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คํานํา 
 

เอกสารการใช MATLAB สําหรับงานทางวิศวกรรมเลมนี้ นับเปนการปรับปรุงใหญครั้งแรก ต้ังแตฉบับแรก
เมื่อประมาณ 3 ปกอน และเราไดใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล และนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ 
โดยในระหวางการใชเอกสารในชุดแรกเราก็ไดมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาตางๆ มาตลอด และสิ่งที่เราพยายามเพิ่มเติม
เขาไปในเนื้อหาก็คือการเขียน GUI ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่นักศึกษาไดใหความสนใจในการสรางโปรแกรมประเภทนี้มาก
ขึ้น เพราะผลงานที่ออกมาจะสามารถทําใหผูใชเกิดความสะดวกในการใชงานมากกวาโปรแกรมประเภท text ตางๆ
มาก และอีกสวนหนึ่งก็คือมีการปรับปรุงครั้งใหญของ MATLAB ไปแลวถึงสองครั้ง นั่นคือปรับปรุง MATLAB 5.3 
ซึ่งถือวาเปน Release 11 ของ MATLAB และ MATLAB 6.0 ซึ่งถือวาเปน Release 12 ของ MATLAB ดังนั้นการแกไข
ก็คงจะมีมากพอสมควร 

ในความเปนจริงเอกสารที่เราปรับปรุงครั้งแรกและสวนที่มี GUI นั้นมีความแตกตางจากเอกสารชุดนี้
พอสมควร เพราะเมื่อ MATLAB 6.0 ออกมาสิ่งที่นับวาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือ GUIDE ซึ่งเปนการชวยการ
สราง GUI โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลักษณะการทํางานออกไป เรียกไดวาแทบจะทั้งหมด ดังนั้นเราจึงตอง
จัดการปรับปรุงบทที่กลาวถึง GUI และ GUIDE ใหมทําใหเอกสารชุดนี้ปรากฏออกมาลาชาไปบาง 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของเอกสารชุดนี้จากที่ออกมาฉบับแรกที่สําคัญก็คือเราไดปรับปรุงและแกไขบทที่ 1 
คอนขางมาก เพื่อใหผูใชเขาใจการทํางานของ MATLAB ไดงายขึ้น อธิบายถึงหนาตางที่มีเพิ่มขึ้นจาก MATLAB รุน
กอนๆหรือที่เรียกวา MALLAB Desktop ซึ่งทําใหผูใชสะดวกกับการใชงานมากขึ้น เราไดยุบบทที่กลาวถึงประเภทของ
ตัวแปร Cell Array และ Structure มารวมไวในบทที่ 2 เพราะเราถือวาเปนขอมูลเบื้องตนที่เราควรจะทราบ และเรื่องนี้ก็
ไมใชของใหมแลวเพราะตัวแปรประเภทนี้ไดมีการนําเสนอครั้งแรกตั้งแตใน version 5.0 
 สําหรับบทที่เขียนขึ้นมาใหมทั้งหมดเลยก็คือบทที่ 12 ถึงบทที่ 15 ซึ่งเปนบทที่มีความเกี่ยวของกับการเขียน 
GUI บน MATLAB หรือที่เรามักจะเรียกกันเลนๆ วา Visual MATLAB เพราะการจะเขียนโปรแกรมประเภทนี้ไดตอง
เขาใจถึง Graphic ของ MATLAB ดีพอสมควร โดยบทที่ 12 จะอถิบายถึงวิธีการกําหนดวัตถุหรือ object ใน MATLAB 
บทที่ 13 เรากลาวถึงคุณสมบัติของ Object ประเภทตางๆ บทที่ 14 เราแนะนําใหรูจัก GUIDE เครื่องมือที่จะชวยในการ
เขียน GUI ไดอยางสะดวก และบทที่ 15 จะเปนตัวอยางการเขียน GUI เบื้องตนเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ แลว
สามารถนําไปพัฒนาโปรแกรมที่ตนเองตองการได 

เราขอขอบคุณ เพื่อน พ่ีและนองในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ไดใหความ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการจัดทําเอกสารฉบับนี้ และทายที่สุดขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย 
นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน ขําพิศ ที่เปนทั้ง ครู เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาของเราทั้งสองคนที่คอยเอาใจใส ให
คําเสนอแนะและชวยเหลือในการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้อยางดียิ่งเสมอมา 
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Introduction to MATLAB   1

 
บทที่ 1 ทําความรูจักกับ MATLAB 

 

1.1  กลาวนํา 
MATLAB เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อใชในการคํานวณทางเทคนิค MATLAB 

ไดรวมการคํานวณ การเขียนโปรแกรมและการแสดงผลรวมกันอยูในตัวโปรแกรมเดียวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และอยูในลักษณะที่งายตอการใชงาน นอกจากนี้ลักษณะของการเขียนสมการใน
โปรแกรมก็จะเหมือนการเขียนสมการคณิตศาสตรที่เราคุนเคยดีอยูแลว งานที่ทั่วไปที่ใช MATLAB ก็เชน
การคําการคํานวณทั่วไป การสรางแบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง การวิเคราะหขอมูล การ
แสดงผลในรูปกราฟทั้งโดยทั่วไปและกราฟทางดานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม สามารถสราง
โปรแกรมในลักษณะที่ติดตอกับผูใชทางกราฟฟกส  

การทํางานของ MATLAB จะสามารถทํางานไดทั้งในลักษณะของการติดตอโดยตรง(Interactive) 
คือการเขียนคําสั่งเขาไปทีละคําสั่ง เพื่อให MATLAB ประมวลผลไปเรื่อยๆ หรือสามารถที่จะรวบรวม
ชุดคําสั่งเรานั้นเปนโปรแกรมก็ได ขอสําคัญอยางหนึ่งของ MATLAB ก็คือขอมูลทุกตัวจะถูกเก็บใน
ลักษณะของ array คือในแตละตัวแปรจะไดรับการแบงเปนสวนยอยเล็กๆขึ้น (หรือจะไดรับการแบงเปน 
element นั่นเอง) ซ่ึงการใชตัวแปรเปน array ในMATLAB นี้เราไมจําเปนที่จะตองจอง dimension เหมือนกับ
การเขียนโปรแกรมในภาษาขั้นต่ําตัวไป ซ่ึงทําใหเราสามารถที่จะแกปญหาของตัวแปรที่อยูในลักษณะ
ของ matrix และ vector ไดโดยงาย ซ่ึงทําใหเราลดเวลาการทํางานลงไดอยางมากเมื่อเทียบกับการเขียน
โปรแกรมโดย C หรือ Fortran  

MATLAB เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกันอยางแพรหลายในแวดวงของนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรในปจจุบัน ช่ือโปรแกรม MATLAB นั้นยอมาจาก MATrix LABoratory โดย MATLAB นั้นไดเร่ิมตน
ขึ้นเพื่อตองการใหเราสามารถแกปญหาตัวแปรที่มีลักษณะเปน Matrix ไดงายขึ้น สําหรับ MATLAB ได
เร่ิมพัฒนาครั้งแรกโดย Dr. Cleve Molor ซ่ึงเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาดวยภาษา Fortran โดยโปรแกรมนี้ได
พัฒนาภายใตโครงการ LINPACK และ EISPACK  

สําหรับในปจจุบันนี้ MATLAB ไดถูกเขียนขึ้นโดยใชภาษา C โดยบริษัท MathWorks ภายใต
โครงการ LAPACK และ ARPACK ถาหากเราจะเริ่มนับจากโปรแกรมที่ออกเผยแพรเปนครั้งแรกที่มีผูรวม
เขียนโปรแกรมไมกี่คน จนกระทั่งทุกวันนี้มีทีมงานขนาดใหญที่ทํางานในการพัฒนาโปรแกรมใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงทําใหทุกวันนี้ MATLAB เปนโปรแกรมที่สุดยอดในการคํานวณที่คํานวณดาน 
matrix สําหรับงานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมโปรแกรมหนึ่ง นับจากวันแรกที่ไดเร่ิมโครงการขึ้น 
จนกระทั่งในไตรมาสสุดทายของป ค.ศ.2000 ไดพัฒนาเปน MATLAB 6.0 ซ่ึงเปนการปรับปรุงใหมและ



 

Basic Operation 2

ออกสูตลาดเปนครั้งที่ 12 สําหรับในมุมมองของการศึกษานั้น MATLAB ถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
อันหนึ่งสําหรับนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะใชเปนเครื่องมือในการคํานวณ และ
ขณะนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยไดยกอันดับของ MATLAB ขึ้นจากโปรแกรมสําเร็จรูป ใหเปนภาษาสําหรับ
การใชงานทางดานเทคโนโลยี นั่นคือมีระดับเปนภาษาเหมือนกับภาษา C หรือ Fortran นั่นเอง 
นอกเหนือจากเพื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาแลว MATLAB ยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชใน
งานวิจัย งานพัฒนาและการวิเคราะหของหนวยงานตางๆมากมาย 

นอกเหนือจากตัวโปรแกรม MATLAB เองแลว บริษัท MathWorks ผูผลิต MATLAB ยังไดผลิต
เครื่องมือหรือที่เรียกวา toolbox ซ่ึงเปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบกับการใช MATLAB สําหรับงาน
ที่จําเพาะเจาะจงหลายประเภท Toolbox นั้นเปนการนําเอาโปรแกรมที่เขียนขึ้นเปนฟงกชันสําหรับ 
MATLAB เพื่อรวมเขาเพื่อใหผูใชงานมีความสะดวกในการเรียกใชมากขึ้น ทําใหผูใชไมจําเปนที่จะตอง
สรางโปรแกรมขึ้นมาใชงานเอง โดย toolbox ที่สรางขึ้นจะครอบคลุมการทํางานดานตางๆมากมายเชน 
signal processing, control systems, neural networks, fuzzy logic, wavelets, simulation เปนตน 

ถาหากจะสรุปโดยรวมแลวความสามารถหลักของ MATLAB ที่ทําใหเปนโปรแกรมที่เหมาะสม
กับการทํางานทางดานวิศวกรรมดวยเหตุผลดังนี้ 

 MATLAB เปนโปรแกรมเพื่อการคํานวณและแสดงผลไดทั้งตัวเลขและรูปภาพซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูง โดยทางบริษัท Math Works ผูผลิตไดใหนิยามวาเปน High-Performance 
Numeric Computation and Visualization Software 

 MATLAB จะควบคุมการทํางานดวยชุดคําสั่งและยังสามารถรวบรวมชุดคําสั่งเปนโปรแกรม
ไดอีกดวย 

 MATLAB มี function ที่เหมาะสมกับงานทางวิศวกรรมพื้นฐานมากมาย นอกจากนั้นผูใชยัง
สามารถเขียน function ขึ้นมาใหมโดยสามารถใชประโยชนจาก function ที่มีอยูแลวเพื่อให
เหมาะสมกับงานของผูใชแตละกลุม 

 ลักษณะการเขียนโปรแกรมใน MATLAB จะใกลเคียงการเขียนสมการทางคณิตศาสตรที่เรา
คุนเคยจึงงายกวาการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาชั้นสูงเชน C, FORTRAN หรืออ่ืนๆ 

 MATLAB มีความสามารถในการเขียนกราฟและรูปภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 MATLAB สามารถทํา Dynamic Link กับโปรแกรมอื่นๆไดไมวาจะเปน Word, Excel หรืออ่ืนๆ 
ที่รวมทํางานอยูบน windows 

 MATLAB มี toolbox หรือชุด function พิเศษสําหรับผูใชที่ตองการใชงานเฉพาะทางหรืองาน
ดานวิศวกรรมขั้นสูงอื่นๆ 

MATLAB มีโปรแกรมที่จําหนายแกนักศึกษาโดยเฉพาะซึ่งจะมีราคาต่ํากวาราคาปกติมากแตมี
ประสิทธิภาพเทาเทียมกัน แมวาอาจจะมีการจํากัดขีดความสามารถของโปรแกรมบางแตก็เพียงพอ
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สําหรับนักศึกษาที่จะใชเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ MATLAB ยังมีความสามารถและขอดี
อ่ืนๆอีกมากมายซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดในภายหลัง 
 

 การหารายละเอียดเพิ่มเติม 
สําหรับคูมือฉบับนี้มีจุดประสงคเขียนขึ้นเพื่อจะแนะนําใหนักศึกษาเขาใจถึงพื้นฐานเบื้องตน

ของการใชโปรแกรม MATLAB เทานั้น สําหรับรายละเอียดของการใชชุดคําสั่งของ MATLAB นั้นมี
มากมายทําใหไมสามารถที่จะบรรจุในที่เอกสารนี้ไดทั้งหมด อยางไรก็ตามนักศึกษาสามารถศึกษา
คนควาไดจาก 

 เอกสารประกอบการใชงานหรือคูมือของ MATLAB 
 หารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Help ของ MATLAB 
 คนควารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามขอสงสัยทาง Internet ของบริษัทผูผลิตไดที่ 

http://www.mathworks.com  นอกจากนี้ผูใชที่มีการลงทะเบียนอยางถูกตองกับทางผูผลิตจะ
ไดรับโปรแกรมเพิ่มเติมหรือแกไขขอผิดพลาดตางๆ เพิ่มเติมจากทางบริษัทอีกดวย 

 

1.2 ขอแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานของ MATLAB 
  ระบบการทํางานของ MATLAB 

ในการทํางานของ MATLAB เพื่อใหการทํางานเปนไปตามจุดมุงหมาย MATLAB ไดแบงสวน
การทํางานของโปรแกรมออกเปนสวนหลักที่สําคัญ 5 สวนดวยกัน  

1. Development Environment. 
2. The MATLAB Mathematical Function Library.  
3. The MATLAB Language.  
4. Handle Graphics  
5. The MATLAB Application Program Interface (API) 
 
ซ่ึงแตละสวนจะมีหนาที่ควบคุมในการทํางานแบบหนึ่งๆ และประสานการทํางานระหวางสวน

ตางๆ ไปพรอมกันดวย สําหรับรายละเอียดในการทํางานของสวนตางๆ มีดังนี้ 
 

  Development Environment 
ในสวนนี้จะเปนชุดเครื่องมือที่ชวยใหเราสามารถที่จะใชฟงกชันกและไฟลตางๆ โดยเครื่องมือ

หลายตัวในนี้จะมีลักษณะเปน graphical user interface ซ่ึงรวมถึง MATLAB Desktop และ Command 
Windows, command history และ browsers สําหรับเพื่อใชดู help, workspace, files และ search path ซ่ึงทั้งหมดนี้
จะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 
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  The MATLAB Mathematical Function Library 
ในสวนนี้จะเปนที่รวบรวมสวนของโปรแกรมที่ไดรวบรวมเปนไฟลยอยๆ ไว ไฟลแตละไฟล

จะเปนไฟลมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใชกําหนดลักษณะในการคํานวณหรือ Algorithms แบบตางๆ นับจาก
ฟงกชันงายๆ เชนการบวก ฟงกชันตรีโกณมิติพื้นฐาน เชน sine, cosine ไปจนถึงฟงกชันที่มีความซับซอน
มีขั้นตอนในการคํานวณมากมาย เชนการหา inverse ของ matrix การหา eigenvalues และ eigenvector หรือ 
fast Fourier transforms เปนตน 
 

  The MATLAB Language 
สวนนี้จะเปนภาษาระดับสูงที่ใชตัวแปรเปน matrix หรือ array ซ่ึงมีคําสั่งที่ใชในการควบคุมการ

ทํางานของโปรแกรม การทํางานของฟงกชัน การกําหนดโครงสรางของตัวแปรแบบตางๆ กําหนด input 
และ output ของโปรแกรม ซ่ึงทั้งหมดนี้จะชวยทําใหในการเขียนโปรแกรม Matlab แตละโปรแกรมจะ
เปนโปรแกรมที่มีขนาดเล็กกวาเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ใชเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันแตผูใชตองเขียน
ฟงกชันการทํางานทุกขั้นตอนขึ้นมาเอง 
 

  Handle Graphics  
สวนนี้จะเปนสวนที่ใชแสดงกราฟฟกสและรูปภาพตางๆ รวมถึงคําสั่งระดับสูงที่ใชในการ

แสดงผลในสองและสามมิติ การจัดรูปแบบในลักษณะ image processing การทําภาพเคลื่อนไหว 
นอกจากนี้ในสวนนี้ยังไดรวมเอาภาษาในระดับต่ําไวเพื่อใหเราสามารถปรับแกรูปภาพตางๆ ใหเปนไป
ตามที่เราตองการไดมากที่สุด รวมถึงการสราง Graphic User Interface ภายใตการทํางานของ MATLAB 
ดวย 
 
 

  The MATLAB Application Program Interface (API) 

สวนนี้จะเปน library ที่ใหเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นในภาษา C หรือ Fortran แลวมีการ
เชื่อมโยงการทํางานเขากับ MATLAB ซ่ึงในสวนนี้ยังไดรวมถึงการเขียนโปรแกรมขึ้นมาแลวเรียก
ฟงกชันของ MATLAB ไปใชงาน (dynamic linking), ซ่ึงจะทําให MATLAB มีหนาที่เสมือน engine ในการ
คํานวณ รวมถึงสามารถที่จะเขียนหรืออาน MAT-file ไดดวย 
 

  เริ่มการทํางานกับ MATLAB 
สําหรับการทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows เราสามารถที่จะเริ่มการทํางานของ 

MATLAB ไดโดยการใชเมาสกดที่ shortcut ของ MATLAB ซ่ึงจะปรากฏอยูบน desktop หลังจากที่เราได
ติดตั้งโปรแกรมนี้ลงไปเรียบรอยแลว หรืออาจจะใชเมาสกดที่ปุม Start แลวเลือก MATLAB ภายใตเมนู 
Programs เหมือนกับการเปดโปรแกรมอื่นๆ ใน Windows ก็ได 
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เมื่อเราเริ่มเปดโปรแกรม MATLAB 6 ส่ิงแรกที่เราจะพบในครั้งแรกก็คือ MATLAB desktop ที่
ประกอบดวยหนาตางยอยๆ อีกหลายหนาตาง โดยหนาตางแตละอันนั้นจะทําหนาที่เปนเครื่องมือที่จะ
ชวยเราในการจัดการเกี่ยวกับไฟล ตัวแปร และอื่นๆเกี่ยวกับการทํางานของ MATLAB โดย MATLAB 
desktop จะมีลักษณะดังรูปตอไปนี้  

 

 
 

แมวาในบางกรณี Launch Pad ของเราอาจมีลักษณะแตกตางไปจากรูปขางบนนี้บาง ตามแต
จํานวนโปรแกรมหรือ toolbox ที่เราไดบรรจุเขาไปในการติดตั้ง MATLAB เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของ desktop ไดดวยการเปด ปด เคลื่อนยายและปรับขนาดของเครื่องมือเหลานี้ได นอกจากนั้น
เรายังสามารถที่จะยายเครื่องมือเหลานั้นออกไปนอก desktop หรือยายกลับเขามา (docking) วางไวกับ 
desktop ได โดยเครื่องมือบน desktop เหลานี้จะชวยการทํางานในขั้นตอนที่ใชบอยๆไมวาจะเปน shortcut 
หรือ context menus อีกทั้งเรายังสามารถที่จะกําหนดลักษณะพิเศษตางๆของ desktop ใหเปนไปตามที่เรา
ตองการได ดวยการเลือก Preferences จากเมนู File เพื่อเปล่ียนลักษณะของตัวหนังสือที่ใชใน Command 
Window สําหรับรายละเอียดในการปรับแกลักษณะของ desktop นี้ดูไดจากการกดปุม Help ภายใตหนาตาง 
Preferences  
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1.3  หนาตางที่มีใน MATLAB 
ใน MATLAB 6.0 ซ่ึงเปน Version ใหมของ MATLAB จะประกอบดวยหนาตางยอยๆ หลาย

หนาตาง ในหัวขอนี้จะเปนการอธิบายถึงหนาตางที่อยูภายใต MATLAB desktop ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นมา
ใชใน version 6 นี้ โดยแมวาในความเปนจริงเราสามารถที่จะใชคําสั่งทั่วๆไปที่เปนฟงกชันของ MATLAB 
พิมพเขาไปเพื่อใหไดผลตามที่เราตองการไดเชนกัน แตการใชหนาตางและเครื่องมือใน MATLAB 
desktop ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบใหมของ MATLAB 6 นี้ จะชวยใหการใชคําสั่งทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
โดยเราสามารถสั่งคําสั่งเหลานั้นผานเมาสได และมีการปรับเปลี่ยนคาตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
มาก สําหรับหนาตางที่สําคัญใน MATLAB Desktop จะมีอยูดวยกัน 5 หนาตางคือ Command Windows, 
Command History Window, Current Directory Browser, Workspace Browser และ Launch Pad 
 

  Command Window 
Command Window   เปนสวนที่เราใชในการปอนชุดคําสั่งเพื่อให MATLAB ทํางานตามคําสั่งนั้น 

และก็จะแสดงผลที่เปนตัวหนังสือในหนาตางนี้ ซ่ึงใน version กอนๆ ของ MATLAB ก็จะมีหนาตางนี้อยู
แลว ซ่ึงเราสามารถที่จะกําหนดคําสั่งดวยตัวอักษร เพื่อให MATLAB ทํางานตามที่เราตองการไดนั่นเอง 

 
 

การที่เราจะปอนคําสั่งให ที่ MATLAB Command Window โดย MATLAB จะรับคําสั่งเกือบทั้งหมด
ทางหนาตางนี้ ซ่ึงทุกครั้งที่ MATLAB พรอมที่จะรับคําสั่ง MATLAB จะแสดงเครื่องหมาย MATLAB 
prompt ในลักษณะ » ขึ้นสําหรับ Professional Edition หรือจะเปนลักษณะ EDU» สําหรับ Student Edition เมื่อ
ปรากฏเครื่องหมายดังกลาวนี้ขึ้นก็แสดงวา MATLAB พรอมที่จะรับคําสั่งตอไป  

แตเพื่อความสะดวกสําหรับในเอกสารนี้เราจะไมมีการแสดงเครื่องหมาย » หรือ EDU»หนา
ชุดคําสั่งตางๆ เพราะเราจะไดทราบในภายหลังวาการปอนชุดคําสั่งเหลานี้อาจจะกําหนดผานทาง file ที่
เขียนขึ้นเปนชุดคําสั่งใหกับ MATLAB หรือที่เรานิยมเรียกกันสั้นๆวา M-file 
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หนาตาง Command History นี้มีไวเพื่อใหเราทราบวาเราไดใชคําสั่งอะไรไปแลวบาง โดยขอมูล
การใชคําสั่งจะไดรับการบันทึกไวทุกครั้งที่มีการเปดโปรแกรม MATLAB ขึ้นมาใช นอกจากนั้นยังบอก 
วัน-เวลาที่เราไดเขามาใชโปรแกรมนี้ในแตละครั้งดวย ในหนาตางนี้เราสามารถที่จะเลือกใชคําสั่งที่เคย
ใชมากอนหนานี้แลวอีกก็ได โดยการกดเมาสสองครั้งที่คําสั่งนั้น หรือเราอาจจะเลือกที่จะทําสําเนาคําสั่ง
นั้นก็ได 

 
 
เราสามารถที่จะลบ ขอมูลในหนาตางนี้ได โดยการกดเมาสปุมขวาแลวเลือกวาจะลบเฉพาะตัวที่

เลือก (Delete Selection) ลบตั้งแตตนจนกระทั่งถึงตัวที่เราเลือก (Delete to Selection) หรือลบทั้งหมดเลย 
(Delete Entire History) ก็ได 

นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกชวงของคําสั่งที่เราใชมาใน Command Windows นํามา
รวมกันแลวสรางเปน M-file ไดอีกดวย วิธีการก็คือเราเลือกชวงคําสั่งที่เราตองการขึ้นมากอนโดยการ
เลือกคําสั่งทีละคําสั่งแลวกดปุม Shift บนแปนพิมพคางไว เมื่อไดคําสั่งครบตามตองการแลวใหกดเมาส
ปุมขวา แลวเลือก Create M-File เราจะเขาไปสู Editor เพื่อสราง M-file ตอไป รายละเอียดในสวนนี้จะ
กลาวถึงอีกครั้งหนึ่งในการเขียน M-file 
 

  Current Directory Browser 
คําสั่งที่กําหนดให MATLAB ทํานั้น MATLAB จะใช Current Directory และ Search Path เปน

