ไม่ได้บังคับขู่เข็ญแต่ประการใด ผู้ที่กินหมาและตุ๊กแกก็ด้วยสมัครใจ ไม่ได้มีใครคะยั้นคะยอให้ชิมเหมือนบางแห่ง
"ตอนกลางคืนหมาเห่าจนดึก ข้าพเจ้าใจหายแทนหมา กลัวจะถูกกินพรุ่งนี้..!”
"พูดถึงหมา ป้าไลบอกว่า ไม่ควรเรียกว่าหมาต้มเค็ม ควรเรียกว่าหมาพะโล้ เพราะใส่เครื่องพะโล้กลิ่นหอม ๆ
ถ้าต้มเค็มก็ไม่ใส่กลิ่น ป้าไลปรารภว่าหมานี่อร่อยจริง ๆ หมูนี่ยิ่งเคี่ยวยิ่งแข็ง แต่หมานุ่มดี"
เรื่องหมาและตุ๊กแกนี้ เป็นประเด็นหยอกล้อกันอยู่หลายวันในขบวนตามเสด็จ จึงได้ทรงสรุปด้วยพระอารมณ์ขัน
ปิดรายการครึกครื้นช่วงนี้ว่า
"เรื่องหมาและตุ๊กแกนี้ ข้าพเจ้าถูกพรรคพวกโจมตีหาว่าไปบอกคนจี นให้จัดให้รับประทาน บางคนบอกว่า
ตั้งแต่ออกจากปักกิ่ง ไม่มีความสุขใจเลย เป็นความสัตย์จริงว่า ข้าพเจ้ามิได้ไปสั่งใครอย่างนั้นเลย เพียงแต่พูดเล่น ๆ
เรื่องการกินตุ๊กแกเท่านั้น สังเกตดูฝ่ายจีนที่มากับเราจากปักกิ่ง ไม่มีใครอยากรับประทานสัตว์สองชนิดนี้เลย ดูเหมือนว่า
จะเป็นอาหารของคนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูนนาน"
(แหล่งข้อมูล : http//:www.arunsawat.com เรียบเรียงโดย วิลาศ มณีวัต)
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