จุดเริ่มตนของการทํางานและเปนพื้นที่ในการคนหาขอมูลหรือคําสั่งตางๆ ตามที่ไดรับคําสั่งมา โดยการ
คนหาจะจํากัดวงอยูเฉพาะในสองสวนหลักนี้เทานั้น MATLAB จะไมมีการคนหา file หรือคําสั่งตางๆ 
นอกพื้นที่ดังกลาว ดังนั้นคําสั่งหรือ M-file ตางๆ ที่เราตองการจะใชงานนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอยูใน 
Current Directory หรือ Search Path  
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วิธีการที่จะดูวาขณะนี้เราอยูใน Current Directory ใด ก็สามารถทําไดโดยดูที่แถบเครื่องมือ 
Current Directory ซ่ึงอยูที่ Desktop Toolbar มีลักษณะตามที่แสดงในรูป นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยน Current Directory โดยการใชแถบเครื่องมือนี้ไดอีกดวย  

 

 
 
โดยหากวาเราตองการจะปรับเปลี่ยนไปใช Current Directory ที่เราเคยใชมากอนหนานี้แลว เรา

สามารถกด  เพื่อใหเมนูแสดง directory ที่เราเคยใชเปน Current Directory มากอน แตถาหากวาเรา
ตองการที่จะเปลี่ยน Current Directory ไปอยูในdirectory ที่เราไมเคยใชมากอน เราจะตองเลือกปุม Browser 

 ซ่ึงจะเปนการเปดหนาตางใหมเพื่อใหเราคนหา directory ที่เราตองการ เหมือนกับการคนหา file ใน
ระบบปฏิบัติการ Windows ทั่วๆไป  

นอกเหนือจากนั้นสําหรับการคนหา ดู หรือ เปด file ที่เราตองการ เราสามารถที่จะทําไดโดยใช 
MATLAB Current Directory Browser ซ่ึงเปน desktop tool ที่มีหนาที่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ลักษณะของ current 
Directory Browser จะมีลักษณะดังรูป 

 
 
เมื่อใช Current Directory Browser ตามรูปที่แสดงขางบนนี้ เราสามารถที่จะคนหา file โดยใชปุม 

 หรือเปด file โดยการกดเมาสสองครั้งที่ file ที่เราตองการ นอกจากนั้นที่สวนลางของหนาตางนี้ ยัง
แสดง help ของ M-file ที่เราไดเลือกในหนาตางสวนบนดวย สําหรับปุมและเมนูอ่ืนๆ ผูที่คุนเคยการ
ทํางานกับ Windows คงจะทราบถึงความหมายของมันดีอยูแลว เพราะจะมีลักษณะที่ใกลเคียงกันนั่นเอง 
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 Search Part 
เพื่อที่จะใหฟงกชันที่เราสั่งการจาก Command Window ทํางานนั้น Function นั้นรวมถึงฟงกชันกที่

ถูกเรียกใชจากในฟงกชันไฟลนั้นอีกทีหนึ่งนั้นจะตองอยูใน Search Path โดย Search Path นี้หมายถึงกลุม
ของ directory ที่เราไดรวบรวมและบอก MATLAB วาจะเปนกลุมของ directory ที่ MATLAB จะตองคนหา 
ในการติดตั้ง MATLAB ไฟลและ Toolbox ที่ไดรับการติดตั้งเขาไปจะถูกรวมเขาไปอยูใน Search Path นี้
โดยอัตโนมัติอยูแลว หากเราตองการที่จะเพิ่ม Search Path เราสามารถที่จะทําไดโดย เลือกคําสั่ง Set Path 
ภายใต File Menu เพื่อเพิ่ม directory ที่เราตองการเขาไปอยูใน Search Path 

หากเราตองการที่จะดูวามี directory ใดบางที่อยูใน Search Path เราสามารถใชคําสั่ง path ที่ 
MATLAB Command Prompt เชน เมื่อเราปอนคําสั่ง 

 
» path 

 
เราจะไดผลเปน 

  MATLABPATH 
 C:\MATLABR12\toolbox\MATLAB\general 
 C:\MATLABR12\toolbox\MATLAB\ops 
 ………….. 
 C:\MATLABR12\toolbox\wavelet\wavedemo 
 C:\MATLABR12\toolbox\rtw\targets\xpc\target\kernel\embedded 
 C:\MATLABR12\work 

 
ซ่ึงเปนการแสดง Search Part ทั้งหมดที่เราไดกําหนดให MATLAB ในขณะนั้น และเรายังสามารถใชคําสั่ง 
addpath เพื่อเพิ่ม Search Path หรือใช rmpath เพื่อตัด directory นั้นออกจาก Search Path ไดอีกดวย 
 

  Workspace Browser 
เมื่อเราไดมีการสรางคาตัวแปรหรือพารามิเตอรขึ้นใน MATLAB คาเหลานั้นจะถูกเก็บไวใน

พื้นที่การทํางาน (Workspace) และหนวยความจําของ MATLAB เราจะเพิ่มตัวแปรลงในพื้นที่ทํางานได
ดวยการใชคําสั่ง ให M-file ทํางานหรือ load คาที่บันทึกไวเขาสูพื้นที่ทํางาน เพื่อที่จะดูวาในขณะนั้นมีตัว
แปรอะไรบางที่มีอยูในพื้นที่ทํางาน ใน MATLAB 6.0 นี้เราสามารถใช Workspace Browser ซ่ึงเปนหนาตาง
เครื่องมือหนึ่งใน Desktop Tool หรือในทุก version ของ MATLAB เราอาจใชคําสั่ง who หรือ whos ที่ 
Command Windows ก็ได Workspace Browser จะมีลักษณะโดยทั่วๆ ตามรูปตอไปนี ้



 

Basic Operation 10

 
 

ที่ Workspace Browser นี้เราสามารถที่จะดูวามีตัวแปรหรือ array ตัวใดที่อยูใน workspace บาง 
นอกจากนี้สําหรับตัวแปรแตละตัวก็จะมีขอมูลที่บอกวาตัวแปรแตละตัวนั้นเปนประเภทใด มีขนาด
เทาใด ใชหนวยความจํามากเทาใดอีกดวย สําหรับตัวแปรแตละตัวที่ปรากฏอยูในรายการภายใต 
workspace Browser นี้เราสามารถที่จะลบมันออกจาก Workspace ไดสองวิธีคือ 

 ดวยการเลือกที่ตัวแปรตัวนั้น กดเมาสปุมขวาแลวเลือก Delete Selection   

 ดวยการเลือกตัวแปรตัวนั้นแลวกดปุม  ที่แถบเครื่องมือ เพื่อลบตัวแปรนี้ออกไป 
 
เรายังสามารถที่จะแกไขขอมูลของตัวแปรบางประเภทได เชนตัวแปรที่เปน array ซ่ึงมีลักษณะเปน
เมตริกส (รายละเอียดของเรื่องตัวแปรประเภทตางๆ เราจะไดกลาวถึงในบทตอไป) เราสามารถที่จะ
แกไขที่ cell ใด cell หนึ่งเปนการเฉพาะได โดยการเปดตัวแปรนั้นขึ้นมา ซ่ึงการเปดตัวแปรนั้นสามารถ
ทําไดหลายวิธีคือ 

 กดเมาสสองครั้งที่ตัวแปรนั้น 
 เลือกตัวแปรนั้นกดเมาสปุมขวาแลวเลือก Open Selection 

 เลือกตัวแปรนั้นแลวกดปุม  ที่แถบเครื่องมือ 
เมื่อเราทําการเปดตัวแปรนั้นแลว เราจะไดหนาตางใหมขึ้นมา ซ่ึงเราเรียกวา Array Editor จะมี

ลักษณะคลายหนาตางของโปรแกรมประเภท space sheet คือมีลักษณะเปน Matrix ซ่ึงขนาดของ Matrix 
นั้นก็จะขึ้นอยูกับขนาดของตัวแปร ลักษณะของ array editor จะมีลักษณะดังรูปตอไปนี้ 
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บน Array Editor เราจะทราบขนาดของตัวแปร รูปแบบการแสดงผล (จะกลาวถึงในหัวขอตอไป) 

และเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคา cell แตละ cell ไดอยางอิสระ และเราสามารถใช Array Editor นี้
แสดงผลตัวแปรไดหลายๆตัวพรอมกัน โดยเลือกจะใหแสดงผลตัวใดไดโดยใชแถบเลือกขางลาง 
นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของ array ได โดยการเปลี่ยนคา size ใหเปนไปตาม
ตองการ หากวาเราทําการเพิ่มขนาด cell ที่เราไมไดกําหนดคาจะมีคาเทากับศูนย ขอควรระวังคือการลด
ขนาดตัวแปรจะทําใหมีคาของตัวแปรบางสวนหายไป และเราไมสามารถที่จะ undo เพื่อเรียกขอมูลคืน
มาได 
 

  Launch Pad 
Launch Pad เปนหนาตางที่แสดง toolbox ตางๆที่เราไดติดตั้งไวในเครื่องของเรา และทําใหเรา

สามารถที่จะเขาสู เครื่องมือ ตัวอยาง และเอกสารที่เกี่ยวของกับ MATLAB หรือ Toolbox ตางๆ ไดโดยงาย 
ลักษณะของ Launch Pad ก็จะเหมือนกับการแสดง file ใน Windows Explorer คือสามารถที่จะขยายหรือลด
การแสดงรายละเอียดใน Toolbox ตางๆ ได และเมื่อเรากดเมาสสองครั้งในหัวขอที่ตองการเราก็จะไดเห็น
ตัวอยาง หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอนั้นไดทันที โดยไมตองเสียเวลาในการคนหา ลักษณะของ 
Launch Pad จะเปนตามรูปตอไปนี้    
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สําหรับหนาตางทั้ง 5 ที่เปดขึ้นมาพรอมกับ MATLAB Desktop นี้เราสามารถที่จะนําออกมาจาก 

Desktop ไดหรือที่เรียกวา undock โดยการกดที่ปุม  ที่อยูที่ขอบบนขวาของหนาตางนั้นๆได หรือเรา
อาจจะปดหนาตางนั้นไปเลยก็ได ยกเวน (Command Windows) และถาเราตองการจะนําหนาตางนี้กลับมา
อยูที่ Desktop เราก็สามารถที่จะเรียกมันกลับมาไดโดยการใชคําสั่ง Dock …… ภายใตเมนู View ของ
หนาตางนั้นเมื่ออยูนอก desktop 
 นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปรางของ Desktop ของเราไดโดยการใชคําสั่งหลาย
คําสั่งที่อยูภายใตเมนู View ซ่ึงเราจะไมขอกลาวในรายละเอียดในที่นี้ แตหากไดมีการทดลองใชคําสั่ง
ตางๆ ภายใตเมนูนี้ เราเชื่อวาผูใชคงจะสามารถเขาใจในคําสั่งตางๆ ไดโดยไมยากนัก นอกเหนือจากนั้น
เรายังสามารถที่จะตั้งคาตางๆ ของ Desktop นี้ไดโดยการใชคําสั่ง Preference ภายใตเมนู File ซ่ึงจะ
สามารถปรับคาตางๆ เชนแบบตัวหนังสือ สีที่แสดง และอื่นๆไดอีกมาก รายละเอียดเหลานี้ บางสวนเรา
จะกลาวถึงในบทตอๆไป 
 

  หนาตาง Editor/Debugger 
ในการเขียนโปรแกรมหรือที่เรียกวา M-file จะเขียนดวย Text Editor ธรรมดาเชน Notepad ก็ได

เพราะ M-file จะเปนโปรแกรมที่ใชตัวอักษรในลักษณะ ASCII Code ธรรมดา และสําหรับ MATLAB 
version 5 เปนตนมานั้นจะมี editor มาพรอมกับ MATLAB ดวยเลยทําใหสะดวกในการใชงานเปนอยาง
มากเพราะนอกจากจะเปน editor แลวยังมี debugger เพื่อชวยในการแกไขโปรแกรมพรอมอยูดวย 

เราสามารถที่จะใช Editor/Debugger เพื่อสรางและแกไข M-files ซ่ึงเปนการเขียนโปรแกรมที่จะ
เรียกชุดคําสั่งหรือฟงกชันตางๆของ MATLAB ขึ้นมาทํางาน Editor/Debugger นี้จะทําหนาที่เปนทั้ง text 
editor เพื่อใชในการเขียนโปรแกรม และทําหนาที่เปน Debugger คือมีเครื่องมือที่ชวยในการแกไข
โปรแกรมกรณีที่โปรแกรมเกิดความผิดพลาดขึ้น ฟงกชันหรือคําสั่งที่เราเขียนขึ้นเพื่อใชกับ MATLAB 
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นั้นเราจะเรียกวา MATLAB file หรือเพื่อความสะดวกเรานิยมที่จะยอแลวเรียกกันวา M-file ลักษณะของ 
Editor/Debugger จะมีลักษณะตามรูปตอไปนี ้

 

 
ซ่ึงบน Editor/Debugger นี้จะมีเครื่องมือหลายอยางชวยเหลือใหเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรม

ไดสะดวกขึ้น อยางไรก็ตามรายละเอียดในการใช Editor/Debugger จะกลาวถึงในบทที่เกี่ยวของกับการ
เขียน M-file 
 

  หนาตางแสดงรูปภาพ Graphic Windows 

เมื่อไดรับคําสั่งใหเขียนกราฟ MATLAB จะแสดงผลบน Graphic Windows ซ่ึงจะเรียกขึ้นใชงาน
โดยอัตโนมัติ Graphic Window นี้อาจจะปรากฏขึ้นมากกวาหนึ่งหนาตางในเวลาเดียวกันก็ไดแลวแตคําสั่ง
ที่กําหนดใหกับ MATLAB ซ่ึงบนหนาตางนี้จะมี Menu Bar และอื่นๆอยูดวย ลักษณะของ Graphic Window 
จะมีลักษณะตามรูปตอไปนี ้
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ซ่ึงในหนาตางนี้นอกจากจะใชแสดงผลรูปภาพแลว เรายังสามารถใชสราง Graphical User 
Interface เพื่อใชทําโปรแกรมที่มีการติดตอกับผูใชโดยใชปุมตางๆ เหมือนกับโปรแกรมที่ทํางานภายใต 
windows ทั่วไปไดอีกดวย นอกเหนือจากนี้ Graphic Window ยังมีเครื่องมือที่ชวยในการเขียนกราฟของเรา
สะดวกขึ้น โดยเฉพาะใน version หลังๆ ของ MATLAB นี้ เราสามารถที่จะแกไข เพิ่มเติมกราฟที่เราที่ 
Graphic Window ได ไมวาจะเปนการเพิ่มตัวหนังสือ การเพิ่มเสน การเพิ่มชื่อแกนหรือช่ือกราฟ การ
ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับเปลี่ยนทิศทางของแสงที่ฉายมาที่รูป และอื่นๆอีกมาก และใน version 6 นี้เรา
สามารถที่จะทําการ fit curve ที่เราเขียนลงไปบน Graphic Window นี้ไดอีกดวย สําหรับรายละเอียดในการ
ใชเครื่องมือตางๆ บน Graphic Window เราจะกลาวถึงในบทที่เกี่ยวของกับการใช Graphic ตอไป 

1.4  คําสั่งเบื้องตน 
ในบทตอไปเราจะไดทราบถึงคําสั่งตางๆที่มีอยูมากมายใน MATLAB อยางไรก็ตามในสวนนี้เราขอ

กลาวถึงคําสั่งพื้นฐานเบื้องตนและการใชแปนพิมพบางสวนที่ใชเปนพื้นฐานในการทํางานภายใต 
MATLAB สําหรับ คําสั่งตางๆที่เราจะกลาวถึงตอไปในที่นี้นั้นจะเปนคําสั่งตัวหนังสือที่เราจะใชกับ 
MATLAB โดยผาน Command Window ซ่ึงคําสั่งพื้นฐานจะประกอบดวยคําสั่งตอไปนี้ แตกอนอื่นเนื่องจาก
เอกสารนี้เขียนขึ้นโดยมุงหวังวาผูอานจะศึกษาการใชงานขั้นพื้นฐานของ MATLAB ดวยตัวเอง ดังนั้นจึง
ขอทําความเขาใจถึงรูปแบบตัวอักษรและสัญญลักษณตางๆที่ใชในเอกสารนี้กอน 
 

  รูปแบบและสัญลักษณในเอกสาร 
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 เนื่องจากในเอกสารชุดนี้จําเปนตองมีการยกตัวอยางอยูเสมอเพื่ออธิบายการใชงาน MATLAB 
ดังนั้นเพื่อไมใหผูอานเกิดการสับสน ผูเรียบเรียงไดใชรูปแบบของตัวหนังสือใหมีความแตกตางกันโดย
มีการใชสัญลักษณดังนี้ 

 ตัวหนังสือที่ใชอธิบายปกติจะใชตัวหนังสือแบบ Angsana New Thai ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 สําหรับคําสั่งที่เปน input เพื่อให MATLAB คํานวณจะใชตัวหนังสือแบบ Courier New 
ตัวหนา เชน 

Airtime = B*C(1,2) 
 สําหรับ output ที่ไดจาก MATLAB จะใชตัวหนังสือแบบ Courier New แบบตัวเอียง 

Airtime = 20 

 เครื่องหมาย % เปนเครื่องหมาย comment ซ่ึง MATLAB จะไมสนใจที่จะทําคําสั่งหรือ
ขอความตางๆที่อยูหลังเครื่องหมายนี้แตมีประโยชนในการเขียนโปรแกรมเพราะจะ
สามารถบันทึกขอความตางๆลงไปได 

 เครื่องหมาย  แสดงถึงวาเปนขอควรระวังหรือควรระลึกถึงในการใช MATLAB 
 เครื่องหมาย  หมายถึงวาใหกด Enter key หลังจากจบคําสั่ง (ในบางกรณีที่ตองกด Enter 

key อยางชัดเจนอยูแลวอาจยกเวนไมใสเครื่องหมายนี้) 
 

  คําส่ังเบื้องตนที่ควรทราบในการใช MATLAB 
คําสั่งเบื้องตนประกอบดวยคําสั่งตอไปนี้ 

 quit หรือ exit เลิกการทํางานของ MATLAB 
 clc ลบขอความที่บรรจุอยูใน Command Window แตไมมีการลบคาตัวแปรใดๆ 
 clf ลบรูปภาพที่บรรจุอยูใน Graphic Window 
 clear ลบตัวแปรทุกตัวออกจากหนวยความจํา 
 save เปนการรวบรวมคาตัวแปรทุกตัวที่มีอยูในขณะนั้นบันทึกลงบน disk 
 หากตองการยกเลิกการคํานวณในขณะที่ MATLAB ยังทําการคํานวณไมเรียบรอยใหกด
แปน Ctrl และ c พรอมกัน 

 

 สําหรับ MATLAB การใชคําสั่งหรือ function ใดๆก็ตามจะตองใชอักษรตัวพิมพเล็กเสมอ ไมเชนนั้นทานจะ
ไดขอความแสดงความผิดพลาด 

  Function Keys พิเศษ 

 ใน MATLAB มีการสํารองแปนไวสําหรับชวยในการใชงานใหงายขึ้น โดยจะประกอบดวย keys 
พิเศษตางๆตอไปนี้ 
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Ctrl-p หรือ ↑    ใชเรียกคําสั่งที่ทําไปในครั้งที่ผานมา 
Ctrl-n หรือ ↓    ใชเรียกคําสั่งที่ส่ังหลังจากคําสั่งที่กําลังสั่งอยู 
Ctrl-f หรือ →    เล่ือนไปทางขวา 1 ตัวอักษร 
Ctrl-b หรือ ←   เล่ือนไปทางซาย 1 ตัวอักษร 
Del หรือ Backspace   ลบตัวอักษรครั้งละ 1 ตัว 
Ctrl-l หรือ Ctrl- ←   เล่ือนไปทางซาย 1 คํา 
Ctrl-r หรือ Ctrl- →   เล่ือนไปทางขวา 1คํา 
Ctrl-a หรือแปน Home   เล่ือนไปที่ตัวอักษรแรกของบรรทัด 
แปน End     เล่ือนไปที่ตัวอักษรสุดทายของบรรทัด 
Ctrl-k     ลบทุกตัวอักษรจากจุดที่อยูไปถึงตัวสุดทายของบรรทัด 

 
  การขอความชวยเหลือในการใชโปรแกรม 

ถาในระหวางการทํางานบน MATLAB แลวมีปญหาเกิดขึ้นในเรื่องของรูปแบบของการใชคําสั่ง 
เราอาจใชคําสั่ง help เพื่อชวยการทํางานได 

 
 ใช help อยางเดียวเพื่อให MATLAB แสดงชื่อ function ที่มีบรรจุอยูใน help  
 ใช help แลวตามดวยช่ือ function เพื่อให MATLAB แสดงรายละเอียดของ function นั้น 
 หากตองการดูการสาธิตการทํางานของ MATLAB ใหใชคําสั่ง demo 
 สําหรับการรองขอ help อาจจะเรียกใชจาก Menu bar ก็ได 
 Help Windows ซ่ึงจะสะดวกในการคนหามากขึ้น คําสั่งที่ใชคือ helpwin  

 
นอกเหนือจากนั้นใน version ใหมนี้ยังไดมี Help Browser ที่สรางขึ้นมาใน MATLAB เพื่อทําใหเรา

สามารถที่จะใชเพื่อคนหาและดูเอกสารที่เกี่ยวของกับ MATLAB ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท MathWorks ซ่ึง Help 
Browser นี้เปนการนํา MATLAB Desktop นี้รวมเขากับ Web Browser เพื่อที่จะแสดงผลเอกสารประเภท 
HTML ซ่ึงการทํางานของ Help Browser ก็จะเหมือนกับโปรแกรม Web Browser ทั่วๆไปนั่นเอง ลักษณะ
ของ Help Browser จะมีลักษณะตามรูป 
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สําหรับรายละเอียดของการใช Help ภายใต Help Browser นั้นสามารถที่จะแยกเปนสวนการแสดง
ขอมูลที่ชวยในการใช MATLAB ออกเปนสวนๆไดหลายสวน และเนื่องจาก Help นี้อยูในรูปแบบของ 
html ดังนั้นการใชงานก็จะมีลักษณะเหมือนการใช Browser ทั่วๆไป เพียงแตขอมูลทั้งหมดนั้นอยูภายใน
เครื่องของเรา (ถาเราเลือก install แบบนั้น) และเนื่องจากการจัดรูปของ Help อยูในลักษณะของ browser 
เราจึงสามารถที่จะลงลึกเขาไปในขอมูลไดเร่ือๆ อยางไรก็ตามหัวขอที่สําคัญภายใตหนา help หนาแรกที่
จะพาเราทองไปที่สวนตางๆ จะมีที่สําคัญอยูดังนี้ 

 
  ภายใต Using MATLAB จะมีขอมูลที่จัดกลุมเปนสวนประกอบที่สําคัญตางๆ ดังนี้ 

 “Development Environment” เปนขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช MATLAB desktop 
 “Mathematics” อธิบายถึงขีดความสามารถในการทํางานดานคณิตศาสตรและสถิติของ 

MATLAB 
 “Programming and Data Types” อธิบายถึงวิธีการสรางฟงกชันและการใชภาษา MATLAB 
 “Graphics” อธิบายการเขียนกราฟและความสามารถของการทํางานดานกราฟฟกสของ 

MATLAB 
 “3-D Visualization” เปนการแนะนําวิธีการใชคําสั่ง view เพื่อกําหนดมุมมอง คําสั่ง lighting 
เพื่อกําหนดทิศทางและขนาดของแสงในการมองภาพ 3 มิติ และการกําหนดลักษณะภาพ
สามมิติอ่ืนๆ เพื่อใหไดภาพที่ซับซอนออกมาในลักษณะที่เราตองการ 
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 “External Interfaces/API” อธิบายวิธีการติดตอกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยภาษา C และ 
Fortran รวมถึงการติตอกับภาษา Java, ไฟลขอมูล, serial port I/O, ActiveX และ DDE เปนจน 

 “Creating Graphical User Interfaces” อธิบายถึงวิธีการใชเครื่องมือและการสรางโปรแกรม 
MATLAB ประเภท graphical user interface 

 
  ภายใต Reference ไดมีการจัดเอกสารตางๆ ดังนี ้

 “MATLAB Function Reference” อธิบายถึงฟงกชันที่สําคัญของ MATLAB ทั้งหมด โดยจะบอก
ถึงวิธีการปอนขอมูลใหกับฟงกชัน การกําหนด syntax และระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร
ที่ฟงกชันนั้นใช เราสามารถที่จะเลือกวิธีการนําเสนอไดทั้งใหแสดงฟงกชันแบบ“Function 
By Category” คือเรียงตามหมวดหมูของฟงกชันนั้น หรือ “Alphabetical List of Functions” คือ
เรียงตามลําดับอักษร 

 “External Interfaces/API Reference” อธิบายฟงกชันของ MATLAB ที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ
กับภายนอก วิธีการเรียกโปรแกรมตางๆ คาที่จะไดจากการคํานวณและตัวอยางตางๆที่
เกี่ยวของ 

 นอกจากนี้  ยังรวม  ซ่ึงทําใหเราสามารถที่จะเขาถึงคุณสมบัติของวัตถุที่เปนรูปภาพตางๆ 
ไดโดยงาย รายละเอียดเกี่ยวกับกราฟฟกสของ MATLAB นั้นมีคอนขางมาก ซ่ึงเราอาจตอง
ทําความเขาในในเบื้องตนเสียกอน จึงจะสามารถใชงานในสวนนี้ไดอยางจริงจัง 

 
  MATLAB Demos จะเปนสวนที่แสดงตัวอยางทั้งหมดที่มากับโปรแกรม จํานวนตัวอยางที่แสดงนั้นก็จะ
ขึ้นอยูกับจํานวนToolbox ที่เราไดติดตั้งไวบนเครื่องของเราดวย ตัวอยางเหลานี้จะชวยใหเราเขาใจไดวา
เราสามารถที่จะใช MATLAB ทํางานอะไรใหกับเราไดบาง 
 การเรียกดูตัวอยางที่มีใน MATLAB สามารถทําไดโดยส่ัง 

 
»demo 
 

หลังจากนั้นก็จะปรากฏหนาตาง demo ขึ้นมีลักษณะดังรูปขางลางนี้ เราสามารถที่จะเลือก หัวขอที่
ตองการจะดูตัวอยางจากหนาตางยอยทางซายมือ จากนั้นจึงเลือกตัวอยางทางหนาตางขวามืออีกครั้งหนึ่ง 
แลวจึงกดปุมเลือก Run…………. เพื่อดูตัวอยางการทํางานของ MATLAB ตอไป 
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1.5  สรุป 
ที่เราไดกลาวมาทั้งหมดในบทนี้เปนการแนะนําสวนประกอบพื้นฐานของ MATLAB ซ่ึงเรา

จะตองนําไปใชตอไป สําหรับสวนประกอบบางสวนที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้เราจะกลาวถึงเมื่อมีความ
จําเปนตองใช  

สําหรับใน 3 บทที่เราจะกลาวถึงตอไปนี้จะเปนการแนะนําพื้นฐานของการใช MATLAB เพื่อ
การคํานวณพื้นฐาน ซ่ึงคําสั่งตางๆ นั้นบางคําสั่งคําสั่งพื้นฐานที่ไมไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามการปรับ
โปรแกรม MATLAB แตอาจจะมีบางสวนที่สรางขึ้นมาใหมสําหรับใน MATLAB 6 พรอมกับยกเลิกคําสั่ง
บางคําสั่งไปแลว ซ่ึงเราจะพยายามกลาวถึงคําสั่งเหลานั้นเมื่อถึงเวลา 
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บทที่ 2 การใช MATLAB เบื้องตน 

 

2.1  แนะนํา Scalars, Vectors and Matrices 
ในการแกปญหาทางดานวิศวกรรม เราพบวากลุมขอมูลที่จะตองพิจารณาอาจจะเปนตัวเลขเพียง

ตัวเดียว หรือ scalar หรืออาจเปนกลุมของขอมูลที่จัดอยูในรูปของ vector หรือ matrix ก็ได สําหรับ 
MATLAB แลวโครงสรางขอมูลทั้งหมดจะไดรับการจัดใหอยูในรูปของ matrix ทั้งหมดคือ  

 จะถือวา scalar คือ matrix ขนาด [1 x 1]  
 สวน vector สามารถจะจัดอยูในรูป row matrix [ n x 1] หรือ column matrix [1 x n] ซ่ึงนิยมเรียก
อีกอยางหนึ่งวา row vector และ column vector ตามลําดับ 

 
การตั้งชื่อตัวแปรใน MATLAB มีเงื่อนไขตอไปนี้ 

 ช่ือตัวแปรตองขึ้นตนดวยตัวอักษร 
 ช่ือตัวแปรจะบรรจุดวยตัวอักษร ตัวเลข และ underscore ( _ ) ได 
 ช่ือตัวแปรจะยาวเพียงใดก็ไดแต MATLAB จะจดจําชื่อตัวแปรและแยกตัวแปรสองตัวออก
จากกันดวยอักษรเพียง 19 ตัวแรกเทานั้น 

 MATLAB เปน case-sensitive variable ดังนั้นการใชตัวอักษรตัวใหญและตัวเล็กจะเก็บไวใน
หนวยความจําตางกัน เชนตัวแปร xA, xa, XA จะเปนตัวแปรคนละตัวกัน 

 
 ควรตั้งชื่อตัวแปรใหเหมาะสมเพื่อชวยใหจําไดวาตัวแปรเหลานั้นแทนคาของอะไร เพื่อไมใหเกิดการ

สับสนเมื่อตองการที่จะแกไขโปรแกรม 
 

  การกําหนดคาตัวแปร  
การกําหนดคาตัวแปร หรือ assignment statement จะใชเครื่องหมาย ‘=’ ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้ 

    
ตัวแปร = คาของตัวแปร 

 
 ถาคาของตัวแปรเปนตัวเลขตัวเดียว อาจกําหนดเปนตัวเลขไปเลยก็ได เชนถาตองการใหตัว
แปร A มีคา 1   

    A = 1 
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 ถาคาของตัวแปรเปน vector หรือ matrix ตองกําหนดในเครื่องหมายวงเล็บใหญ [ ]  
 คาที่จะกําหนดในลักษณะของแถวนอน (row) คาแตละ elements ใน row เดียวกัน
อาจจะแยกจากกันดวยชองวาง (space) หรือ comma ก็ไดเชน   

 

A = [1, 2, 3]     
   หรือ  A = [1 2 3]  
 

เมื่อมีการกําหนดคา MATLAB จะตอบกลับมาซึ่งเหมือนกับการแสดงผลหรือการรับทราบคา ซ่ึง
ในกรณีนี้จะได  

A = 
 

     1   2  3 
 

ซ่ึงจะให matrix A ขนาด 1 row x 3 column เหมือนกัน 

 ใชเครื่องหมาย sami-colon แยก row ออกจากกัน เชนถาตองการ matrix a =
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 2
3 4

 

จะใช  
     a = [1 2;3 4]   

    a = 
      1   2 
          3   4    
 

 การแยกแตละ row ออกจากกันสามารถกระทําไดอีกวิธีหนึ่งคือแยกบรรทัด ดวย
การใช enter เชน   

  a =[1, 2  
   3, 4]    
 
        ก็จะใหคาเหมือนกับกรณีที่ผานมา 
 

 ในกรณีที่ row ยาวมาก จนตองเขียนตอบรรทัดใหมใหใชสัญลักษณ ellipsis คือ comma แลว
ตามดวยจุด 3 จุด เชน 

   a = [1, 2, 3,...  
    4 ,5, 6] 
 

จะได a เปน matrix ขนาด [1 x 6] 
 

 MATLAB ยินยอมใหมีการกําหนดคา matrix ใหมโดยใช matrix เดิมเขาชวย เชน 
 

a = [1 2 3] 
    b = [0 a]   
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     จะได b เปน  b = [0 1 2 3] 

  

 โดยทั่วไป เมื่อมีการกําหนดคาตัวแปร MATLAB จะมีการแสดงขอมูลกลับ (echo) เพื่อใหผูใช
รับทราบการยืนยันขอมูลที่สงเขาสูหนวยความจํา เชน ถาพิมพ 

a = [1, 2, 3]   
 

จะพบวา MATLAB ตอบกลับวา 
 

a =  
     1   2  3 

 ตามที่ไดยกตัวอยางมาแลว หากวาไมตองการให MATLAB ยืนยันขอมูลกลับมา ใหใช semi-
colon ลงดานทายของขอมูล เชน  

  
   a = [1, 2, 3]; 

 

 ซ่ึงในกรณีนี้จะไมมีการ echo ของขอมูล หากวาไมมีการกําหนดคาตัวแปรที่จะเปนคําตอบ 
MATLAB จะตั้งชื่อตัวแปรนั้นอัตโนมัติโดยใชตัวแปร ans 

 
 ในการหัดใช MATLAB ในครั้งแรกๆทานอาจจะไมชํานาญจึงอาจทําใหการปอนขอมูลหรือคําสั่งผิดพลาด

ได ดังนั้นจึงควรใหเคร่ือง echo คากลับมากอน เม่ือทานชํานาญแลวจึงงดใช echo 
 

 เราสามารถเปลี่ยนคา element ของ matrix ไดโดยใช index กําหนดคานั้น ๆ เชนหากเรากําหนด 
 

a = [1, 2; 3, 4] 

ถาตองการเปลี่ยนคาที่ row 1 column 2 จาก 2 เปน 5 สามารถทําไดโดย 
 

a(1,2) = 5 
 

จะไดวา matrix a เปน   
a = 

   1   5 
   3   4    

 

 ถา matrix เปน single row หรือ single column matrix อาจใช index ตัวเดียวได เชนถา matrix   
 

a = [1 2 3] 
 

เราอาจกําหนด  
 a(3) = 5  
 

เราจะได a มีคาเปน  

a = [1 2  5] 
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 ถา  a = [1 2 3] แลวเรากําหนด  a(7) = 5  เราจะได  a  มีคาเปน   

 
a = [1 2  0 0 0 0 5] 
 

 ซ่ึง MATLAB จะเพิ่ม element จาก 3 เปน 7 ทันที แลวกําหนดคา element ที่เพิ่มขึ้นโดยไมมีการ
กําหนดคาใหเปนศูนยโดยอัตโนมัติ 

 
 การดูคาตัวแปรที่บรรจุอยูในความจําของ MATLAB อาจใช คําสั่งได 3 คําสั่งคือ 

  who   จะบอกชื่อตัวแปร ทั้งหมดที่อยูในหนวยความจํา 
whos จะบอกทั้งขนาด, จํานวน byte ที่ใชในหนวยความจํา และ ชนิดของตัวแรปแต

ละตัวที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

  size จะบอกขนาดของตัวแปรที่เปนทั้ง matrix และ array เชนถา a =
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 2
3 4

, จะได  
  size(a) 

ans =   
2 2 

 

  Colon operator 
 Colon operator เปน operator ที่มีประโยชนในการกําหนดคา matrix มาก โดยมีหนาที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 

 เราสามารถกําหนดคา vector จาก matrix ที่มีการกําหนดคาเรียบรอยแลว เชนหากเบื้องตน
กําหนดให 

    x = [1 2 3; 4 5 6; 9 10 0]; 
  

     ถาตองการใหตัวแปรใหม a มีคาเทากับคาทุกคาใน column ที่ 1 ของ x สามารถใช 
 

a = x(:, 1) 

    นั่นคือ   a = 

       1 
       4 
       9 
 

     หรือ  b = x(2,:)  หมายความวา b มีคาเทากับทุกคาใน row ที่ 2 ของ x 
     นั่นคือ b = [4 5 6] 

 

 Colon operator สามารถใชสราง matrix ใหมขึ้นมา เชน ถาใช colon แยกจํานวนเต็ม 2 จํานวน 
เชน   

 k = 1:5    หมายถึงการสรางให k มีคาเปน row vector มีคาเปนหรือเหมือนกับการใช
คําสั่ง  

k = [1, 2, 3, 4, 5] 
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 ถาใช colon แยกจํานวน 3 จํานวนหมายถึงใหมีคาเริ่มจากคาแรกเพิ่มขึ้นครั้งละเทากับคาที่ 2 
และสิ้นสุดเมื่อคาเทากับคาที่ 3 เชน 

    k = 1:0.5:5 จะได row vector เหมือนกับการใชคําสั่ง 
    k = [1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5] 

 สามารถใช colon ในการนับถอยหลังไดเชน 
    k = 5:-0.5:1  จะไดผลเหมือนกับ 
    k = [5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1] 
 

 สามารถใช colon operator แยก submatrix ได เชน 

    a =
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

1 2 3
4 5 6
9 7 8

 ใชคําสั่ง 

 
   a=[1 2 3;4 5 6;9 7 8] 

    a = 
         1     2     3 

        4     5     6 
          9     7     8 

 หากตองการหา minor ของ a(1, 1) หรือคือการตัด row 1 column 1 ออก อาจหาไดจาก  
 

b = a(2:3,2:3);  
 
 คือให b มีคาเทากับ row 2 ถึง row 3 และ column 2 ถึง column 3 ของ a นั่นคือ หรือตัวอยางเชน  

 

c = a(1:2,1) จะได  
  c = 
     1 
     4 
 

    d = a(:,2:3)    จะได 
d = 
     2     3 
     5     6 
     7     8 
 

 ถาใช a(:) จะได matrix column เดียวที่เร่ิมตนดวย column ที่ 1 ของ a ตอดวย column ที่ 2, 3... 
ตอไปเชน 

 
e = a(:) 
e = 
     1 
     4 
     9  
     2 
     5 
     7 
     3 
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     6 
     8   
 

 Matrix วาง  คือ matrix ที่มีขนาด 0 x 0 เชน  a = [ ];  หรือ b = 10:1:0;  ซ่ึง matrix วางนี้
แตกตางจาก matrix ที่มี element ทุกคาเปนศูนย 

 
 Transpose Matrix  คือการเปลี่ยน row เปน column และ column เปน row 

 

  เชน    a =
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 2 3
4 5 6

 ดังนั้น  a T =
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

1 4
2 5
3 6

  

 
    สําหรับ MATLAB เครื่องหมาย transpose คือเครื่องหมาย ( ' ) เชน a' ตัวอยางเชน 

 
a = [1 2 3;4 5 6] 
a = 
     1     2     3 
     4     5     6 

 
b = a' 
b = 
     1     4 
     2     5 
     3     6 
 

  การเก็บคาตัวแปร 
ตัวแปร 1 ตัว จะสามารถเก็บคาไดเพียง 1 คา และจะเก็บคาสุดทายเทานั้น เชน ถากําหนด 

    
a = [1 2 3]; 

   a = [3 4]; 
 

 MATLAB จะใชคา a = [3 4] เทานั้น หรือ 
 
   a = [1 2 3]; 
   a = [5 a]; 
 

 MATLAB จะใชคาเหมือนกับ   
 
   A = [5 1 2 3]; 

 
 

  คาพิเศษของ MATLAB 

 คาตอไปนี้เปนคาที่กําหนดขึ้นพิเศษ เปนคาที่กําหนดไวแตคร้ังแรกเมื่อเรียก MATLAB ขึ้นมาใช 
และไมควรจะมีการใชช่ือตัวแปรเหลานี้กําหนดเปนคาอื่นเพราะจะทําใหสับสนได คาพิเศษมีดังตอไปนี้ 
 pi  ใชแทนคา π  ซ่ึงมีคาประมาณ  3.14159  

i และ j  แทน imaginary valve ซ่ึงมีคา −1  
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 Inf  แทน infinity สวนมากจะเกิดจากการหารจํานวนใดๆ ดวยศูนย 
 NaN  แทน Not-a-Number แทนคาที่ทางคณิตศาสตรไมไดนิยาม (undefined) เชน 0 ÷ 0 

clock  เวลาปจจุบันที่มีการเรียกคานี้ใช ซ่ึงเปนเวลาตามนาฬิกาของ Computer ที่กําลัง
ทํางานอยู 

 date  วันใน format วัน-เดือน-ป เชน 1-jan-97 
 eps  แทน floating-point precision ของเครื่อง computer ที่กําลังทํางานอยู 
 ans  แทนคาที่คํานวณครั้งหลังสุดที่ไมมีการกําหนดคาอื่นใด 
 

  Matrix พิเศษของ MATLAB 

 Matrix พิเศษที่สามารถให MATLAB สรางขึ้น ประกอบดวย matrix หลายแบบดวยกันคือ 
 

rand(m,n) เปนการสราง matrix  ขนาด [m x n] ที่แตละ element เปนคาสุมจากตัวเลข
ในชวง 0 – 1 

   หรือใช  rand(m) สําหรับ square matrix 
hilb(N) เปนการสราง Hilbert matrix คือ matrix ขนาด [N x N] ที่ element มีคาเทากับ 

( )1
1

−+ ji
 

magic(N) เปนการสราง square matrix  ขนาด [N x N] จากจํานวนเต็ม 1 จนถึง N2 โดยที่
ผลรวมของ element ในแตละ row, column และใน diagonal จะมีคาเทากัน
สําหรับ N ที่มีคาเทากับ 1, 3, 4, 5,…  

zeros(m,n) เปนการสราง matrix ขนาด [m x n] ที่มีทุก element เทากับศูนย 
 ones(m,n) เปนการสราง matrix ขนาด [m x n] ที่มีทุก element มีคาเทากับ 1 

eye(m,n) เปนการสราง matrix ขนาด [m x n] ที่มี element ในแนว diagonal เทากับ 1 
นอกนั้นเปนศูนย ซ่ึง matrix นี้ ไมจําเปนตองเปน square matrix 

 
linspace(a,b,n)  

เปนการสราง row vector ขนาด  1 x n โดยคาแรกจะเทากับ a และคาสุดทายจะ
เปน b โดยคอยๆ  เพิ่มขึ้นเทาๆ กัน จํานวน n คา ถาหากไมกําหนดคา n ไว 
MATLAB จะใชคา n เทากับ 100 

logspace(a,b,n)  
เปนการสราง  row vector ขนาด  1 x n โดยคาแรกจะเทากับ a และคาสุดทายจะ
เปน b โดยคอยๆ เพิ่มขึ้นตาม logarithmic จํานวน n คา หากไมกําหนดคา n ไว 
MATLAB จะใชคา n เทากับ 100 
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 ในกรณีที่จะสราง square matrix อาจไมจําเปนตองใสคา m และ n ทั้งสองคาอาจใชเพียงคาเดียว
ก็ได เชน 

   ones(2)   จะได matrix 1 1
1 1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

     ตัวอยางอื่น ๆ เชน  
   a=eye(3,4)  จะได 
   a = 

1     0     0     0 
0     1     0     0 
0     0     1     0 
 

linspace(1,3,10) 
ans = 

   Columns 1 through 7  
     1.0000   1.2222  1.4444  1.6667   1.8889    2.1111    2.3333 
   Columns 8 through 10  
     2.5556    2.7778    3.0000 

 
  String Variable  

การกําหนดคาตัวแปรนอกจะกําหนดเปนตัวเลขแลว เรายังสามารถกําหนดเปนตัวหนังสือไดอีก
ดวย โดยการกําหนดคาตัวแปรที่เปนตัวหนังสือหรือที่เรียกวา string จะตองใสคาที่เราตองการกําหนดใน
เครื่องหมาย quotation “'”  ดังตัวอยางเชน 

Str1='Tom'; 
Str2='Pookie'; 
 

การกําหนดคาตัวแปรเปน string จะมีประโยชนในกรณีที่ตองสงคาตัวแปรที่เปนตัวหนังสือไป
ให function เพื่อใชในการประมวลผลหรือแสดงคําสั่งที่ตองการ 
 สําหรับการกําหนดตัวแปรใหเปน matrix โดยมีคาแตละ element เปน string นั้นมีขอจํากัดอยาง
หนึ่งคือทุกตัวแปรจะตองมีความยาวเทากัน ซ่ึงขอจํากัดนี้มาจากวา matrix ตองมีจํานวน column ในแตละ 
row เทากัน ซ่ึงจากขอจํากัดนี้ทําใหเราอาจตองเพิ่ม blank space มาขั้นในตัวแปรที่เปน string แตละตัว 

2.2  Matrix Operation 
   Dot Product 

 Dot Product หรือ inner product เปนการคํานวณหาคา scalar value ของ vector ที่มีขนาดเทากัน ซ่ึงถา 
A และ B เปน vector ที่มีขนาดเทากันจะได 

  ∑
=

=•
N

i
iibaBA

1

  เมื่อ N เปนจํานวน element ของ A และ B 

ตัวอยางเชน  A = [1 2 3]     B = [4 5 6] จะไดวาถา C = A⋅B จะได (1)(4) + (2)(5) + (3)(6) = 4+10+18 = 
32 
MATLAB จะใชคําสั่ง   

C =  dot(A,B) 
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dot(A,B) คํานวณหา dot product ของ A และ B ถา A และ B เปน matrix dot product จะเปน row 
vector ที่มี element ในแตละ column บรรจุคา dot product ในแตละ column ของ A 
และ B 

ตัวอยางเชน     
A=[1 2 3];B=[4 5 6];    
 

ดังนั้น 
dot(A,B) 
ans = 

       32 
 

  การคูณ Matrix 

 การที่ Matrix A และ B จะคูณกันได matrix ตัวแรกจะตองมีจํานวน column เทากับจํานวน row ของ
ตัวที่สอง และผลจะได matrix ที่มีขนาดเทากับ row ของตัวแรก และ column ของตัวหลัง เชน  A มีขนาด 
[m x n] และ B มีขนาด [p x q]  AB จะมีคาก็ตอเมื่อ n = p และจะได matrix ขนาด m x q ดังนั้นโดยทั่วไป 
AB ≠ BA หรือไมมีการสลับที่การคูณของ matrix สําหรับ MATLAB ถา C = AB จะใช 
 

  C = A * B 
 

ถาจํานวน column A ไมเทากับจํานวน row ของ B MATLAB จะแสดงขอความบอกความผิดพลาด 
 

  การคูณ Matrix ดวย Scalar   
การคูณ matrix ดวย scalar นั้นจะเปนการคูณทุก element ของ matrix ดวยคาคงที่ เชน A=[1 2]; จะ

ได 
   C =2*A 
   C = 

2 4 
 

  การบวก-ลบ Matrix 
 การที่ matrix จะบวก/ลบกันไดตองมีขนาดเทากัน และการบวก/ลบจะกระทําโดยบวก/ลบแตละ 
element ของ matrix 
 

A=[1 2 3]; 
B=[4 5 6]; 
C=A-B 
C = 
   -3      -3   -3 
 

  การยกกําลัง Matrix 
 Matrix ที่จะยกกําลังไดตองเปน square matrix เทานั้น โดย 
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   A2 = AA 
 
 MATLAB จะเขียน  A2 เปน  A^2  ดังนั้น 
 
   A^2  จะเทากับ  A*A 
   A^3  จะเทากับ  A*A*A 
 

  Matrix Polynomial 
 สําหรับ polynomial function ของ x จะอยูในรูป 
 
   f x a x a x a x an

n
n

n( ) ...= + + +−
−

1
1

1 0  
 
โดย a an n, ,...−1  เปนสัมประสิทธิของ polynomial ถา x เปน matrix จะเรียกวา matrix polynomial โดยกําลัง
ของ matrix ก็จะใชหลักการของการยกกําลัง matrix สําหรับ MATLAB สามารถจะเขียน polynomial ของ 
matrix โดยใช function   polyvalm 

polyvalm (a,x)   เปนการหาคา polynomial ของ matrix x โดยใชสัมประสิทธิ์ a ซ่ึง x เปน 
square matrix และ a เปน row vector 

 
สําหรับ operation ของ Matrix ในทางคณิตศาสตรเบื้องตนจะมีประมาณเทาที่กลาวมาแลว แตสําหรับ 
MATLAB จะมี operation ของ Matrix แบบอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่มีนิยามตามคณิตศาสตรและไมมีในนิยาม
แตสรางขึ้นมาเพื่อใหสะดวกแกการใชงาน โดยเฉพาะการหาร การทํา operation ของ elements ซ่ึงจะกลาว
ในหัวขออ่ืนตอไป 

2.3  Matrix Functions   
  Matrix Inverse 

 ถา A เปน square matrix จะไดวา Inverse Matrix ของ A นิยมเขียน A-1 จะนิยามโดย 
 
   AA A A I− −= =1 1  
 
เมื่อ  I เปน identity matrix สําหรับ matrix ที่ไมสามารถหาคา inverse ของ matrix ไดจะเรียกวา singular matrix 
สวน matrix ที่หาคา inverse ได จะเรียก nonsingular matrix การหาคา inverse matrix ที่มีขนาดใหญเปนเรื่อง
ยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการคํานวณตามหลักของพีชคณิต ดังนั้นสวนใหญในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนิยมใชวิธีเชิงตัวเลขมากกวา สําหรับ MATLAB ก็เชนกันโดยคําสั่งที่ใชจะใชคําสั่ง inv 
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inv(a) เปนการคํานวณ inverse ของ matrix a ถา a เปน singular matrix หรือเปน matrix ที่
ไมมี inverse MATLAB จะแสดงขอความบอกความผิดพลาด 

 
ตัวอยางเชน   

A=[1 4;8 9]; 
   inv(A) 
   ans = 
       -0.3913    0.1739 

  0.3478   -0.0435 
 

  Rank of Matrix 
 ถาแตละ row ของ matrix แทนแตละสมการในพีชคณิตเชิงเสน rank ของ matrix คือจํานวนสมการ
ที่ไมขึ้นตอกันของระบบสมการนั้น เชน 
 

   a =
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 2 3
2 4 6

  
 
จะเห็นวา row ที่ 2 เปน 2 เทาของ row แรก ดังนั้น row ทั้งสองจะขึ้นตอกัน ทําให a นี้มี rank เทากับ 1 
โดยทั่วไปแลว matrix ที่มี rank นอยกวาจํานวน row จะเปน singular matrix สําหรับ MATLAB จะหา rank 
จากคําสั่ง rank 
  rank(a) การคํานวณหา rank ของ matrix a 
 
ตัวอยางเชน 

 a=[1 2 3;2 4 6]; 
rank(a) 
ans = 
      1 
 

  Determinant of Matrix 
Determinant ของ square matrix เปนการหาคา scalar ของ matrix คําสั่งการหาคา determinant ของ 

square matrix a ใน MATLAB คือ 
  det(a)     หาคา determinant ของ a 
 
สําหรับ matrix มี determinate เทากับศูนย matrix นั้นจะเปน singular matrix การหา determinant โดย MATLAB 
มีตัวอยางเชน 

a=[1 2 3; 2 7 6; 5 4 8]; 
det(a) 
ans = 

-21 
 

  การหาร Matrix 
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 ความจริงแลว matrix ไมมีคุณสมบัติของการหาร แต MATLAB ไดสราง function นี้ขึ้นมาเพื่อ
สะดวกในการแก ระบบสมการ linear equations พิจารณา 

   Ax B=   
 
ดังนั้น   x A B= −1  
ซ่ึง MATLAB จะใช สัญลักษณ  x=A\B 
   ∴ A\B = A-1B 
หากพิจารณา 
        xA = B 
จะได           x = BA-1 
ซ่ึง MATLAB จะใช B/A 
ดังนั้น     B/A = BA-1 

 สําหรับ เครื่องหมาย  /  ใน MATLAB จะเรียก left matrix division 
 สําหรับ เครื่องหมาย  \  ใน MATLAB จะเรียก right matrix division 
 วิธีเชิงตัวเลขที่ใชในการคํานวณหาคา x MATLAB จะใช Gauss elimination numerical 

Technique 
สําหรับตัวอยางในกรณีนี้จะอยูในหัวขอการหาคาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน ซ่ึงจะกลาวถึงวิธีการ
นี้อยางละเอียด 
 

  Matrix Decomposition 
 โดยทั่วไปแลวเราสามารถจะแยก matrix A ออกเปนผลคูณของ matrix 2 matrix ซ่ึงเรียกวา 
Decomposition หรือ Factorization ของ matrix ในปญหาทางคณิตศาสตรหลาย ๆ กรณี หากเราแยก matrix 
ออกแลว จะสามารถลดการคํานวณตางๆ ใหมีขั้นตอนนอยลงได การ decomposed matrix ที่นิยมทํากันมี 3 
วิธีคือ 
   LU-decomposition หรือบางครั้งเรียก Triangular Factorization คือการแยก matrix ออกเปนผล
คูณของสอง matrix โดยแยกเปน lower triangular matrix  และ upper triangular matrix   

 Lower Triangular matrix, L, คือ matrix ที่มีคาของ elements ที่อยูดานบนของ main diagonal เปน
ศูนย (มีคาเฉพาะที่อยูต่ํากวา main diagonal) ตัวอยางเชน 

 

    L =
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

1 0 0
4 2 0
5 6 3
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 Upper Triangular matrix, U คือ matrix ที่มีคาของ elements ที่อยูดานลางของ main diagonal เปน
ศูนย (มีคาเฉพาะที่อยูสูงกวา main diagonal) ตัวอยางเชน 

 

    U =
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

1 2 3
0 4 5
0 0 6

 

 
ดังนั้น สําหรับการแยก A ออกเปนผลคูณของสอง matrix หรือ 
   A = LU 
สําหรับ MATLAB จะใช 

 

[L,U]= lu(A) คํานวณหา matrix ที่ไดจากการแยก A ออกเปน Lower triangular L และ 
upper triangular U ซ่ึงทําให LU = A และ Matrix A จะตองเปน Square 
Matrix เทานั้น 

ตัวอยางเชน 
A=[1 3 2;-2 –6 1;2 5 7]; 
[L,U]=lu(A) 
LD = 
   -0.5000    0    1.0000 
    1.0000         0         0 
   -1.0000    1.0000         0 
 
UD = 
   -2.0000   -6.0000    1.0000 
         0   -1.0000    8.0000 
         0         0    2.5000 
 

 LU-decomposition  อาจหาคําตอบไดไมเหมือนกับการแยกดวยมือ แตนั้นไมสําคัญเนื่องจากคําตอบของ
การหา LU-decomposition ไมไดมีคําตอบเดียว  และในการหาทั้งสองแบบนี้ไดรวม permutes lower 
triangular factor แลว 

 
สําหรับในกรณีที่ตองการทราบ permuted lower triangular factor ดวยจะใชคําสั่ง 
 

[L,U,P]= lu(A) 
L = 
      1.0000         0         0    
 -1.0000    1.0000         0 
   -0.5000         0    1.0000 
U = 
   -2.0000   -6.0000    1.0000 
         0   -1.0000    8.0000 
         0         0    2.5000 
P = 
     0     1     0 
     0     0     1 
     1     0     0 
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 และ   PA = LU 
 

 QR-Decomposition เปนอีกวิธีหนึ่งในการแยก matrix ออกเปน orthonormal matrix Q และ upper 
triangular matrix, R (ซ่ึงบางครั้งเรียก right hand matrix เพราะมีคาเฉพาะดานขวามือของ main diagonal 
เทานั้น) โดย orthogonal matrix คือ matrix ที่มีคุณสมบัติ 

 
   IQQT =  
หรือ  

  Q QT− =1   
สําหรับ MATLAB ใช 

[Q,R]= qr(A) คํานวณหา matrix Q และ R ซ่ึงทําให A = QR โดย Q เปน orthonormal 
และ R เปน upper triangular matrix  โดยที่ A ไมจําเปนจะตองเปน Square 
Matrix 

เชน 
A=[1 2 3; 5 8 7]; 
[Q,R]=qr(A) 
Q = 
   -0.1961   -0.9806 
   -0.9806    0.1961 
 
R = 
   -5.0990   -8.2369   -7.4524 
         0   -0.3922   -1.5689  

 
  Singular Value decomposition (SVD) เปนการ decomposed matrix ออกเปนผลคูณของ matrix 3 

matrix คือ 
      A = QSV 
 
โดย   Q และ V เปน orthonormal matrix และ S เปน diagonal matrix สําหรับ MATLAB ใช 

[Q,S,V]=svd(A)   decompose A ออกเปน A = QSV เมื่อ Q และ V เปน orthonormal 
และ s เปน diagonal matrix 

 
 สําหรับการ decompose ท้ัง 3 กรณีนั้น ถา A มีขนาดเปน [m x n] จะได 

 U, L และ R  มีขนาดเดียวกันกับ A 
 Q  มีขนาดเปน  m x m 
 V  มีขนาดเปน  n x n 
 S  มีขนาดเปน  m x n 
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ตัวอยางเชน 
 A=[1 4;8 9]; 
 [L,U]=lu(A) 
 L = 
    0.1250 1.0000 
    1.0000      0 
 U = 
    8.0000 9.0000 

                  0 2.8750 
 [Q,R]=qr(A) 
 Q = 

 -0.1240   -0.9923 
 -0.9923    0.1240 

 R = 
  -8.0623   -9.4266 

 0   -2.8528 
[Q,S,V] = svd(A) 
Q = 
    0.2966    0.9550 
    0.9550   -0.2966 
S = 
   12.5963         0 
         0    1.8259 
V = 
    0.6301   -0.7765 
    0.7765    0.6301 
 

  Array Operation 
 ในหลายๆ กรณีเรามีความจําเปนที่จะคูณหรือหารเฉพาะ element ของ matrix เทานั้น ซ่ึงนิยม
เรียก element - by - element operation หรือ array operation ตัวอยางเชนพิจารณา 
 

A  = [1 2 3 4]; 
B  = [2 4 4 5]; 
 

จะพบวา A * B จะไมสามารถหาคาได แตหากเราตองการ matrix C ซ่ึงมีคาเปน c a bi i i= หรือ 
 

( ) ( ) ( )c A B1 1 1= * , ( ) ( ) ( )c A B2 2 2= * ,...  
 

เราจะสามารถใชคําสั่ง array operation ไดโดยใช “.” แลวตามดวย “ * ” 
 
C  =   A.*B 
 

ทํานองเดียวกัน หากตองการหาคา D ซ่ึงมี element แตละ clement เทากับผลหารของแตละ element ของ A 
หารดวย B ในตําแหนงเดียวกัน จะใช  “ . ” แลวตามดวย “ / ” เชน  
  

D  =  A./B  

สวนการยกกําลัง   

E  =  A.^B   
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จะไดวา E จะมี element แตละตัวเทากับ element นั้นของ A ยกกําลังดวย element ที่ตําแหนงเดียวกันของ B  
ตัวอบางเชน 
 

A=[1 2 3 4 5]; 
B=[4 5 9 10 2]; 
A.*B 
ans = 
     4    10    27    40    10 
B.^A 
ans = 
     4    25   729  10000   32 
 

  การใช Array operation สําหรับ matrix จะตองใชไดกับ matrix ท่ีมีขนาดเทากันเทานั้น 
 
 

  ลําดับการคํานวณ 
 ขั้นตอนการคํานวณใน MATLAB ก็เชนเดียวกันกับพีชคณิต ทั่วไปคือจะทําตามลําดับดังนี้คือ 

(1) คํานวณในวงเล็บกอน โดยเริ่มจากวงเล็บในสุดกอน 
(2) ยกกําลัง โดยเริ่มจากซายไปขวา 
(2) คูณหรือหาร โดยเริ่มจากซายไปขวา 
(3) บวก หรือ ลบ โดยเริ่มจากซายไปขวา 

 
  เพื่อใหลําดับการคํานวณเปนไปตามที่ตองการควรใชวงเล็บเขาชวย เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นได 
 

  การจัดเรียง Matrix ใหม 
ในหลายกรณี เรามีความจําเปนตองจัด matrix ใหอยูในรูปอื่นๆ เพื่อความเหมาะสม เพื่อใชใน

การคํานวณที่เราตองการ ซ่ึง MATLAB มี function ตอไปนี้  
rot90(A) จะหมุน matrix A ไป 90° ทวนเข็มนาฬิกา 
rot90(A,n) จะหมุน matrix A ไป 90° เปนจํานวน n คร้ัง ในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
fliplr(A) พลิก Matrix A จากซายไปขวาคือเอา column ซายสุดไปไวขวาสุดแลว

สลับที่กันตอ ๆ ไปจนครบ 
flipud(A) พลิก Matrix A จากบนลงลางคือเอา row บนสุดไปไวลางสุดแลวสลับที่

กันตอๆ ไปจนครบ 
reshape(A,m,n) จัด matrix A ใหมใหมีขนาดเปน [m x n] โดย element ของ matrix A เดิม

ตองมีจํานวนเทากับ mn ดวย และ MATLAB จะพิจารณาเพิ่มหรือลด
ขนาดไปทีละ column ของ A 
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diag(x) ถา x เปน matrix จะไดผลเปน vector ที่มี main diagonal ของ x เปน 
element ถา x เปน vector จะไดผลเปน matrix ที่มี vector A เปน diagonal 

triu(A) สราง square matrix จาก matrix A โดยตัดสวนที่อยูต่ํากวา main diagonal 
ของ A ใหเปนศูนย 

triu(A,k) สราง square matrix จาก matrix A โดยตัดสวนที่ต่ํากวา diagonal ที่ k ของ 
A ใหเปนศูนย 

tril(A) สราง square matrix จาก matrix A โดยตัดสวนที่อยูสูงกวา main diagonal 
ของ A ใหเปนศูนย 

tril(A,k) สราง square matrix จาก matrix A โดยตัดสวนที่อยูสูงกวา diagonal ที่ k 
ของ A ใหเปนศูนย 

ตัวอยางเชนกําหนดให 
A=[1 2 3;0 2 4;3 6 8] 
A = 
     1     2     3 
     0     2     4 
     3     6     8 
 
rot90(A) 
ans = 
     3     4     8 
     2     2     6 
     1     0     3 
 
tril(A) 
ans = 
     1     0     0 
     0     2     0 
     3     6     8 
 
triu(A,2) 
ans = 
     0     0     3 
     0     0     0 
     0     0     0 
 
diag(A) 
ans = 
     1 
     2 
     8 
flipud(A) 
ans = 
     3     6     8 
     0     2     4 
     1     2     3 
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2.4  Multidimensional Arrays 
 ตามที่กลาวมาแลววาเดิมนั้น MATLAB จะจํากัดตัวแปรอยูในลักษณะ 2 มิติ แตสําหรับ MATLAB 
version 5 ขึ้นไปจะสามารถจํากัดตัวแปรใหมีมิติมากกวา 2 ได ยกตัวอยางเชนเรามีตัวแปรที่เปน Matrix 2 
มิติดังนี้ 

 
x=[1 3 5; 4 2 8] 
x = 
        1     3     5 
        4     2     8 
 
y=[7 1 4;2 0 1] 
y = 
     7     1     4 
     2     0     1 
 
z=[4 2 1;3 6 9] 
z = 
     4     2     1 
     3     6     9 

 

จากนั้นเราตองการที่จะรวมตัวแปรทั้ง 3 นี้ใหเปนตัวแปรเดียวกัน นั่นคือตองมีการสรางมิติที่ 3 
ขึ้นมาสําหรับตัวแปรตัวนี้ ตัวแปรที่มี 3 มิตินี้สามารถจิตนาการไดวา เหมือนกับการที่เรานําตัวแปร x, y, 
z มาเขียนไวบนกระดาษแตละหนาจากนั้นเย็บกระดาษทั้งสามหนาเขาดวยกัน การที่จะบอกตําแหนง
ของคาใดคาหนึ่งจะตองบอกใหชัดเจนวาอยูที่หนาใด row ใด และ column ใด ซ่ึงจะเปนการบอกทั้งสาม
มิตินั่นเอง สวนตัวแปรที่มีมิติมากกวานี้ก็สามารถที่จะสรางไดเชนกัน สําหรับการรวบรวมหรือเรียงตอ 
(concatenates) ตัวแปรทั้งสามที่กลาวมาแลวก็สามารถทําไดโดยใชคําสั่ง cat ดังนี ้

 
d=cat(3,x,y,z) 
d(:,:,1)= 
     1  3  5 
     4  2  8 
d(:,:,2)= 
     7  1  4 
     2  0  1 
d(:,:,3)= 
     4  2  1 
     3  6  9 
 
size(d) 
ans = 
     2  3  3 
 

ซ่ึงจากเดิมที่ x, y, z มีมิติเปน 2 x 3 เราจะได d มีขนาดเปน 2 x 3 x 3 สําหรับรายระเอียดของการใช cat มี
ดังนี ้
 

Cat(dims,A1,A2,A3,...) 
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เปนการเรียง matrix A1, A2, A3,... ซ่ึงเปน matrix ซ่ึงมีขนาดเทากัน 
รวบรวมเขาไวดวยกันทั้งหมดจํานวน dims matrix  

สําหรับคําสั่งที่ใชกับ Multi-dimensional Array มีดังนี้ 
 

ndim(A) จะใหคําตอบเปนจํานวน dimension ของ A 
B = permute(A,order) การสลับจัดเรียงตัวแปร A ใหมใหเปน B ซ่ึงมี order ตามที่ตองการ 

โดย order เปน vector ที่กําหนดขนาดของ B และตัวแปรที่กําหนด
ใหมจะตองมีจํานวน element เทากับตัวแปรเดิม 

ipermute(A,order) ยอนกลับคําสั่ง permute(A, order) 
shiftdim(A,n) ขามสลับ dimension ของ A ไปจํานวน n  
B = squeeze(A) เปนการยาย dimension ที่เทากับ 1 ออกไป ซ่ึงจะได B ซ่ึงมี element 

ทุกตัวเหมือน A แตมิติใดที่เทากับ 1 จะถูกกําจัดออกไป สําหรับ
คําสั่งนี้จะไมมีผลกระทบตอ matrix ดังนั้นหากใชคําสั่งนี้กับ vector 
ก็จะไดผลออกมาเปน vector เชนเดิม 

 
ตัวอยางของคําสั่งเหลานี้เชน 

 
x=[1 3 5;4 2 8]; 
y=[7 1 4;2 0 1]; 
z=[4 2 1;3 6 9]; 
d=cat(3,x,y,z); 
e = permute(d,[3 1 2]) 
e(:,:,1) = 
     1     4 
     7     2 
     4     3 
e(:,:,2) = 
     3     2 
     1     0 
     2     6 
e(:,:,3) = 
     5     8 
     4     1 
     1     9 
 f = ipermute(e,[3 1 2]) 
f(:,:,1) = 
     1     3     5 
     4     2     8 
f(:,:,2) = 
     7     1     4 
     2     0     1 
f(:,:,3) = 
     4     2     1 
     3     6     9 

  g=shiftdim(d,2) 
 
g(:,:,1) = 
     1     4 
     7     2 
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     4     3 
g(:,:,2) = 
     3     2 
     1     0 
     2     6 
g(:,:,3) = 
     5     8 
     4     1 
     1     9 
p=rand(2,1,4,3); 
size(p) 
ans = 
     2     1     4     3 
p=squeeze(p); 
size(p) 
ans = 
     2     4     3 

 

สําหรับการที่จะกําหนดเลือกคาตัวแปรที่ตําแหนงใดก็สามารถจะกําหนดไดโดยบอกตําแหนงที่
เราตองการ เชนตองการทราบคาที่ตําแหนง 1-1-3 ของตัวแปร g ตามตัวอยางขางบนจะใช 

 
g(1,1,3) 

ans = 
     5 

2.5  Cell Arrays 
  สําหรับโครงสรางตัวแปรใหมอีกแบบหนึ่งของ MATLAB 5 ก็คือการที่มี cell array ซ่ึงใน version 
กอนหนานี้ แตละ element ของ matrix ตองเปนตัวเลขหรือตัวหนังสือเทานั้น สําหรับความหมายของ cell 
array ก็คลายกับวาเปนการยอมใหในแตละ element ของ matrix เปน matrix ไดนั่นเอง  
 

  การกําหนด Cell Arrays 
การกําหนด cell arrays จะใชวงเล็บปกกา { } ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธีคือ 

 กําหนดแบบ cell index 
x(1,1)={[1 2;3 4]}; 
x(1,2)={5}; 
x(2,1)={linspace(0,10,10)}; 
x(2,2)={'Text Only'}; 

 

 กําหนดแบบ content addressing 
 

x{1,1}=[1 2;3 4]; 
x{1,2}=5; 
x{2,1}=linspace(0,10,10); 
x{2,2}='Text Only'; 

 

 ซ่ึงทั้งสองแบบนี้จะใหผลเหมือนกันและสามารถที่จะใชแทนกันได จากตัวอยางขางบนเราได
สราง matrix x ซ่ึงมีขนาด 2 x 2 โดยแตละ element จะมี cell ยอยลงไปอีก เชน x(1,1) จะเปน matrix ขนาด 2 
x 2 ซอนอยูเปนตน หากเราตองการทราบคาและขนาดของ x ก็สามารถใชคําสั่ง 
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x 
x =  
    [2x2  double]        [   5] 
    [1x10 double]             'Text Only' 
 
size(x) 
ans = 
     2     2 
 

 และชนิดของ x สามารถทราบไดจาก 
 
class(x) 
ans = 

cell 
 

นั่นคือ x เปน cell arrays หากตองการทราบคาทั้งหมดที่บรรจุใน x ก็สามารถใชคําสั่ง celldisp ไดดังนี ้
 

celldisp(x) 
x{1,1} = 

  1     2 
  3     4 

x{2,1} = 
Columns 1 through 7  
0   1.1111    2.2222   3.3333   4.4444   5.5556   6.6667 
Columns 8 through 10  
7.7778    8.8889   10.0000 
x{1,2} = 

  5 
x{2,2} = 

  Text Only 
 

หรือหากตองการเจาะจง cell ก็สามารถกําหนดไดโดยใชวงเล็บปกกาเชน 
 
x{1,2} 
ans = 
     5 
 

สําหรับการสราง cell array ตามแบบที่เคยสรางใน matrix แบบเดิมก็ยังคงสามารถกระทําได โดย
ใชเครื่องหมายปกกาแทนวงเล็บใหญสวนการแบง column ยังคงใช ; เหมือนเดิม เชน 

 
y={[1 3; 5 6], [2 3; 5 7]; ['TOM';'TON'],[2+i  5+4i]} 
y =  
   [2x2 double]   [2x2 double] 
   [2x3 char  ]   [1x2 double] 
 

ในการสราง cell array ที่วางเปลาสามารถทําไดโดยใชคําสั่ง cell เชน 
 
Z=cell(2,2) 
z =  
    []  [] 
    []  [] 
 

 การรวม เปลี่ยนรูปและกําหนดคา Cell Array 
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 การรวมหรือเปลี่ยนรูป cell array ก็สามารถกระทําไดเหมือนการรวม matrix ปกติที่เราทําผานมา 
เชนจากตัวแปรที่กําหนดในตัวอยางที่ผานมาคือ 

 
x 
x =  
    [2x2  double]        [   5] 
    [1x10 double]             'Text Only' 
 
y 
y =  
   [2x2 double]   [2x2 double] 
   [2x3 char  ]   [1x2 double] 
 

หากเราตองการรวมหรือเปลี่ยนรูปก็สามารถทําไดดังนี ้
 
a=[x y] 
a =  
[2x2  double]         [   5]   [2x2 double]    [2x2 double] 
[1x10 double]    'Text Only'   [2x3 char  ]    [1x2 double] 
 
b=[x;y] 
b =  
    [2x2  double]    [         5] 
    [1x10 double]    'Text Only'  
    [2x2  double]    [2x2 double] 
    [2x3  char  ]    [1x2 double] 

 

หากตองการตัด matrix บางสวนก็สามารถใช colon operator ไดเชน 
 

c=b(2:3,1) 
c = 

[1x10 double]     
     [2x2  double]     
 

และหากตองการเปลี่ยนรูปก็สามารถใช คําสั่ง reshape ได เชน 
 
c=reshape(b,2,4) 
c = 
[2x2  double]   [2x2  double]         [   5]     [2x2 double] 
[1x10 double]   [2x3  char  ]    'Text Only'    [1x2 double] 
 

สําหรับการกําหนดคา หรือเขาเปลี่ยนแปลงคาใน cell array เราก็สามารถกระทําได โดย 
 

 ถา cell นั้นเปนตัวแปรตัวเดียวหรือตองการทราบคาทั้งหมดใน cell นั้นก็สามารถกําหนดคา
โดยใชเครื่องหมายปกกาบอกตําแหนงได 

 ถา cell นั้นเปน matrix ซอนอยูใหใชเครื่องหมายปกกากําหนดตําแหนง cell แลวตอดวย
วงเล็บกําหนดตําแหนงใน matrix นั้นอีกครั้งหนึ่ง 

 ถาหากวาตองการทราบหรือกําหนดคาเปนชวงสามารถทําไดโดยใชคําสั่ง deal 
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เชนจากตัวอยางขางบนถา 
 
c 
c = 
[2x2  double]   [2x2  double]         [   5]     [2x2 double] 
[1x10 double]   [2x3  char  ]    'Text Only'    [1x2 double] 
 
c{1,4} 
ans = 
     2     3 
     5     7 
 
c{1,4}(2,1) 
ans = 
     5 
 
[p q] = deal(c{1,2:3}) 
p = 
     1     3 
     5     6 
q = 
     5 
 

  Cell Array และ Character String 
 สําหรับ character string เดิมนั้นหากจะนํามารวมอยูใน matrix แลวขอที่ควรระวังก็คือ ทุกแถว
จะตองมีจํานวน column เทากันซึ่งในทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตัวหนังสือแลวการทําเชนนั้นคอนขางที่จะ
ยุงยาก แตในกรณีของ MATLAB 5.x การใช cell arrays จะชวยใหเราสามารถบรรจุ character string ที่มีความ
ยาวตางกันลงไปอยูใน column เดียวกันของ cell ได ตัวอยางเชน 

 
x={'Tom';'Pookie';'Tata';'Nut';'Christina';'Mai'} 
x =  
    'Tom' 
    'Pookie' 
    'Tata' 
    'Nut' 
    'Christina' 
    'Mai' 
 
class(x) 
ans = 
cell 
 
size(x) 
ans = 
     6     1 

 
ซ่ึงจะเห็นวาตัวแปร x เปน cell array ที่มี 6 row x 1 column และในแตละ row ไมจําเปนตองมีความ

ยาวเทากัน ซ่ึงการปรับปรุงเชนนี้จะทําใหมีความสะดวกในการกรอกขอมูลมากขึ้นกวาเดิมมาก 
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2.6  Structures 
 สําหรับโครงสรางตัวแปรแบบที่ 3 ที่บรรจุอยูใน MATLAB 5.x คือโครงสรางตัวแปรที่เรียกวา 
structure ซ่ึงทาง MATLAB จะกําหนดให structure นั้นเปน object ในรูปแบบที่เปนที่เก็บขอมูล (Data 
Containers) หรือที่เรียกวา fields สําหรับผูที่เคยผานงานการใชโปรแกรมทางดานฐานขอมูล (database) คง
คุนเคยกับศัพทเหลานี้เปนอยางดี ซ่ึง structure นั้นก็จะมีประโยชนอยางหนึ่งคือใชในการทําฐานขอมูล
เชนกัน 
 

  สรางการ Structure 
 การสรางโครงสรางฐานขอมูลใน MATLAB 5.x ตามความคิดของผูเรียบเรียงแลวคิดวาคอนขาง
จะงายกวาการสรางฐานขอมูลบนโปรแกรมฐานขอมูลทั่วไป ลําดับการสรางฐานขอมูลมีดังนี้ 

 ลําดับแรกเราตองกําหนดวาเราจะใชฐานขอมูลช่ืออะไร 
 ในฐานขอมูลนั้นจะตองการเก็บรายระเอียดอะไรบาง ซ่ึงแตละรายละเอียดก็คือ field นั่นเอง 
 กําหนดชื่อ field ทั้งหมด 
 เราสามารถเริ่มใสขอมูลไดเลย 

 
สําหรับตัวอยางสมมุติวาเราตองการจะรวมขอมูลของชิ้นสวนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งไวใน

ฐานขอมูลช่ือ part โดยรายละเอียดที่ตองการรวบรวมคือ ช่ือ(name) ผูผลิตชิ้นสวน (make) ราคาที่ซ้ือ 
(price) และหมายเหตุ (remark) ถามี ดังนั้นเมื่อรวมแลวเราจะมี filed ทั้งหมด 4 field สมมุติวาเราจะตั้งชื่อ 
field แตละ field ตามชื่อภาษาอังกฤษ จากนั้นเราก็เร่ิมใสขอมูลได ดังนี ้

Parts.name ='Left motor'; 
Parts.make='GE'; 
Parts.price=3990; 
Parts.remark='Re-build'; 
 

เราสามารถจะดูขอมูลที่เราบรรจุไวไดเชน 
parts 
parts = 
      name: 'Left motor' 
       make: 'GE' 
     price: 3990 
    remark: 'Re-build' 
 

จากนั้นหากเราตองการจะใสขอมูลชุดที่ 2 และตอๆ ไปเราสามารถทําไดดังนี ้
parts(2).name='Over head cam'; 
parts(2).make='ACME'; 
parts(2).price=420; 
parts(2).remark='New'; 
 

จากนั้นหากตองการจะดูคาที่บันทึกไว ลองใชคําสั่งปกติ 
parts 
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parts =  
1X2 struct array with fields: 
    name 
    make 
    price 
    remark 
 

จะพบวาเมื่อมีการบันทึกคามากกวา 1 ชุดขอมูล MATLAB จะแสดงเฉพาะโครงสรางของตัวแปรใหเห็น 
หากตองการจะเขาถึงขอมูลในกรณีเชนนี้เราจะตองมีการกําหนดชื่อ field ดวยเชน 

 
parts.name 
ans = 
Left motor 
ans = 
Over head cam 
 

หรืออาจเจาะจงลงไปก็ได 
Parts(2).price 
ans = 
     420 
 

นอกจากนั้นถา field มีคาเปนตัวเลข เราก็สามารถที่จะนําไปใชในการคํานวณไดดวยเชน 
 
total = parts(1).price*35.4 
total = 
       141246 
 

ซ่ึงในการคํานวณอื่นๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน  
 

  ลักษณะของ field 

 จากตัวอยางที่ยกใหเห็นนั้นเปนการยกตัวอยางงายๆ เพื่อใหผูที่ไมเคยใช program ทางดาน
ฐานขอมูลเขาใจได สําหรับรายละเอียดที่มากกวานั้นซึ่งเปนคุณลักษณะของ MATLAB 5.x สามารถ
รวบรวมไดดังนี้ 

 คาที่บรรทึกในแตละ field จะเปน object ประเภท ตัวเลข, matrix, cell array หรือแมแต 
Structure ก็ได 

 หากวาตองการจะดูช่ือ field ทั้งหมดเราสามารถทําไดโดยใชคําสั่ง fieldname เชน 
fieldnames(parts) 
ans = 
    'make' 
    'name' 
    'price' 
    'remark' 
 

 การสราง structure อาจสรางไดโดยใชคําสั่ง struct เชน 
parts=struct('name',N,'make',M,'price',P) 
parts =  
1x2 struct array with fields: 
    name 
    make 
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    price 
 

สวนการเพิ่มขอมูลก็อาจจะทําแบบที่ผานมาหรือจะใชสราง matrix N, M ,P ใหมก็ได 
 

 ในแตละ field ที่กําหนดสามารถที่จะสรางเปน sub-field ตอลงไปไดอีกเชน 
parts.make.FirstChoice='GE'; 
parts.make.SecondChoice='PW'; 
 

ซ่ึงหากมีการนับ file แลวจะมี field ช่ือ make เพียง field เดียว แตจะมีลักษณะเปน structure ซอน
อยู  

parts 
parts = 
    make:[1x1  struct] 
 

สําหรับการเขาสูคาในโครงสรางอาจใชคําสั่ง getfield ซ่ึงมีรูปแบบเปน 
 
F=getfield(S,'field')    

จะใหคา F เปนคาที่บรรจุอยูใน field ซ่ึงคําสั่งนี้จะเทียบเทากับ F = 
S และ S ตองเปน 1-by-1 structure.   

F=getfield(S,{i,j},'field',{k})  
จะใหคาเทียบเทากับ F = S(i,j).field(k).   
 

ซ่ึงจากโครงสรางของตัวแปรใหมใน MATLAB 5.x จะชวยใหเราสามารถใช MATLAB ในงาน
ตางๆ ไดเพิ่มขึ้นอีกมากมาย รายละเอียดของการใชตัวแปรแบบตางๆ นั้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
คูมือการใชงาน 

2.7  Output Options 
 มีวิธีการหลายวิธีที่จะแสดงคาของตัวแปร หรือคาคงที่ที่กําหนดลงไปในหนวยความจําของ 
MATLAB วิธีที่งายที่สุดที่พิมพช่ือตัวแปรที่ Command  Window แลวกด Enter Key ซ่ึง MATLAB จะแสดง
คาตัวแปรนั้นออกมา สวนการแสดงผลนั้นมีวิธีกําหนดไดหลายวิธี ดังนี้ 
 

  Display Format 
 รูปแบบที่จะแสดงผลตัวเลขแบบตางๆ สามารถกําหนดใหการแสดงคาเปนไปตามที่ตองการได
ดังตอไปนี้ 
 

คําสั่ง MATLAB การแสดงผล ตัวอยาง 
format short แสดงทศนิยม 4 ตําแหนง 22.1234 
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format long แสดงทศนิยม 15 ตําแหนง 22.123456789012345 

format bank แสดงทศนิยม 2 ตําแหนง 22.12 

format short e แสดงทศนิยม 4 ตําแหนงพรอมเลขยกกําลังของ 10   2.123 e+01 

format long e แสดงทศนิยม 15 ตําแหนงพรอมเลขยกกําลังของ 10  2.12345678901234 e+01 

format + แสดงคา + , - หรือวาง   + 

 
สําหรับคาที่ตั้งเบื้องตนคือ format short ซ่ึงหากไมกําหนดคาเปนอยางอื่น MATLAB จะแสดงคานี้

ไปตลอดการใชงาน  ตัวอยางเชนการแสดงคา π สามารถแสดงไดหลายรูปแบบเชน 
 
format short 
pi 
ans = 
    3.1416 
 
format long 
pi 
ans = 
   3.14159265358979 
 
format short e 
pi 
ans = 
   3.1416e+000 
 
format long e 
pi 
ans = 
    3.141592653589793e+000 
 
 
 
 

  การแสดงผลตัวอักษรและคาตัวแปร 
นอกจาก MATLAB จะมี echo ซ่ึงเปนการแสดงคาตัวแปรแลว ยังสามารถที่จะกําหนดรูปแบบให 

MATLAB แสดงผลตามที่ตองการไดอีกดวย ดังมีการใชคําสั่งตอไปนี ้
 

 การแสดงผลอาจใชคําสั่ง disp  
 เชนถา A เปนตัวแปร ซ่ึงไดรับการกําหนดคา disp(A) จะแสดงคา A สวน disp(‘Display’) 
MATLAB จะพิมพคําวา Display ลงบนจอภาพ สําหรับตัวอักษร (string) นั้นจะตองบรรจุอยูในเครื่องหมาย         
“‘  ’” 
ตัวอยางเชน 

 A=10;  
 disp(A) ; disp(‘newtons’) 
  10 
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  newtons 
 

 การแสดงผลอยางมีรูปแบบ 
 หากตองการแสดงผลอยางมีรูปแบบ ควรจะใชคําสั่ง fprintf เพราะจะสามารถควบคุม output 
ไดดีกวาคําสั่ง disp สําหรับคําสั่ง fprintf นั้นสามารถกําหนดรูปแบบของ output variable ไดโดยใช
ตัวกําหนด (specifier) ซ่ึงประกอบดวย %e, %f และ %g 
 %e   จะเปนการแสดงผลในลักษณะ exponential notation เชน 2.3456 + 2 
 %f จะแสดงเปนเลขทศนิยม 
 %g จะเลือกแสดง %e หรือ %f แลวแตวาแบบใดจะสั้นกวา 
ตัวอยาง ถาใช specifier %6.2f จะเปนการแสดงคา 4 ตําแหนง ประกอบดวยเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตําแหนง 
1 ตําแหนงเปนจุดทศนิยม ที่เหลือจะเปนตัวเลขหนาจุดทศนิยม 

ตัวอยาง การใช คําสั่ง fprintf 
 
A=10; 
fprintf (‘Total force is %f  newtons \n’,A) 
Total force is 10.000000  newtons 
 

คําสั่ง \n เปนคําสั่งใหเร่ิมพิมพคาตอไปในบรรทัดใหม เชน  
 
fprintf (‘Total force is \n  %f newtons ‘\n’,A)  
Total force is 
 10.000000  newtons 
 
fprintf (‘Total force is %6.2f newtons \n’,A)  
Total force is 10.00 newtons 

2.8  Simple Plot 
 สําหรับการแสดงผลที่สําคัญแบบหนึ่งของทางวิศวกรรมคือ การแสดงผลดวยกราฟ ซ่ึง 
MATLAB เปนโปรแกรมที่สามารถสรางกราฟไดดีมากโปรแกรมหนึ่ง โดยสามารถเขียนกราฟไดทั้ง 2 
มิติ และ 3 มิติ โดยเฉพาะกราฟ 3 มิตินั้นมีใหเลือกหลายแบบ สําหรับหัวขอนี้จะเปนการเสนอเฉพาะ
กราฟ x-y แบบงายๆ ที่ใชในการเขียนกราฟขั้นพื้นฐานทั่วไป สวนรายละเอียดในการเขียนกราฟใน
ลักษณะอื่นจะกลาวในบทตอไป 
 สําหรับ คําสั่ง MATLAB ที่ใชส่ังการ plot นั้นมีหลายคําสั่งโดยการกําหนดรายละเอียดของ
รูปแบบคําสั่งคลาย ๆ กัน สําหรับ คําสั่ง plot แบบทั่ว ๆ ไปมีรูปแบบงาย ๆ ดังนี้ 
 plot(x,y) สราง Linear plot ของคา x และ y โดยแกน x เปนแกนนอน และ y เปนแกนตั้ง  

semilogx(x,y) สราง plot ของ x และ y โดยแกน x เปนสเกล log และ y เปนเชิงเสน 
 semilogy(x,y)  สราง plot ของ x และ y โดยแกน x เปนเชิงเสน และ y เปน log 
 loglog(x,y)  สราง plot บน log scale ของคา x และ y   

plotyy(x1,y1,x2,y2)  
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สราง Linear plot ของคา x1-y1 และ x2-y2 แตจะมีการวางแกน y ไวสองขาง
ของกราฟ โดยวางแกน y1 ไวซายมือ และวางแกน y2 ไวขวามือและใชแกน x 
เปนแกนนอนแกนเดียว 

โดยทั่วไปเมื่อเราสั่ง plot แลว MATLAB จะสราง graphic window ขึ้นมาโดยอัตโนมัติและจะทํา
การ plot คาที่ส่ังไป และทําการ plot ซํ้าบน graphic window เดิม หากมีการสั่งคําสั่ง plot ใหม ยกเวนจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น เชน พิมพคําสั่ง figure ที่ Command Window หรือไปที่ File menu เลือก New Figure 
สําหรับชื่อของ graphic windows ถาไมกําหนดเปนอยางอื่นจะเรียงเปน figure 1, figure 2, .. ไปเรื่อย ๆ 
ตามลําดับ 
 

  รูปแบบและรายละเอียดคําส่ัง 
 สําหรับรายละเอียดของการ plot มีดังนี้ (ในที่นี้ใชคําสั่ง plot เปนการยกตัวอยาง สวนคําสั่งอื่น 
เชน semilogx,... ก็จะมีรูปแบบเหมือนกัน) 

plot(x,y)       Plot vector x กับ vector y โดยมี coordinate (xj , yj) 
plot(y) Plot coordinate ( j, yj ) ของ vector y 
plot(z) ในกรณี complex number z = x + iy จะเปนการ plot ดวย coordinate (Re(z), Im(z)) 
plot(A) ในกรณีที่ A เปน matrix จะ plot coordinate (j,A1j), (j,A2j),.. เมื่อ j เปน index ในแต

ละ row กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ จะ plot A ที่ละ column เทียบตอ index ของมัน 
plot(x,A) Plot matrix A ขนาด m x n เทียบกับ vector x ถา x เปน vector ความยาว m จะเปน

การ plot แตละ column ของ A เทียบกับ x แตถา vector x มีความยาว n จะเปนการ 
plot แตละ row ของ A เทียบกับ x 

plot(A,x) plot vector x เทียบกับ Matrix A ถา A มีขนาด m x n และ vector x มีความยาว m จะ 
plot x เทียบกับแตละ column ของ A แตถา vector x มีความยาว n จะ plot x เทียบ
กับแตละ row ของ A 

plot(A,B) plot column ของ B เทียบกับ column ของ A ดังนั้น ถาทั้ง A และ B มีขนาด m x n 
จะเปนการ plot curve n เสนแตละเสนจะมี m coordinate 

plot(x,y,‘str’) 
เมื่อ ‘str’ คือ character string ซ่ึงจะเปนการกําหนดลักษณะของสีของเสนกราฟ 
โดยมีการกําหนดดังนี้  
 

สี ลักษณะจุด ลักษณะเสน 
y = yellow .    จุด -  เสนทึบ 
g = green  *   เครื่องหมายดอกจันทร -- เสนปะ 

m = magenta X   เครื่องหมายกากบาท -.  เสนปะ dash-dotted 
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b = blue O   เครื่องหมายวงกลม  :  เสน dotted                             ……………… 
c = cyan +  เครื่องหมาย บวก  

w = white S   ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
r = read D  รูปขาวหลามตัด  

k = black ^  สามเหลี่ยมชี้ข้ึน  
 V  สามเหลี่ยมชี้ลง  
 >  สามเหลี่ยมชี้ขางขวา  
 <  สามเหลี่ยมชี้ขางซาย  
 P  ดาวหาแฉก  
 H  ดาวหกแฉก  

 
ถาไมมีการเลือกตัวเลือก MATLAB จะใช  “ - ”   (เสนทึบ) สําหรับสีถาหากไมมีการเลือก 

MATLAB จะเรียงลําดับใหเปน y, g, m, ... ตามลําดับของการ plot ในกราฟนั้น ตัวอยาง เชน ถา string เปน 
‘r+’ จะเปนการ plot เปนจุดใชเครื่องหมาย + และมีสีแดง  

 
plot(x,y,‘str1’,w,v,‘str2’,...)   

จะเปนการ plot curve มากกวา 1 เสนลงในระบบแกนเดียวกันโดยจะเปนการ 
plot(xi, yi) โดยใชคุณสมบัติ ‘str1’ แลว plot (wi ,vi) โดยใชคุณสมบัติ ‘str2’ ถาไมมี
การกําหนด str MATLAB จะเปลี่ยนสีใหเองโดยมีลําดับเปน y, g, m ... และใช
เสนทึบทุกเสน 

a = plot(x,y,‘str1’,w,v,‘str2’,...) 
จะเปนการ plot curve เหมือนในคําสั่งที่ผานมาเพียงแต MATLAB จะใหคา a ซ่ึง
จะเปนคาที่ใชกําหนดเสนกราฟที่ส่ังดวยคําสั่ง plot ในครั้งนี้ (MATLAB จะใช
ศัพทวาเปน handle ของกราฟ) ซ่ึงกลาวคราวๆวาคลายกับเปนชื่อที่ MATLAB 
ใชเรียกกราฟนี้ เพียงแตมีคาเปนตัวเลข 

 
  การเขียนตัวหนังสือใน Graphics Window 

 สําหรับการเขียนตัวหนังสือลงบน Graphics window นั้นสามารถทําไดโดยตัวหนังสือที่จะเขียน
ลงไปนั้นจะตองเปน character string ซ่ึงในคําสั่งตอไปนี้เราสมมุติวา txt ='charactor string ที่
ตองการเขียน' 
 

title(txt) เขียน string txt เปนชื่อของกราฟโดยเขียนที่ดานบนของกราฟตรงกลาง 
xlabel(txt) เขียน string txt เปนชื่อแกน x คือเขียนดานลาง ตรงกลางของแกน x 
ylabel(txt) เขียน string txt เปนชื่อแกน y คือเขียนดานขางตรงกลางของแกน y 

และหมุนตัวหนังสือ ไปตามแกนดวย 
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zlabel(txt) (สําหรับกรณี 3 มิติ) จะเปนชื่อแกน z 
text(x,y,txt) เขียน string txt ลงภายในสวนที่มีการ plot โดยใช coordinate (x,y) ของ

กราฟที่กําลังแสดงอยูในกรณีที่ Text เปน vector string ที่มีขนาดเทากับ 
vector x และ y จะเปนการเขียน txti ที่ตําแหนง (xi, yi) 

text(x,y,txt,‘sc’)   
  เขียน string txt ลงในสวนที่มีการ plot โดยใช coordinate (0,0) ที่มุมซาย

ลาง และ (1,1) ที่มุมขวาเปนของกราฟที่กําลัง plot อยู 
legend(txt1,txt2,...)   

เขียน legend ของ curve ที่กําลัง plot อยู โดย txt1 จะเปนชื่อของcurve ที่ 
plot เสนแรก, txt2 จะเปนชื่อของ curve ที่ plot เสนที่สองและตอไป
เร่ือยๆ 

Legend(txt1,txt2,...,pos)   
 เขียน legend ของ curve ที่กําลัง plot อยู โดย txt1 จะเปนชื่อของcurve ที่ 

plot เสนแรก, txt2 จะเปนชื่อของ curve ที่ plot เสนที่สองและตอไปเรื่อย 
ๆ สําหรับ pos คือการกําหนดตําแหนงโดยคาของ pos จะกําหนด
ตําแหนงดังนี้  

   0 = อัตโนมัติ จะรบกวนขอมูลนอยที่สุด 
 1 = มุมบนขวา (คาเบื้องตน MATLAB จะใชคานี้ถาไมมีการ

กําหนด) 
  2 = มุมบนซาย   

3 = มุมซายลาง 
  4 = มุมลางขวา   
              -1 = ดานขวาของกราฟ 

legend off ลบ legend ออกจาก plot 
 
 
legend (M,’txt1’,’txt2’,...) 

เมื่อ M คือคา handle ของกราฟที่ตองการกําหนด legend โดยคาของ M 
ไดจากคําสั่ง M = plot(x,y,...) ใช help legend สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม 
 

  แกนและมาตราสวนของแกน 
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สําหรับแกนของการ plot นั้นโดยทั่วไปแลว MATLAB จะกําหนดขนาดของแกน x, y ใหโดย
อัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับคาที่กําลัง plot อยู อยางไรก็ตาม ผูใชสามารถเลือกกําหนดคาบนแกนแตละ
แกนได โดยใชคําสั่ง axis ตอไปนี ้

 
axis([Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Zmin, Zmax]) 
 เปนการกําหนดต่ําสุดและสูงสุดของแตละแกน (กําหนดคา z สําหรับในกรณี 

3 มิติ) 
axis(axis) Lock scaling ปองกันไมใหมีการเปลี่ยนแปลงคาบนแกนในกรณีที่มีการ plot 

ตอกันหลายๆ คา หรือ plot คาใหมลงในไปกราฟที่มีคาของแกนเทาเดิม ใช
รวมกับคําสั่ง hold 

axis(‘string’) 
เปนการกําหนดคา โดยใหผลตางกันตามแต ‘string’ ที่ใหโดย ถา ‘string’ 
เทากับ 

 ‘auto’ Reset คา scaling ให MATLAB กลับไปใช auto mode 
 ‘ij’  กําหนดใหแกน y นับคาขึ้นเปนลบ ลงเปนบวก 
 ‘xy’  กําหนดใหแกน y นับคาขึ้นเปนบวก ลงเปนลบ 
 ‘equal’ ให แกน x และ y มี scale เดียวกัน 
 ‘square’ ปรับคาใหระบบแกนมีลักษณะเปนสี่เหล่ียมจตุรัส 
 ‘normal’  ปรับคาของระบบแกนใหกลับสูมาตราฐาน 
 ‘off’   ให MATLAB ไมตองแสดงแกนบนกราฟที่กําลัง plot 
 ‘on’  ให  MATLAB แสดงแกนบนกราฟที่กําลัง plot  
 
สําหรับคําสั่งเหลานี้ อาจเขียนในลักษณะ axis auto, axis on,... โดยไมตองมีวงเล็บก็

ได นอกจากนี้ยังสามารถใชคําสั่งใหแสดงลายเสนบนเสนกราฟดวยคําสั่ง grid  ดังตอไปนี้ 
 

grid on ใหแสดงลายเสนบนกราฟ 
grid off ไมตองแสดงลายเสนบนกราฟ 
grid สลับจาก grid on เปน grid off หรือ จาก grid off เปน grid on 

  การควบคุม Graphic 
เราสามารถควบคุม graphic window ไดดังตอไปนี้ 
figure สราง graphic window ใหม ซ่ึงปกติ MATLAB จะสรางเองอยูแลวหากมีการสั่ง 

plot 
clf ลบ graphic window 
clc ลบ command window 
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hold on ใหยึดถือ graphics window ที่กําลัง plot อยูเปนหลักและการ plot คาตอมาให 
plot ซํ้าในกราฟรูปเดิมนี้ตอไปเลย ไมตองมีการสรางใหมหรือลบกราฟเดิม 

hold off ยกเลิก  hold on 
hold กลับคาระหวาง hold on และ hold off ไปมา 
ishold เปนคําสั่งที่ถามวาในขณะนี้ MATLAB ได hold plot อยูหรือไม ถา hold จะได 1 ถาไม

จะไดคําตอบ 0  
 

  Subplot 
 สําหรับ graphic window โดยทั่วไปแลวจะบรรจุกราฟอยูเพียงรูปเดียว อยางไรก็ตามเราสามารถ
กําหนดให MATLAB สราง กราฟมากกวา 1 รูป ใน Graphic window เดียวได โดยกราฟยอย ๆ แตละกราฟ
จะเรียกวาเปน sub - plot ของ graphic window สรางขึ้นโดยใชคําสั่ง subplot โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
subplot(m,n,p) 

สราง sub-plot บน graphic window โดยแบงออกเปนกราฟยอย วางอยูในรูป 
matrix   ขนาด m x n และคําสั่งที่ตามมาจะให plot ลงบน sub-plot หมายเลข p 
เมื่อ p เร่ิมจาก 1 โดยจาก sub-plot บนสุดและซายสุด และเพิ่มขึ้นจากซายมา
ขวา และบนลงลาง 

subplot คืนคา subplot ใหมีเพียง window เดียว เหมือนกับคําสั่ง subplot (1,1,1) 
 
ตัวอยางของการเขียนกราฟพื้นฐานสามารถดูไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
 
 x=0:pi/100:2*pi; 
 y=sin(x); 
 z=cos(x); 
 plot(x,y,'+',x,z,'-')  
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สําหรับตัวอยางตอไปนี้ เปนการแสดงการเขียนกราฟพรอมดวยตัวหนังสือสําหรับแกนและหัวเร่ือง
ตางๆ 

 
x=[10 12 14 16 18]; 
y=[1 2 3 4 5;1.2 2.3 3.4 4.5 5.6]; 
plot(x,y) 
xlabel('This is X-axis title') 
ylabel('This is Y-axis title') 
title('This is Titel of the graph') 
text(14,1.5,'This Text start at point (14,1.5)') 
legend('First Graph','Second Graph',0) 
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ตัวอยางตอไปนี้เปนการแสดงการใชตัวอยาง legend ของ MATLAB และการกําหนด handel ของรูปภาพ 
 
x=0:pi/50:4*pi; 
y=x.*sin(x).*exp(-x); 
z=x.*cos(x*10).*exp(x/20); 
y=100*x.*sin(x).*exp(-x); 
m=plot(x,y,'r-.',x,z,'b--'); 
xlabel('This is X-axis title') 
ylabel('This is Y-axis title') 
title('This is Titel of the graph') 
legend(m,'First Graph','Second Graph',3) 
 



 

Basic Operation   55

0 2 4 6 8 10 12 14
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

This is X-axis title

Th
is

 is
 Y

-a
xi

s 
tit

le

This is Titel of the graph

First Graph 
Second Graph

 
 
ตัวอยางตอไปนี้เปนการแสดงการ plot แบบตางๆ โดยใชคําสั่ง subplot  

 
x=[10 12 14 16 18]; 
y=[1 2 3 4 5; 1.2 2.3 3.4 4.5 5.6]; 
subplot(2,2,1); 
plot(x,y) 
title('This is the graph at position 1 of 2x2') 
subplot(2,2,2); 
semilogx(x,y) 
title('This is the graph at position 2 of 2x2') 
grid on 
subplot(2,2,3); 
semilogy(x,y) 
title('This is the graph at position 3 of 2x2') 
subplot(2,2,4); 
loglog(x,y) 
title('This is the graph at position 4 of 2x2') 
grid on 

 
  การใชคําสั่งบน Figure Windows เพื่อปรับปรุงลักษณะของกราฟ 

การเขียนโปรแกรมเพื่อกําหนดรูปแบบตางๆของกราฟอยางงายเราอาจจะใชคําสั่งที่กลาว
มาแลวนี้ก็ได แตหลังจาก MATLAB 5.3 เปนตนมาจนถึง MATLAB 6.0 ไดมีการปรับปรุงหนาตาง 
graphic windows โดยไดเพิ่ม toolbars และเมนูอ่ืนๆ เพิ่มเขาไปในหนาตางมากขึ้น เพื่อที่จะใหเรา
สามารถที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกราฟไดมากขึ้น ยกตัวอยางเชนเราตองการเขียน กราฟ 
sine ขึ้นมา คร้ังแรกใน MATLAB เราจะสั่ง 

X=linspace(0,4*pi); 
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y=sin(x); 
plot(x,y) 

 
และเมื่อปรากฏ figure windows ขึ้นมาแลว เราสามารถที่จะเพิ่มชื่อแกน ช่ือกราฟ ลักษณะเสน สีของ
เสนกราฟ หรืออ่ืนๆ ไดอีก 

 
 
โดยเลือกที่เมนู Edit จากนั้นเลือก Current Object Properties ซ่ึงจะทําใหเราไดหนาตาง Property Editor 
ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 

 
 
ซ่ึงหนาตางนี้จะทําใหเราสามารถที่จะเลือกขอมูลของกราฟ วาจะเลือกใชเสนแบบใด ความหนา

ของเสนเปนเทาใด จุดบอกตําแหนงขอมูลเปนเชนไร และตางๆ เหมือนกับการกําหนดคาลงใน Plot 
เพียงแตเราไมจําเปนที่จะตองจําคําสั่งตางๆ นั่นเอง 

สําหรับหนาตางนี้จะเปนหนาตางที่กําหนดลักษณะของกราฟ นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถ
กําหนดลักษณะของแกนของกราฟไดอีก โดยเราสามารถกําหนดไดโดยภายใตเมนู Edit ใหเราเลือก 
Axes Properties ซ่ึงเราจะไดหนาตาง Property Editor ของแกนขึ้นมา ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
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หนาตางนี้เราสามารถที่จะปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ ของแกนไดไมวาจะเปนการกําหนด ชวง
การแสดงคาของแกน ลักษณะของแกน การกําหนดชื่อแกน และชื่อกราฟ กําหนดขนาด มุมของแสง 
และอื่นๆ อีกมาก อยางไรก็ตามเราจะไมขอกลาวถึงในรายละเอียดในที่นี้ เพราะการใชงานหนาตางนี้
คอนขางงาย เปนไปตามตัวเลือกที่แสดงไว และในทํานองเดียวกันเราขอใหลองใชคําสั่งตางๆที่มีอยูบน
เมนูของหนาตางนี้ คุณจะพบวามีหลายคําสั่งที่ชวยในการทํางานใหรวดเร็วข้ึน และจําคําสั่งตางๆ 
นอยลง เพียงแตบางคําสั่งอาจจะยังไมเปนที่เขาใจในจุดนี้ เพราะอาจตองศึกษาในบทที่กลาวถึง Graphic 
ขั้นสูงเสียกอนนั่นเอง 

อยางไรก็ตามการใชหนาตางที่เรากลาวถึงมาทั้งสองนี้ เหมาะสําหรับการที่เราทํางานแลว
ตองการปรับเปลี่ยนลักษณะของกราฟดวยตนเอง แตการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีนี้ไมสามารถนําไปใชใน
กรณีที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นเปน M-file ได เรายังคงจะตองใชการสั่งการเปนคําสั่งเหมือนเดิม ซ่ึงทําให
เราตองเขาใจวิธีการสั่งเหมือนกบัที่ผานมานั่นเอง ดังนั้นในตัวอยางตอไปนี้เราจะใชคําสั่งที่กลาวมากอน
หนานี้ในการปรับปรุงเสนกราฟ หรือลักษณะแกน 

 
 
 

 การแกปญหาทางวิศวกรรม 
 การเขียนกราฟแสดงการไหลของ Potential Flow 

 สําหรับกราฟตอไปนี้เปนการแสดงการเขียนกราฟแสดง potential flow ผาน half-body (Uniform 
flow รวมกับ Source) ซ่ึงมี stream function ของการไหลเปน 
 

ψ θ θ
π

= +Ur qsin
2
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เมื่อ  U  คือความเร็วของกระแสการไหลอิสระ 
 q  เปนคาคงที่คา flow rate ของ source  หรือเรียก source strength 
ซ่ึงเสนที่ไดจากการ plot สมการ ψ = คาคงที่ จะเปนเสน stream line ดังนั้นในการ plot ขั้นแรกตองมีการหา
คา r = f(θ) เสียกอนนั่นคือ 

r

q

u
=

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

ψ
θ
π
θ

2
sin

  
 

จากนั้นสําหรับการ plot ในระบบแกน x-y ตองมีการเปลี่ยนจาก polar coordinate โดยการใชความสัมพันธ 
x = r cosθ และ  y = r sinθ  ซ่ึงสามารถใชคําสั่งดังตอไปนี ้
 

zeta=linspace(pi/160,159*pi/160,50); 
q=10;U=10; 
phi=linspace(q/2,1.5*q,10); 
 

for m=1:10   % ดูรายละเอียดของการทํา FOR-Loop ในบทที่กลาวถึง M-FILES คา m ในที่นี้ 
   % แสดงคาของ stream function แตละคา ซ่ึงจะแทน stream linesแตละเสน 

r(m,:)=(phi(m)-(q*zeta/(2*pi)))./(U.*sin(zeta)); 
end 
 
r=abs(r');zeta=zeta'; 
 
for m=1:10 
   x(:,m)=r(:,m).*cos(zeta); 
   y(:,m)=r(:,m).*sin(zeta); 
end 
 
hold on 
plot(x,y);y=-y;plot(x,y); 
title('Flow Over Half Body') 
axis([-2 6 -1.5 1.5]) 
axis off;hold off 
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Flow Over Half Body

 
สําหรับการไหลแบบนี้ ความจริงจะสะดวกกวาหากวาเราทําการ plot โดยใช Contour plot ซ่ึงรายละเอียด
จะอยูในสวนที่กลาวถึงการเขียนกราฟ 3 มิติ 
 

 การเขียนแสดงการสั่นของระบบ Single Degree of Freedom  
 สําหรับการสั่นของระบบ  Single Degree of  Freedom Force Vibration จะมีรูปสมการการ
เคลื่อนไหวเปน 
   mx cx kx F tcos+ + = 0 ω   
 

เมื่อ m คือมวลของระบบ ที่มี stiffness k และ damping c ตกอยูภายใตแรงกระทําแบบ harmonic F0 
ซ่ึงมีความถี่ ω และ x เปนการขจัดที่เกิดขึ้นกับมวลนี้ ซ่ึงสมการนี้จะมีคําตอบของ x เปน 

 
x Ae t A tnt

d= + + −−ζω ω θ ω φsin( ) cos( )0  
 

โดย parameter จะประกอบดวย 

ωn
k
m

=  คือ natural frequency ของระบบ, 

ζ =
c
km2

 คือ damping ratio ของระบบ 

และ ω ω ζd n= −1 2  คือ damping frequency ของระบบ  
 
ซ่ึงสวนแรกของสมการจะเปนลักษณะการสั่นชั่วครูและจะหายไปเมื่อเวลาผานไปหรือเรียกวา 

Transient Vibration สําหรับในสวนหลังจะเปนลักษณะการสั่นอยางคงตัวหรือ Steady State ซ่ึงขนาดของ
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การสั่น A0 เปนสิ่งหนึ่งที่เราสนใจ เพราะจะเปนเครื่องบงชี้วาระบบมีการสั่นมากนอยเพียงใด ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดวา 

( ) ( ) ( ) ( )
A

f f

r rn n n

0
0

2 2 2 2
0

2 2 2 2
2 1 2

=
− +

=
− +ω ω ζω ω ω ζ

 

และ Phase angle จะเทากับ 
φ

ζ
=

−
−tan 1

2
2

1
r
r

 

 
ซ่ึงการเขียนกราฟผลตอบสนองของแรงกระทําที่มีตอระบบนิยมเขียนในรูปของขนาดที่ไมมีมิติ 

คือเขียน Normalized magnitude A k
F
0

0
 และ Phase angle, φ เทียบตอ frequency ratio, r = ω

ωn
เมื่อใช damping 

ratio ζ หลายๆ คา ซ่ึงการเขียนกราฟเราสามารถทําไดดังนี้สามารถทําไดดังนี้ 
 

r=linspace(0,3,200); 
r=r'; 
s=0.1; 
x=1./sqrt((1-r.^2).^2+(2*s*r).^2); 
phi=atan2(2*s*r,1-r.*r); 
subplot(2,1,1) 
a(1)=plot(r,x); 
hold on 
subplot(2,1,2) 
b(1)=plot(r,phi); 
hold on 
 
s=0.25; 
x=1./sqrt((1-r.^2).^2+(2*s*r).^2); 
phi=atan2(2*s*r,1-r.*r); 
subplot(2,1,1) 
a(2)=plot(r,x,'b-.'); 
subplot(2,1,2) 
b(2)=plot(r,phi,'b-.'); 
 
s=0.707; 
x=1./sqrt((1-r.^2).^2+(2*s*r).^2); 
phi=atan2(2*s*r,1-r.*r); 
subplot(2,1,1) 
a(3)=plot(r,x,'b:'); 
subplot(2,1,1) 
b(3)=plot(r,phi,'b:'); 
 
s=1.0; 
x=1./sqrt((1-r.^2).^2+(2*s*r).^2); 
phi=atan2(2*s*r,1-r.*r); 
subplot(2,1,1) 
a(4)=plot(r,x,'b--'); 
xlabel('Frequency Ratio'); 
ylabel('Normalized Magnitude'); 
legend(a,'0.1','0.25','0.707','1.0') 
subplot(2,1,2) 
b(4)=plot(r,phi,'b--'); 
xlabel('Frequency Ratio'); 
ylabel('Phase Angle, Rad'); 
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legend(b,'0.1','0.25','0.707','1.0') 
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บทที่  3  MATLAB FUNCTIONS 

 
 
 เนื่องจาก MATLAB เปนโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนั้นในการเขียนชุดคําสั่งตางๆ MATLAB ได
พยายามรวบรวม function ที่ใชอยูเปนประจําเขาไวดวยกันเพื่อสะดวกในการใชงาน function เหลานี้จะอยู
ภายใน sub-directories ซ่ึงมักจะเขียนเปน file ที่เรียกวา M-file การเขียน M-file นี้จะไดกลาวถึงในบทตอไป 
สําหรับ function ที่สําคัญไดรวบรวมเปนหมวดหมูเพื่องายตอการคนหา 
 สําหรับการเรียกใช function นั้น ก็จะเรียกใชดวยการกําหนดชื่อ function แลวตามดวย parameter 
ที่อยูในวงเล็บ (  ) หรือ 
 
  function(parameter1,parameter2,...) 

เชน      

sin(x)  คือการหาคา sine ของมุม x 
  abs(x)  คือการหาคา absolute ของคา parameter x 
 
โดยทั่วไป x จะเปน scalar, vector หรือ matrix ก็ได 

3.1  ฟงกชั่นทั่วไป  
 MATLAB มี function ทางคณิตศาสตรพื้นฐาน เพื่อสะดวกแกการใชงานซึ่งไดแก 
  

abs(x) หาคา absolute ของ x 
 sqrt(x) หาคา รากที่ 2 ของ x 
 round(x) ทําให x เปนจํานวนเต็ม โดยปดคาใหเปนจํานวนเต็มที่ใกล x ที่สุด 
 fix(x) ทําให x เปนจํานวนเต็ม โดยปดคา x ใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลศูนยที่สุด 
 floor(x) ทําให x เปนจํานวนเต็ม โดยปดคา x ใหเปนจํานวนเต็มที่ใกล x ไปทาง - infinity 
 ceil(x) ทําให x เปนจํานวนเต็ม โดยปดคา x ใหเปนจํานวนเต็มที่ใกล x ไปทาง + infinity 
 sign(x) บอกเครื่องหมายของ x โดยจะเปน -1 ถา x < 0, เปน 1 ถา x > 0 และเปน 0 ถา x = 0 
 rem(x,y) หาเศษที่ไดจากการหาร x ดวย y หรือ เศษของ x/y 
 exp(x) หาคา ex 
 log(x) หาคา ln(x) หรือ natural logarithm ของ x 
 log10(x) หาคา log10 x หรือ logarithm ฐาน 10 ของ x  
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3.2  ฟงกชันตรีโกณมิติ 
สําหรับฟงกชันตรีโกณมิติ มุมที่ใชใน MATLAB จะเปนมุม Radians ซ่ึงมีความสัมพันธกับมุม

องศา คือ 180° = π rad   
สําหรับฟงกชันตรีโกณมิติที่ใชมีดังนี้ 

sin(x) หาคา sine ของมุม x radians 
cos(x) หาคา cosine ของมุม x radians 
tan(x) หาคา tangent ของมุม x radians 
asin(x) หาคา arcsine หรือ inverse sine ของ x โดย − ≤ × ≤1 1   และคาที่ไดจะเปนมุม 

radians มีคาอยูระหวาง  −π
2

 ถึง π
2

 

acos(x) หาคา arccosine หรือ inverse cosine ของ x โดย − ≤ ≤1 1x  และคาที่ไดจะเปน
มุม radians มีคาอยูระหวาง 0 ถึง π  

atan(x) หาคา arctangent หรือ inverse tangent x โดย x เปนจํานวนจริงและคาที่ไดจะอยู
ระหวาง −π

2
 ถึง π

2
  

atan2(x,y) หาคา arctangent หรือ inverse tangent ของ y/x โดย function จะใหคามุม radians 
ซ่ึงมีคาอยูระหวาง −π  ถึง π  แลวแตเครื่องหมายของ x และ y 

 
สําหรับ function ตรีโกณมิติอ่ืนแมจะไมมีอยูใน MATLAB แตก็สามารถหาได โดยใชความสัมพันธทาง
ตรีโกณมิติ คือ 

 sec( )
cos( )

, cos ( )
sin( )

, cot( )
tan( )

x
x

ec x
x

x
x

= = =
1 1 1  

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
arcxarc 1cos)sec(    โดย  x ≥ 1  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
arcxarc 1sin)cos(    โดย  x ≥ 1  

  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

21
cos)cot(

x

xarcxarc  

3.3  Hyperbolic Functions  
 Hyperbolic Functions เปน function ของ natural exponential function, ex  สวน inverse ของ hyperbolic 
function นั่นจะเปน function ของ natural logarithm functions, MATLAB ไดสราง function หลายคาสําหรับการ
คํานวณหาคา hyperbolic function ซ่ึงประกอบดวย 

sinh(x) หาคา hyperbolic sine ของ x ซ่ึงเทากับ  e ex x− −

2
 

cosh(x) หาคา hyperbolic cosine ของ x  ซ่ึงเทากับ e ex x+ −

2
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tanh(x) หาคา hyperbolic tangent ของ x ซ่ึงเทากับ sinh( )
cosh( )

x
x

 

asinh(x) หาคา inverse hyperbolic sine ของ x ซ่ึงเทากับ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++ 1ln 2xx  

acosh(x) หาคา  inverse hyperbolic cosine ของ x ซ่ึงเทากับ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+ 1ln 2xx  โดย x ≥ 1  

atanh(x) หาคา inverse hyperbolic tangent ของ x ซ่ึงเทากับ ln 1
1

+
−

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

x
x

 โดย x ≤ 1  

 
สําหรับคา hyperbolic function อ่ืนที่ไมไดบรรจุใน MATLAB function สามารถหาไดจากความสัมพันธ 
  

coth( ) cosh( )
sinh( )

x x
x

=  โดย  x ≠ 0 , sech( )
cosh( )

x
x

=
1  

 

 csch( )
sinh( )

x
x

=
1 , acoth( ) lnx x

x
=

+
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
1

    โดย   x ≥ 1  

 acsch(x
x

x
x

) ln= +
+⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

1 1 2

, asech( ) lnx x
x

=
+ −⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

1 1 2

   โดย 0 1≤ ≤x   

3.4  Complex Number Functions 
 Complex number  z  นิยามดวยจํานวนจริงสองจํานวนคือ 

   z x iy= +   
 
 เมื่อ x และ y เปน real และ i = −1  
 x  เปน real part ของ z ; x = Re(z) 
 y  เปน imaginary part ของ z ; y = Im (z) 
 

สําหรับ MATLAB เมื่อเร่ิมตนจะกําหนดคา  i  และ j ใหเทากับ −1  ไวโดยจะใช i หรือ j เปน 
imaginary number ก็ได สําหรับ function ของ complex number ที่มีใน MATLAB โดย parameter  z = x + iy  มี
ดังนั้น 

 

conj(z) หา  complex conjugate ของ z คือ ถา z = x + iy, จะใหคา x - iy 
real(z) หา Real part ของ z คือ ถา z = x + iy,  จะเทากับ x 
imag(z) หา imaginary part ของ z คือ ถา  z = x + iy, จะเทากับ y 
abs(z) หาคา absolute หรือขนาดของ z   จะใหคาผลลัพธเปนคาของ x y2 2+  
angle(z) หาคามุมหรือ argument ของ z คือ angle (z) = tan −1 y

x
 โดยคามุมที่ไดจะอยู

ระหวาง −π  ถึง π  
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3.5  Polynomial Functions 
 สําหรับ polynomial  

  P x a x a x a x a x an
n

n
n( ) ....= + + + + +−

−
1

1
2

2
1 0  

 
 โดย  a a an n o, ,...−1  เปน coefficient ของ polynomial P(x) ซ่ึงมีกําลังสูงสุด เทากับ n หรือ 
polynomial degree n  สําหรับการสราง polynomial degree n ใน MATLAB จะทําไดโดยการสราง coefficient 
เปน vector ที่มีจํานวนเทากับ n+1 หรือ 
   [ ]P a a a a an n= −, ,... , ,1 2 1 0  
จากนั้นเราสามารถใช vector P นี้หาคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ polynomial ได สําหรับ function ที่ใชหาคาตางๆ 
ของ polynomial นี้มีดังตอไปนี ้

polyval(P,x) หาคา polynomial ที่มี coefficient P ที่ x ถา x  เปน scalar จะใหคา function 
ที่จุด x ถา x เปน vector ผลที่ไดจะเปน vector ที่มีขนาดเดียวกันกับ x 
และแตละ element จะเปนคาของ function ที่ element นั้นของ x 

ตัวอยางเชน 
 P=[1, 2, 1]   % มีความหมายเหมือน f x x x( ) = + +2 2 1  
 Polyval(P,1)%มีความหมายเหมือนตองการหาคา f(1) ซ่ึงเทากับ 1 
 ans = 
  1 
 

x=[1 2 3 4]; 
polyval(P,x) 
ans = 

       4  9  16  25 
 

  รากของ Polynomial 
 รากของ polynomial P(x) คือคาของ x ที่ทําให P(x) = 0 โดยรากของสมการนี้จะมีจํานวนเทากับ 
order (เลขยกกําลัง) สูงสุดของpolynomial ซ่ึงรากแตละรากที่ไดนั้นอาจจะเปนจํานวนจริง หรือ complex 
number ก็ไดนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเปนรากซ้ําไดอีกดวย สําหรับ MATLAB สามารถหาคารากของ 
polynomial ไดโดยใชคําสั่ง roots 

roots(A) จะไดคําตอบเปนคาราก polynomial A 
 

ตัวอยางเชนตองการหาคารากของ x4 = 4 หรือรากของ x4- 4 = 0 
 
A=[1,0,0,0,-4];   
B=roots(A) 
B = 
  -1.4142          
   0.0000+ 1.4142i  
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  0.0000- 1.4142i 
  1.4142          
 

จะไดวารากทั้ง 4 เปน ± ±2 2, i หรือตัวอยางเชน 
 
D=[1,3,0,-1,0,2]; 
C=roots(D) 
C = 
    -2.9098          
    -0.7186+ 0.6574i 
  -0.7186- 0.6574i 
   0.6735+ 0.5207i 

0.6735- 0.5207I 
 

  การหา polynomial ท่ีมีรากตามที่กําหนด  
เปนการใชคําสั่งให MATLAB คํานวณยอนกลับจากคําสั่ง roots คือเปนการหา polynomial หนึ่งซึ่ง

จะมีรากเทากับคาที่กําหนดให โดยใชคําสั่ง poly 
  poly(A) คํานวณหา polynomial ที่มีรากเทากับ vector A 
ตัวอยางเชน  

 B=[1,-3,-1,3]; 
A=roots(B) 
A = 

3.0000 
1.0000 

     -1.0000 
C=poly(A) 
C =   

1.0000   -3.0000   -1.0000    3.0000  

จะเห็นวา C จะเทากับ B 
 

   การคํานวณที่เกี่ยวของกับ polynomial  
 การคูณ polynomial ดวย scalar ก็คือการคูณสัมประสิทธิ์ทุกคาของ polynomial นั้นดวย scalar 
เชน 

  P=[1, 2, 1]    % กําหนด P x x x( ) = + +2 2 1  
  Q=2*P  %กําหนด ( )Q x x x x x( ) = + + = + +2 2 1 2 4 22 2  

  polyval(Q,1) % หาคา Q(1) 
  ans = 
   8 
  

 การคูณ polynomial ดวย polynomial คอนขางจะยุงยากกวาการคูณดวยคาคงที่ เพราะการคูณ
ในลักษณะนี้จะเปนการคูณทุกเทอม คําสั่งที่ใชใน MATLAB คือ conv 

conv(P,Q) หาคาของสัมประสิทธิ์ของ polynomial ที่ไดจากการคูณ 
polynomial P และ Q เขาดวยกัน 
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ตัวอยางเชน 
P=[1 2 1]; % กําหนด P x x x( ) = + +2 2 1 

Q=2*P; % กําหนด ( )Q x x x x x( ) = + + = + +2 2 1 2 4 22 2  

conv(P,Q)  % หาคา P(x)*Q(x) 
ans = 
      2     8    12     8     2 
 

 การหาร polynomial ดวย polynomial เปนวิธีการที่คอนขางยุงยาก เราคงจะจําขั้นตอนที่ใชใน
การหารสมัยที่ยังเรียนอยูในชั้นมัธยมได สําหรับ MATLAB นั้นมีคําสั่งที่ใชหาร polynomial 
เชนกันโดยใชคําสั่ง decond 

[A,B]=deconv(C,D)             ให MATLAB คํานวณหาผลหารของ polynomial C  
ดวย polynomial D  แลวใหคาเปนpolynomial A 
และมีคาเศษที่เหลือเปน polynomial B 

       ตัวอยางเชน 
C=[3,4,-9,13,-1,1.5,-10.5,10,10]; 
D=[1,3,0,-1,0,2.5]; 
[A,B]=deconv(C,D) 
A = 
     3    -5     6    -2 
B = 
     0     0     0     0     0     0     0    -5    15 
 

นั่นคือผลหารจะได polynomial 3 5 6 23 2x x x− + − และเหลือเศษเปน polynomial − +5 15x  
สําหรับคา parameter ท่ีใชสําหรับ function ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ polynomial นั้นในตัวอยางตาง ๆ จะ

ถือวาเปน vector แตถาหากวาเรากําหนดคา parameter เปน matrix แลว MATLAB ก็จะทําการคํานวณเปน 
row ทีละ 1 row แลวคาที่ไดก็จะเปน matrix ท่ีมีจํานวน row เทากับ row ของ parameter ของเรา 

3.6  Statistical and Logical Functions 
  Statistical Functions 

 สําหรับ function ทางสถิติที่ใชใน MATLAB จะประกอบดวย function หลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
max(x) MATLAB  จะใหคาที่มากที่สุดของ x ถา x เปน matrix จะไดผลเปน row 

vector ที่บรรจุคาสูงสุดในแตละ column ของ x ถา x เปน complex 
number จะไดผลเปนคาที่มีขนาดสูงสุด 

[y,ind] = max(x) MATLAB จะใหผลเปน row vector y ที่บรรจุคาที่สูงสุดในแตละ column 
ของ matrix x และ ind จะบรรจุตําแหนงของแตละ element ในแตละ 
column ของ x 



 

MATLAB Function 68

max(A,B) MATLAB จะใหผลเปน matrix มีขนาดเทากับ A และ B โดยแตละ 
element ที่ตําแหนง (i, j) จะเปนคาที่สูงสุดเมื่อเทียบระหวาง aij และ bij  

 
สําหรับการคํานวณเพื่อหาคานอยที่สุด จะใช function min ซ่ึงมีการใชเชนเดียวกับ function max 
 
sum(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปนการรวมคาทั้งหมดของ element ใน x แต

ถา x เปน matrix จะไดผลเปน row vector ที่บรรจุผลบวกแตละ column 
ของ x ไว 

cumsum(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปนการรวมสะสม ของ x นั่นคือ element ที่ 2 
เปนผลรวมของ element 1 กับ 2 ของ x , element ที่ 3 จะเปนการรวมของ 
element ที่ 1, 2 และ 3 ของ x ไปเรื่อย ๆ ถา x  เปน matrix MATLAB จะ
พิจารณาเชนเดียวกันในแตละ column ของ x 

prod(x) จะไดผลคลายกับ sum แตเปลี่ยนเปนผลคูณของ element 
cumprod(x) จะไดผลคลายกับ cumsum แตเปลี่ยนเปนผลคูณของ element 
mean(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปนคากลางของ element ของ x ถา x เปน 

matrix จะได row vector ที่มีแตละ element เปนคากลางของแตละ column 
ของ x  

median(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปน median ของ element ของ x ถา x เปน 
matrix จะได row vector ที่มีแตละ element เปนคา medien ของแตละ 
column  ของ x 

std(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ของ element ทั้งหมดของ x ถา x เปน matrix จะไดผลเปน row 
vector ที่แตละ element เปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละ column ของ 
x 

cov(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปน Varian ของ x ถา x เปน matrix จะไดผล
เปน diagonal matrix ซ่ึงแตละคาจะเปน Varian ของแตละ column ของ x 

corrcoef(A) จะไดผลเปน correlation matrix ของ matrix A 
sort(x) ถา x เปน vector จะไดผลเปน vector ที่มีการเรียงลําดับของ element จาก

คานอยไปมาก ถา x เปน matrix จะไดผลเปน matrix ขนาดเทากันโดย
แตละ column จะเปนการเรียงลําดับจากนอยไปหามากของแตละ 
column ของ x 
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[y,ind] = sort(x) จะได y เปนผลของคําสั่ง sort (x) สวน ind คือผลที่ไดในการเทียบ index 
ของ element กอนมีการเรียงลําดับของ x 

ตัวอยางตอไปนี้กําหนดให column vector x, row vector  y, matrix A มีคาดังตอไปนี ้
 

x=[4;1;6] 
x = 
     4 
     1 
     6 
y=[1 8 9] 
y = 
     1     8     9 
 
A=[1 9 8;2 12 4;4 7 6] 
A = 
     1     9     8 
     2    12     4 
     4     7     6 

จะไดวา 
max(y) 
ans = 
     9 
 
min(A) 
ans = 
     1     7     4 
 
sort(x) 
ans = 
     1 
     4 
     6 
 
mean(A) 
ans = 
    2.3333    9.3333    6.0000 
 
sum(y) 
ans = 
    18 
 
cumsum(x) 
ans = 
     4 
     5 
    11 
 
cumprod(A) 
ans = 
     1     9     8 
     2   108    32 
     8   756   192 

 

  Logical Function 
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 ใน MATLAB จะมี function ทางตรรกศาสตรหลาย function เพราะในบางกรณี เราจําเปนตอง
เปรียบเทียบ, คนหา element ที่อยูภายใน matrix ตาง ๆ หรือตรวจสอบ element ภายใน matrix ซ่ึง function 
ทางดานนี้ประกอบดวย 

find(x) จะไดผลเปน vector ของตําแหนง ที่มี element ที่ไมใชศูนยใน x ถา x 
เปน matrix ก็จะไดผลเปน column vector โดยจะนําผลของแตละ column 
ของ x มาเรียงตอกันเปน vector 

any(x) จะใหคา 1 ถามี element ใดของ x ไมเปนศูนย แตถามี element ใดของ x 
เปนศูนยจะใหคา 0 ในกรณีที่ x เปน matrix จะไดผลเปน row vector ซ่ึง
ผลแตละ column จะพิจารณาแตละ column ของ x 

all(x) จะใหคา 1 ถาทุก element ของ x ไมเปนศูนย แตถามี element ใดของ x 
เปนศูนยจะใหคา 0 ในกรณีที่ x เปน matrix จะใหผลเปน row vector ซ่ึง
ผลแตละ column จะพิจารณาแตละ column ของ x 

isnan(x) จะใหผลเปน 1 ถาหากวามี element ของ x นั้นไมใชตัวเลข ( Not-a-
Number, NaN) และใหผลเปน 0 ถาไมเปนเชนนั้น 

finite(x) จะใหผลเปน 1 หากวามี element ของ x มีคาหรือ finite และเปน 0 ถา
หากมี element ของ x เปน NaN หรือ infinity 

isempty(x) จะใหผลเปน 1 ถา x เปน matrix วาง ไมเชนนั้นจะใหผลเปน 0 
 

ตัวอยางเชน กําหนดให   
B=[1 0 4;3 6 0;4 –2 9] 
B = 
    1  0  4 
    3  6  0 
    4 -2  9 

 จะได 
any(B) 
ans = 
    1  1  1 
 
find(B) 
ans = 
    1 
    2 
    3 
    5 
    6 
    7 
    9 
 
all(B) 
ans = 
     1     0     0 
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finite(B) 
ans = 
     1     1     1 
     1     1     1 
     1     1     1 

3.7  File Input/Output Functions 
 แมวา MATLAB จะเปนโปรแกรมที่มีความสามารถในการทํางานในการคํานวณไดมากมาย แต
ในหลายๆกรณีก็มีความจําเปนที่จะตองติดตอ สงผานขอมูลกับโปรแกรมอื่น หรือตองมีการเก็บขอมูล
เพื่อที่จะนําไปใชตอไป ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบการบันทึกและรับสงขอมูล สําหรับใน
หัวขอนี้จะกลาวถึงวิธีการเปด-อาน-เขียน-ปด file ของ MATLAB 
 สําหรับผูที่ยังไมมีประสบการณมากนักกับการเปด-ปด file ขอใหพิจารณาหลักงายๆดังนี้ หาก
เราเดินเขาไปที่ช้ันหนังสือ มองดูหนังสือที่มีอยูมากมาย เรามีความตองการที่จะทราบขอมูลในหนังสือ
เลมใดเลมหนึ่งหรือหลายๆเลมเราจะทําอยางไร อันดับแรกก็คงจะเปนการหยิบหนังสือที่มีช่ือที่ตรงกับที่
เราสนใจขึ้นมา เปดหนังสือไปที่หนาที่ตองการ อานขอความเมื่อเสร็จสิ้นแลวก็ปดหนังสือเลมนั้นเก็บ
เขาที่เดิม ในการเปด file ก็เชนเดียวกันขั้นแรกก็จะตองบอกเครื่องคอมพิวเตอรวาในจํานวน file ที่มี
มากมายใน disk นั้นเราตองการจะเปด file ใด จากนั้นก็อานขอมูล หรือเขียนขอมูลลงไป แลวก็ทําการปด 
file นั้นใหเรียบรอย 
 

  การเปดและปด file 
คําสั่งแรกที่จะให MATLAB เปด file ขึ้นมากอนก็คือคําสั่ง fopen 
 
fid=fopen(filename, permission) 

เปนการเปด file ตามชื่อ filename และกําหนดลักษณะการเปด file ดวย 
permission ถา file ที่เปดขึ้นสําหรับที่จะอานคาแลวไมปรากฏใน directory ที่ 
MATLAB กําลังทํางานอยู MATLAB จะไปหาใน search path. สําหรับผลรับ 
fid ที่ไดจะเปน file identifiers หรือก็คือหมายเลขกําหนด file วาขณะที่กําลัง
ทํางานอยูนั้น MATLAB จะจํา file นี้ดวยหมายเลขอะไร สําหรับเงื่อนไข
ลักษณะการเปดหรือ permission เปน strings ตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ 

'r'   เปดเพื่ออานอยางเดียว (read) 
'w'   เปดขึ้นเพื่อเขียนหากไมมี file ช่ือดังกลาวก็จะสรางขึ้นใหม 
'a'   เพิ่มเติม (append) สรางใหมถาจําเปน 
'r+' อานและเขียน ไมมีการสรางใหม 
'w+' ตัดหรือสรางใหมสําหรับการอานและเขียน 
'a+' อานและเพิ่มเติม สรางใหมถาจําเปน 
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สําหรับในเบื้องตนนั้น file ที่เปดจะมี format เปน binary code หากวา
ตองการจะเปด file ที่เปน text จะตองเพิ่ม 't' เขาไปใน string ตัวอยางเชน 
'rt' หรือ 'wt+' อยาลืมวาบนเครื่อง UNIX และ Macintosh นั้น text file 
และ binary file จะเหมือนกันแตสําหรับเครื่อง PC file ทั้งสองจะแตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง สําหรับในกรณีที่การเปด file ไมสําเร็จ MATLAB จะใหคา 
fid = -1 นอกจากนี้ fid =1, 2 และ 3 MATLAB จะสํารองไวใชงานเอง  
สําหรับชื่อ file นั้นจะตองเขียนเปน string และสําหรับเครื่อง PC  การ
กําหนด directory จะทําตามมาตราฐานของ DOS 
 

fids=fopen('all') จะให row vector ที่มี file identifiers สําหรับทุก file ที่กําลังเปดทํางานอยู
ใน   ขณะนั้น 

 
สวนการปด file จะใชคําสั่ง fclose ดังมีรูปแบบตอไปนี้ 

st=fclose(fid) ปด file ตาม file identifier, fid, ที่กําหนด ซ่ึงไดจากการใชคําสั่ง fopen 
กอน    หนานี้ ถา st =0 แสดงวาปด file ไดเรียบรอย และ st = -1 แสดง
วาไมเรียบรอย 

st=fclose('all') ปดทุก file ที่เปดอยู 
 

  การเขียนและอาน Binary File  
สําหรับการเขียนและอาน binary file สามารถใชคําสั่ง fread และ fwrite ซ่ึงมีรูปแบบของ

คําสั่งดังตอไปนี้คือ สําหรับการอาน 
[A,count]= fread(fid,size,precision) 

อาน binary data จาก file ที่กําหนดโดย fid และกําหนดคาที่ไดใหเปน
คาของ matrix A  สวนตัวเลือกเพิ่มเติม count จะบอกวาไดมีการอาน
ขอมูลสําเร็จไปเทาใด นอกเหนือจากนั้นตัวกําหนดขนาด size จะเปน
ตัวเลือกหากไมมีการกําหนด MATLAB จะอานจนกระทั่งหมด file แต
ถาจะกําหนดจะสามารถกําหนดไดดังนี ้
N       อาน N element เขาเปน column vector 
inf     อานจนจบ file (คาเบื้องตน) 
[M,N]  อานขอมูลใหเขาสู matrix ขนาด M x N เรียงตาม column 
 

และสําหรับการเขียน 
count=fwrite(fid,a,precision)  
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เขียน element ของ matrix A ลงไปใน file ที่กําหนดโดย fid โดย 
MATLAB จะเขียนตามลําดับ column สวนตัวเลือก count เปนคาของ
จํานวน elements ที่เขียนไดสําเร็จ  
 
 
 
 

สําหรับ precision เปนการกําหนดรูปแบบตัวแปรและความแมนยําเปนไปตามตารางตอไปนี้ 
 

String ความหมาย 
'char' ตัวอักษร - 8 bits 
'uchar' ตัวอักษรแบบ unsigned character - 8 bits 
'schar' ตัวอักษรแบบ signed character - 8 bits 
'int8', 'int16','int32','int64' จํานวนเต็ม - 8,16,32 และ 64 bits 
'uint8', 'uint16', 'uint32', 'uint64' จํานวนเต็มแบบ unsigned integer - 8,16,32 และ 64 bits 
'float32' floating point - 32 bits 
'float64' floating point - 64 bits 

 
นอกเหนือจากนั้นยังสามารถใชคาตอไปนี้ได แตอาจจะมีปญหาหากใชเครื่อง computer ที่มี

รูปแบบการจัดโครงสรางที่ตางกัน 
'short'  จํานวนเต็ม - 16 bits. 
'int'  จํานวนเต็ม - 32 bits. 
'long'  จํานวนเต็ม- 32 หรือ 64 bits. 
'ushort'  unsigned integer - 16 bits. 
'uint'  unsigned integer - 32 bits. 
'ulong'  unsigned integer - 32 bits or 64 bits. 
'float'  floating point - 32 bits 
'double'  floating point - 64 bits. 
 

ตัวอยางการเปดเพื่ออานหรือเขียน binary file เชน 
 ขั้นแรกเขียน file ใหม 

 
f1=fopen('c:\MATLABR11\work\myio1.dat','w'); 
A=linspace(0,2*pi,10); 
st =fwrite(f1,A,'float32') 
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st = 
    10 

 

 การอาน file ใหจบในครั้งเดียว 
 
f2=fopen('c:\MATLABR11\work\myio1.dat','r'); 
B=fread(f2,'float32'); 
fclose(f2); 
 
 
 

 การอาน file แบบมีรูปแบบ 
 
f3=fopen('c:\MATLABR11\work\myio1.dat','r'); 
C=fread(f2,[2 5],'float32'); 
fclose(f3); 
 

 การอาน file แบบมีรูปแบบใหตัวแปรหลายตัว 
 
F4=fopen('c:\MATLABR11\work\myio1.dat','r'); 
D=fread(f2,[2,2],'float32'); 
E=fread(f2,[3,2],'float32'); 
fclose(f4); 
 

 หากลองพิจารณาคาตัวแปร B C D และ E จะได 
B = 
             0 
    0.6981 
    1.3963 
    2.0944 
    2.7925 
    3.4907 
   4.1888 
   4.8869 
 5.5851 
 6.2832 
 
C = 
         0    1.3963    2.7925    4.1888    5.5851 
    0.6981    2.0944    3.4907    4.8869    6.2832 
 
D = 
         0    1.3963 
    0.6981    2.0944 
 
E = 
    2.7925    4.8869 
    3.4907    5.5851 
    4.1888    6.2832 
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สําหรับการอาน binary file นี้เปนไปตามมาตราฐาน IEEE ซ่ึงสามารถใชไดทั้งรูปแบบของ 
MATLAB ตามที่กลาวมาแลวหรืออาจใชวิธีการกําหนดตามรูปแบบของ C หรือ FORTRAN ก็ได ดู
รายละเอียดใน help fread 
 

  การอานและเขียน Format File 
 สําหรับ text file หรือ file ที่มีรูปแบบเฉพาะจะมีขั้นตอนการอานและเขียนแตกตางจาก binary file 
โดยคําสั่งที่ใชจะเปน fscanf และ fprintf ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ สําหรับการอาน 

[a,count]=fscanf(fid,format,size) 

อานคาจาก format file ตาม fid ที่กําหนดจากนั้นเปลี่ยนใหมาเปน
รูปแบบที่กําหนดตามคําสั่ง format แลวใหคาเปน matrix a สวนตัว
เลือก count เปนคาที่บอกวาไดอานขอมูลมาเทาใดแลว สวน size เปน
ตัวเลือกที่กําหนดวาจะอานคาครั้งละเทาใด เหมือนที่ใชกับคําสั่ง fread 
สําหรับ format string จะมีลักษณะเปน เครื่องหมาย % ตามดวย
ตัวอักษรตอไปนี้คือ d, i, o, u, x, e, f, g, s, c, และ  [. . .] (scanset). ซ่ึงจะ
เปนรูปแบบของภาษา C ที่ใชกันทั่วไปก็เชน %s เปน character string, 
%f เปน floating point และ %d เปน decimal point integer เปนตน การอาน
ขอมูล MATLAB จะอานเรียงบรรทัดจากบนลงลาง 

สําหรับการเขียนจะใช 
count=fprintf(fid,format,a)  

เขียน format data เฉพาะในสวน real part ของ matrix a ภายใต
เงื่อนไขของ format string ลงบน file ที่เปดขึ้นตาม fid สวน count 
เปนตัวเลือกเพื่อบอกจํานวนขอมูลที่เขียนลงไปบน file ไดสําเร็จ 

 

ตัวอยางเชน ในการเขียน file เปน text file ช่ือ iotest.txt จะใช 
 
   x=linespace(0,5,10); 

y=[x,cos(x)]; 
f1=fopen('c:\MATLABR11\work\iotest.txt','wt'); 
fprintf(f1,'%8.4f %8.4f\n',y); 
fclose(f1); 

 

และการอานสามารถทําไดโดย 
 
f2=fopen('c:\temp\iotest.txt','rt'); 
A=fscanf(f2,'%f %f',[2 5]); 
B=fscanf(f2,'%f'); 
 
A 
A = 
         0    1.1111    2.2222    3.3333    4.4444 
    0.5556    1.6667    2.7778    3.8889    5.0000 
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B 
B = 
    1.0000 
    0.8496 
    0.4437 
   -0.0957 
   -0.6063 
   -0.9345 
   -0.9817 
   -0.7335 
   -0.2647 
    0.2837 
 

แมวาในบทนี้จะกลาวถึง function ของ MATLAB มาแลวหลาย function ก็ตามแตโดยความเปน
จริงแลวยังคงมี function ของ MATLAB อีกมากที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้ ทั้งนี้หากผูอานตองการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมประการใด ควรจะดูประกอบกับหนังสือคูมือหรือ help files 

  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
 Stress-Strain Curve และคาคุณสมบัติของวัสดุ 

 ในการศึกษาวิศวกรรมศาสตรทางดานกลศาสตรของวัสดุ curve อยางหนึ่งที่เราจะพบเห็นกัน
บอยๆ คือ stress-strain curve เพราะจะเปน curve ที่บอกถึงคาความยืดหยุนของวัสดุ บอกถึงความสามารถ
ในการทนตอความเคนและความเครียดของวัสดุนั้น 
 สมมุติวาจากการทดลองกับโลหะหนึ่งเราพบวาความสัมพันธระหวาง stress และ strain เปนไป
ตามตารางขางลางนี้ ขอใหเราหาสิ่งตอไปนี้ 

 คา Young’s Modulus ของวัสดุในหนวย MPa 
 คา Ultimate Strength ของวัสดุในหนวย MPa 
 คา Percent Elongation at Fracture ของโลหะ 

 

Stress (kpsi) Strain (in/in) Stress (kpsi) Strain (in/in) 
0 0 76 0.08 
30 0.001 75 0.10 
55 0.002 73 0.12 
60 0.005 69 0.14 
68 0.01 65 0.16 
72 0.02 56 0.18 
74 0.04 51 0.19 (Fracture) 
75 0.06   
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โดยที่คาที่อยูในตารางนี้ไดเก็บไวใน file ที่ช่ือ tensile.dat โดยขอมูลจะเก็บไวเปน 2 column สําหรับ stress 
และ strain เปนแตละ column 

ในการพิจารณาที่หนวยของความเคน จะพบวาเราตองการทําการเปลี่ยนหนวยจาก kpsi มาเปน 
MPa เสียกอน โดยใชความสัมพันธ 1 kpsi = 6.895 MPa สวนความเครียดนั้นเปนปริมาณที่ไมมีมิติอยูแลว
จึงไมมีความจําเปนตองเปลี่ยนหนวย ลําดับแรกตองมีการนําขอมูลเขาสู MATLAB กอน เราใชคําสั่ง 
fopen 

fid = fopen('c:\MATLABR11\work\tensile.dat','r'); 
A=fscanf(fid,'%f %f',[2 100]); 
fclose(fid); 
A=A'; 
 

จะเห็นวาเนื่องจากเราไมทราบวาจะมีการทดลองแลวไดขอมูลมากี่ชุด เราจึงเผื่อวาคงจะไมเกิน 
100 ชุดขอมูล แตเนื่องจากการอานคาจาก file จะอานเปนบรรทัด ซ่ึงขอมูลที่บรรจุไวจะมีบรรทัดละ 2 
คาคือของ stress และ strain อยางละคา ดังนั้นจึงตองอานมาในลักษณะ 2 x 100 แลวจึงมาใช transpose 
กลับมาใหแตละ column แทนคาความเคนและความเครียด ตอจากนั้นจะแยกคาความเคนและ
ความเครียดออกจากกันและมีการเปลี่ยนหนวยในครั้งเดียว คือ 

Stress  = A(:,1)*6.895; 
Strain = A(:,2); 
 

จากนั้นเปนการคํานวณคา สําหรับ Young Modulus ก็คือความชันของเสนกราฟในชวง linear 
elastic ดังนั้นเราจึงควรเลือกขอมูลที่มีคา strain ต่ําๆ สวน Ultimate Tensile Strength คือคาความเคนที่สูง
ที่สุด 

Young = (Stress(3)-Stress(2))/(Strain(3)-Strain(2)); 
fprintf('Youngs Moduls = %7.3f MPa \n',Young) 
Youngs Moduls = 172375.000 MPa  
 
U_Strangth = max(Stress); 
fprintf('Ultimate Tensile Stress = %7.3f MPa \n',U_Strangth) 
Ultimate Teasel Stress = 524.020 MPa  
 

คา Elongation at fracture หาจาก strain ไดเปน 
Elongation = (max(Strain)-min(Strain))*100; 
fprintf('Percent Elongation at Fracture = %5.2f \n',Elongation) 
Percent Elongation at fracture = 19.00  
 

และสุดทายเปนการเขียนกราฟ 
plot(Strain,Stress,'^-'); 
xlabel('Strain') 
ylabel('Stress') 
title('Stress - Strain Curve') 
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ซ่ึงก็จะไดกราฟตาม
รูป
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บทที่ 4 การเขียน M-FILE 

 

4.1  M-File 
การเขียนโปรแกรมโดยใช MATLAB เปนการชวยใหการทํางานของวิศวกรงายขึ้นมากเมื่อเทียบ

กับการใชภาษาพื้นฐานเชน C, FORTRAN, PASCAL,... ทั้งนี้เพราะวา MATLAB มี function ทางคณิตศาสตร
และการเขียนกราฟรองรับไวมากมายซึ่งชวยลดเวลาการเขียนโปรแกรมลงไปไดอยางมาก อยางไรก็ตาม
ในบางกรณีเรามีความจําเปนตองเขียน function ขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับงานของเรา 

โปรแกรมที่เขียนโดย MATLAB จะ Save โดยใช extension เปน " m " ซ่ึงเรานิยมเรียกโปรแกรมที่
เขียนโดยใช MATLAB วา M-file โดย M-file นี้จะแบงออกเปน 2 ลักษณะคือเขียนในลักษณะของการบอก
ขั้นตอนหรือบอกบทการทํางานหรือที่นิยมเรียกวา script file และอีกประเภทหนึ่งจะเขียนขึ้นในลักษณะ
ของ function ซ่ึงผูใชสามารถรวบรวมเอา function ตาง ๆ ของ MATLAB มารวมเขาดวยกันแลวเขียนขึ้น
เปน function ใหม M-file ในลักษณะนี้เรียก function file 
 M-file ใน MATLAB จะเขียนเปน plain text format ธรรมดา ดังนั้นเราอาจใช program เล็ก ๆ เขียน 
เชน Notepad เขียนก็ได และการ save file จะ save เปนชื่อ file ที่ตองการโดยมี extension เปน m สําหรับ 
MATLAB 5.x แลว จะมี MATLAB Editor/Debugger เพื่อใชในการเขียนโปรแกรมและแกไขโปรแกรม สวน
การเรียกใช M-file นั้นก็เพียง พิมพช่ือ file ที่ตองการ โดยไมตองมี extension เชน ถาเราเขียน M-file ช่ือ 
myfile.m  เวลาเรียกใชที่ command window ของ MATLAB ก็จะใชคําสั่ง 
 
   » myfile 
 
 

  การเรียกใช M-file 

 การที่ MATLAB จะคนหา M-file ที่สรางขึ้นไดพบนั้น เราจะตองกําหนดวา directory ใด หรือ path 
ใดบาง ที่จะให MATLAB คนหาเพราะ MATLAB จะไมคนหาทุก directory หรือ sub-directory ของทุก drive 
ที่มีในเครื่องขณะนั้น แต MATLAB จะคนหาเฉพาะใน search path ที่กําหนดเทานั้น ดังนั้นการเขียน M-file 
ขึ้นเองจะตองเก็บ file นี้ใหอยูใน path ที่ MATLAB จะคนหา สําหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมเราควรจะเก็บ 
M-file ที่เราสรางขึ้นไวใน directory ของเราตางหากเพื่อไมใหปะปนกับ M-file ของ MATLAB จากนั้นจึง
เพิ่ม MATLAB search path ใหรวม directory ที่เราสรางขึ้นใหมเพื่อให MATLAB ทราบวาตองคนหา program 
ที่เราเขียนขึ้นในที่ใด ขั้นตอนการเพิ่ม search path ทําไดหลายวิธีดังนี้ 
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 การเพิ่ม search path ช่ัวคราวสําหรับการทํางานแตละครั้งที่เรียกใช MATLAB ใหใชคําสั่ง 
addpath แลวตามดวยช่ือ directory ที่จะเพิ่มใน search path โดยการกําหนด directory ใหใช
รูปแบบของ DOS 

 การกําหนด search path อยางถาวรใน MATLAB 5.X สามารถกระทําไดโดยงายโดยการ click 
ที่ File เลือก Set path... จากนั้นเพิ่ม path ที่ทานตองการ 

4.2  Script Files & Function Files 
ในการเขียน MATLAB เพื่อการคํานวณคาตางๆ นั้น เราสามารถปอนคาตัวแปรและคําสั่ง ซ่ึงเปน 

function ตางๆ ที่สรางขึ้นมาใน MATLAB เพื่อใหคํานวณและแสดงผลที่เราตองการได โดยการปอนคําสั่ง
นั้น อาจกระทําทีละบรรทัด ตามที่ตัวอยางไดกลาวมาแลว หรือ เราอาจจะเขียนเปนชุดคําสั่งเหมือนกับ
การเขียน program computer ทั่ว ๆ ไป หรือที่เรียกกันวาเขียน script files เพื่อสะดวกในการแกไขและมี
ขั้นตอนการคํานวณและแสดงผลเปนไปตามที่เราตองการ 
 นอกจาก MATLAB จะเขียนเปนบท (script) แลวยังสามารถจะสราง function file ที่ทานตองการ
เองไดอีกดวย ขอแตกตางของ script file กับ function file คือ 

 ใน Function file จะตองมีการกําหนด input ที่จะเขาสู file ที่แนนอนและตองมีการกําหนด 
output ที่ตองการที่แนนอน สวนใน script file ไมจําเปนตองมี นั่นคือการเขียน function file 
จะตองมี parameter 

 ใน script file คาตัวแปรที่มีอยูในหนวยความจําทุกคาจะถูกสงเขาสู M-file และ MATLAB จะ
เก็บคาทุกคาที่เกิดขึ้นในระหวางการคํานวณไวในหนวยความจําแต function file จะใชเฉพาะ
คาที่กําหนดเขาไปเทานั้น และจะแสดงคาเฉพาะคาที่เราตองการเปน output สวนคาอื่นที่
เกิดขึ้นในระหวางการหาคา function นั้น MATLAB จะไมเก็บไวในหนวยความจํา กลาวสั้นๆ
ก็คือตัวแปรของ script file จะเปน global variable สวนของ function file จะเปน local variable 

 
ซ่ึงจะเห็นวาการใช function file อาจจะดูยุงยากกวา แตมีขอไดเปรียบหลายประการ คือ 

 ประหยัดหนวยความจํากวา script file 
 การตั้งชื่อ variable ใน M-file ไมตองเกรงวาจะเกิดการซ้ําซอนกับคาที่ผูใชกําลังใชอยู เพราะ 

MATLAB จะเก็บในหนวยความจําเฉพาะคา input และ output 
 ในหลายกรณี การใชงาน function file จะสะดวกกวา script file เพราะมีรูปแบบการกําหนดคา 

parameter ตาง ๆ ทั้งที่จะตองใหเขาไปและคาที่ไดออกมาเปนรูปแบบที่แนนอน 
 

  ไมวาจะเปน script file หรือ function file ก็ตาม การเขียนก็จะเขียนเปน M-file เหมือนกัน และจะตอง
บรรจุอยูใน search path ของ MATLAB เชนเดียวกัน 
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การเขียน script file จะขึ้นตนดวยอะไรก็ได แตสําหรับ function file จะตองขึ้นตนบรรทัดแรกดวยรูปแบบ
นี้เสมอ 

   function  mypro(c) 
 

โดยคําสั่ง function  จะบอก MATLAB วา file นี้เปน function file  
 c  เปน input หรือ parameter 
 mypro เปนชื่อ function ของเรา “และ file นี้จะตอง save ในชื่อ mypro. m” เทานั้น 
  

    function  a =  myfunc(c,d) 
 

โดยคําสั่ง function  จะบอก MATLAB วา file นี้เปน function file  
 a      คือ  คา output ที่ตองการ อาจจะเปน scalar หรือ matrix ก็ได 
 c, d เปน input หรือ parameter 
 myfunc เปนชื่อ function ของเรา “และ file นี้จะตอง save ในชื่อ myfunc. m” เทานั้น 

  function[a, b, c]  = tiger(d, e, f, g) 

 จะเปนการสราง function file ช่ือ tiger (Save ในชื่อ tiger.m) โดยมี input เปน d, e, f 
และ g โดยมีคาตัวแปร  a, b และ c เปน output 

 
  Function file จะตองขึ้นบรรทัดแรกดวยคําสั่ง function เสมอและชื่อของ M-file ตอง Save ดวยชื่อ

เดียวกับชื่อของ function นั้น 
 

  การใช Comment  ( % ) 
 ในการเขียนโปรแกรมนั้นในหลาย ๆ กรณีจําเปนตองมีการเขียน comment หรือขอชวยบันทึก
ความจําลงไปดวยเพื่อสะดวกในการแกไขหรือเปนประโยชนแกผูใช เคร่ืองหมาย % เปนเครื่องหมาย 
comment ซ่ึง MATLAB จะไมสนใจที่จะทําคําสั่งหรือขอความตาง ๆ ที่อยูหลังเครื่องหมายนี้ ขอสําคัญอีก
ประการหนึ่งสําหรับเครื่องหมาย % นี้ก็คือสามารถใชเปน help ของ M-file นั้นไดดวย นั่นก็คือ 

 สําหรับ script file ขอความที่อยูหลัง % ทั้งหมดนับจากบรรทัดแรกจนกระทั่งถึงบรรทัดที่ไม
มีเครื่องหมายนี้จะปรากฎขึ้น  ถาหากมีการพิมพ help แลวตอดวยช่ือ file นั้น 

 สําหรับ function file ขอความที่อยูหลัง % ทั้งหมดนับจากบรรทัดที่ตอจากคําสั่ง function 
จนกระทั่งถึงบรรทัดที่ไมมีเครื่องหมายนี้จะปรากฏขึ้นหากมีการพิมพ help แลวตอดวยช่ือ 
file นั้น 

ซ่ึงรายละเอียดจะสามารถดูไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางเชนหากเราตองการเขียน M-file เพื่อใชหาคาดานตรงขามมุมฉากโดยกําหนดคาดานประชิดมุม
สองดานมาใช 
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 ถาเขียน script file อาจเขียนเปน 
 
 % ‘Pythagoras’ Theorem for Me 

  a  = input (‘Please input the first side’); 
  b = input (‘Please input the second side’); 
  c = sqrt (a^2 + b^2) 

 

  หาก save file นี้ดวยช่ือ pyta.m เมื่อเรียกใช  
    
   pyta 
   Please input the first side  3 
   Please input the second side  4 
   c  =  
    5  
   

 help pyta 
  Pythagoras' Theorem for Me 

 

 ถาเขียนเปน function file อาจเขียนเปน 
 
 function  c = pyta (a, b) 
 %  Pythagoras’  Theorem for Me 
 %  format  is c=pyta(a,b)  
 %  where a and b are sides of the rectangle 
 %  and c^2 =a^2+b^2 
 c = sqrt(a^2 + b^2) 

  และเมื่อ Save file ตองใชช่ือ pyta.m  ในกรณีเรียกใช 
 
 c = pyta(3, 4) 
 c  = 
     5 

  หรือ   Pyta (3,4) 
 ans  = 
     5 

  หรือ  x= Pyta (4, 3) 
 x  =       
   5   

  และถาใช 
 
 help pyta 
 

จะได 
  ‘Pythagoras’ Theorem for Me 
   format  is c=pyta(a,b)  
  where a and b are sides of the rectangle 
 and c^2 =a^2+b^2 

 

อยางไรก็ดีสําหรับการจะเลือกใช M-file แบบใด ขึ้นอยูกับความตองการ และความเหมาะสมกับการ
ทํางานของผูใช 
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4.3  คําสั่งที่ควบคุมขั้นตอนการทํางานของ M-File 
 เชนเดียวกับการเขียน program computer ทั่วไป MATLAB มีคําสั่งที่ใชในการควบคุมขั้นตอนการ
ทํางานของ program เพื่อสะดวกในการทํางาน เชนเดียวกับใน C, FORTRAN หรือ BASIC แตขอแตกตาง
จากการใชภาษาพื้นฐานเหลานั้น คือ 

 ใน MATLAB ไมมี line number ดังนั้นการเขียนโปรแกรมหากตองการขามชุดคําสั่งใดอาจตอง
ใชขอความทางตรรกเขาชวยหรือใชวิธีการใช subroutine หรือ function เขาชวย 

 ใน MATLAB ไมตองมีการบอกวาตัวแปรใดเปน string, integer หรือถาเปนเลขทศนิยมก็ไม
จําเปนตองบอกวาจะมี precision แบบใดยกเวนวาตองการกําหนดเอง 

 ไมจําเปนตองจอง array หรือจอง dimension ของตัวแปร 
 สามารถเรียกใช function ตาง ๆ ที่มีอยูใน MATLAB หรือที่สรางขึ้นเองไดตลอดเวลา หรือ ไม
จําเปนตองเขียน subroutine ขึ้นมาใหม 

 MATLAB ทํางานไดโดยไมตอง compile กอน  ดังนั้น โดยทั่วไป MATLAB จะหยุดทํางาน
ทันทีเมื่อพบ error 

 
คําสั่งที่ใชควบคุมการทํางานหลัก ๆ มีดังนี้ 

 For loop   Repetitive Control Structure 
 If - elseif - else - end      Conditional Control Structure 
 While loop  Repetitive Control Structure 

 
  For  Loop 

 สําหรับ For loop นั้นก็จะเหมือนกับ For loop (หรือ Do loop) ของภาษาอื่น ๆ โดยมีโครงสรางเปน 
 
   for   m =  a: b 

    ชุดคําสั่งหรือการคํานวณ 
   end 
 

 โดยคําสั่งนี้จะกําหนดให MATLAB ทําเปนวงรอบ (loop) โดยเริ่มจากคา m = a แลวทําบรรทัด
ตอมา คือ คํานวณชุดคําสั่งไมวาจะมีชุดคําสั่งเทาใดก็ตาม จากนั้นเมื่อพบคําสั่ง end แลว MATLAB ก็จะ
กลับไปเริ่มตนที่คําสั่ง for อีก แลวทํางานตอโดยใชคา m = a + 1  ไปเรื่อย และ จะเลิกทํางานเมื่อคํานวณ
คาสุดทายที่ m = b ซ่ึง ในกรณีการใชคําสั่งนี้ a และ b  จะเปนจํานวนเต็ม หรือหากใช  
 

  for m = a:b:c  จะเปนการทําคา l เร่ิมจาก a ถึง c โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ b 
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  สําหรับผูท่ีใชภาษา FORTRAN อยูเปนประจําอาจนิยมท่ีจะทํา loop ดวยตัวแปร i หรือ j เพราะกําหนด
เปน integer ของ FORTRAN อยางไรก็ตามใน MATLAB ไมมีความจําเปนและไมแนะนําใหใชเพราะคาทั้ง
สอง MATLAB ไดสํารองไวสําหรับ imaginary number −1  

 การใช  For Loop  ซอนกัน 
 ในหลายกรณีเรามีความจําเปนตองใช for loop ซอนกัน ซ่ึงก็จะสามารถกระทําได เชนตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 for k =  1 : 5 
    for i  =  1 : 5 
     p(k,i)  =  k * i ; 
    end 
 end 

 

 โปรแกรมนี้จะสราง matrix p มีขนาด 5x5 โดยแตละ element จะมีคาเทากับผลคูณของตําแหนง 
row และ column จากโปรแกรมขางบนนี้ จะเริ่มเมื่อ  k = 1  จากนั้นจะเขา loop ที่สองซึ่งจะไดคา i = 1  
ดังนั้น P(1,1) = 1*1=1  และเมื่อพบคําสั่ง end  เครื่องจะกลับไปที่จุดเริ่มตนของ loop ที่ 2   ดังนั้น เมื่อถึง
จุดนี้ k ยังคงเปน 1 แต i = 2  ดังนั้น P(1,2) = 1*2=2  และเครื่องจะทํางานตอไปจนกระทั่ง i = 5  ซ่ึงครบ
คําสั่ง for ของ loop ที่สอง จากนั้น เมื่อพบคําสั่ง end ของ loop ที่สองเครื่องจะทํางานในบรรทัดตอไป แต
เมื่อพบคําสั่ง end ของ loop แรกแลว เครื่องจะกลับไปเริ่มตนใหม โดยใชคา k = 2 แลวจะวกกลับมาเขา 
loop ที่สองอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงวนคา i = 1, 2, 3, 4, 5  ไปเรื่อย ๆ  และ loop นี้จะหยุดการทํางานก็ตอเมื่อ
จํานวนคา k = 5 และ l = 5   
 ใน MATLAB 5.x  เนื่องจากเราเขียน M-file ใน Editer ของ MATLAB เอง ดังนั้น เมื่อมี loop ซอน
กันหลาย loop  MATLAB จะทําการจัดยอหนาของคําสั่งใหเอง เพื่อความสะดวกในการแกไข โดยคําสั่ง
ใน loop เดียวกันจะยอหนาเทากัน และคําสั่ง end จะตรงกับคําสั่ง for ของ loop นั้น ซ่ึงจะเปนเชนเดียวกัน
กับคําสั่งในการวน loop อ่ืน ๆ 

 
 If Statement 

 สําหรับการใช คําสั่ง If มีรูปแบบดังนี้ 
    

if     เง่ือนไข 
    ชุดคําสั่ง 
   end 

 
โดยถาเงื่อนไขเปนจริง MATLAB จะคํานวณชุดคําสั่ง แตถาไมเปนจริง MATLAB จะขามไปทํา

คําสั่งในบรรทัดที่ตอจาก end ตอไป ในเงื่อนไขหรือ condition จะตองมีคาเปนจริงหรือเท็จ เทานั้น 
เครื่องหมายที่ใชเปรียบเทียบ สวนใหญเปนดังนี ้
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ความหมาย สัญลักษณคณิตศาสตร MATLAB 

เทากับ = = = 
ไมเทากับ ≠  ~ = 

ความหมาย สัญลักษณคณิตศาสตร MATLAB 
มากกวา > > 
นอยกวา < < 
มากกวาหรือเทากับ ≥  = > 
นอยกวาหรือเทากับ ≤  = < 
และ AND & 
หรือ OR | 

 
ตัวอยางเชน  if x == 0 
    a = 5 
   end 
 

 นั่นคือ ถา x = 0  แลวจะไดวา a = 5  แตถา x ไมเทากับศูนย จะไมมีการกําหนดใหคา  a = 5 
 

 If-Elseif-Else 

 การใช  else  และ elseif นั้นมีรูปแบบดังนี ้
 

  if          เง่ือนไขที่ 1   
            ชุดคําสั่งที่ 1 
  elseif          เง่ือนไขที่ 2 
             ชุดคําสั่งที่  2 
  elseif          เง่ือนไขที่ 3 
                            ชุดคําสั่งที่  4 
  ................ 
  else           เง่ือนไขที่  n 
             ชุดคําสั่งที่  n 
  End 

 
ในกรณีนี้ถาเงื่อนไขที่ 1 เปนจริง MATLAB จะทําชุดคําสั่งที่ 1 แลวมาที่ end  แตถาไมเปนจริง 

MATLAB จะพิจารณาเงื่อนไขที่ 2 ถาเปนจริง MATLAB จะทําชุดคําสั่งที่ 2 แลวมาที่ end แตถายังไมเปน
จริงอีก MATLAB จะพิจารณาเงื่อนไขที่ 3 ถาเปนจริง MATLAB จะทําชุดคําสั่งที่ 3 แลวไปที่ end ทําเชนนี้
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ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเงื่อนไขที่ n ถาไมมีเงื่อนไขใดเลยที่เปนจริง MATLAB ก็จะไมทําชุดคําสั่งใดแลว
มาที่ end เลย 

 
 
 

  While - Loop 
 สําหรับ while loop นั้นก็จะคลาย ๆ กับ for loop จะตางกันที่ while loop นี้จะไมกําหนดจํานวนรอบ
เหมือนกับ for loop แตจะเปนการวน  loop ไปเรื่อย ๆ ตราบเทาที่เงื่อนไขที่ใหยังเปนจริงอยู  

รูปแบบของ while-loop คือ 
 

 while      เง่ือนไข 
     ชุดคําสั่ง 
 end   

 

โดย loop นี้จะดําเนินไปเรื่อย ๆ จนกวาเงื่อนไขนี้จะเปนเท็จ เมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ MATLAB จะมาที่คําสั่ง 
end แลวไปทําคําสั่งบรรทัดตอไป 
 เชน 

  a = 0 
  while a < 5 
   a = a + 1 
   b = 5 + a 
    end 

 

 เร่ิมตน a = 0 เมื่อเขาสู loop while เงื่อนไข  a < 5  จะเปนจริง ดังนั้น MATLAB จะคํานวณคา a = 0 
+ 1 = 1 และ b = 5 + 1 = 6  เมื่อถึง end แลว MATLAB จะกลับไปที่ while อีกครั้งหนึ่ง ในขณะนี้ a = 1  
ดังนั้น เงื่อนไข a < 5 ยังคงเปนจริงอยู ดังนั้น MATLAB ก็จะคํานวณชุดคําสั่งตอไปอีก ซ่ึงจะทําเปนรอบ
ไปเรื่อย ๆ และจะหยุดเมื่อ a มีคามากกวา 5 
 

 ขอควรระวัง  ในการใชคําสั่งเพื่อใหเกิด loop นั้นตองตรวจสอบใหดีไมเชนนั้น โปรแกรมอาจจะอยูใน
สภาพ “ติด loop” คือ วนทํางานอยูใน loop นั้นไมสามารถออกมาทํางานในชุดคําสั่งอื่นได สภาพการเชนนี้
สังเกตไดจากเครื่องจะใชเวลาในการคํานวณนานเกินความจําเปนมาก และโปรแกรมไมมีทีทาวาจะดําเนิน
ตอไปได การแกไขใหกด Ctrl-C  เปนยกเลิกชุดคําสั่ง MATLAB ท้ังหมด 

 
  คําส่ัง ยกเลิก Loop 

 ใน program เอง หากวา ตองการยกเลิก loop ก็สามารถทําไดโดยใชคําสั่ง 
 
     Break 
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 เมื่อ MATLAB พบคําสั่งนี้จะออกจาก loop ที่กําลังทําอยูทันที แลวดําเนินการคํานวณชุดคําสั่ง
หลังจาก end ตอไปเชน    

    for k = 1 : 5 
     y = k^2 
     if  y = = 9 
         break 
     end 
     x = 5/(y-9) 
    end 

 ในตัวอยางนี้ MATLAB จะเริ่มเขา loop และคํานวณหาคา y กอน ถาหากวา y ไมเทากับ 9 
MATLAB ก็จะทํางานตอไป เพื่อหาคา x แตวาเมื่อใดก็ตาม y = 9 ทําใหเงื่อนไขเปนจริง MATLAB จะ
ทํางานในชุดคําสั่งของ If นั่นคือส่ังใหหยุด (break) ดังนั้นถึงจุดนี้ MATLAB จะขามมาทําบรรทัดตอจาก 
end ของ loop for เลย ซ่ึงเปนการออกจาก loop มานั่นเอง 
 สําหรับคําสั่ง control flow ที่เพิ่มขึ้นของ MATLAB 5.X คือคําสั่ง switch - case ซ่ึงเปนคําสั่งที่ชวย
ใหการใชงานกรณีที่ตัวแปรมีโอกาสมีคาไดหลายคาและคาแตละคาจะมีคําสั่งใหทํางานตางๆกันออกไป
โดยมีโครงสรางตอไปนี้ 

switch   ตัวแปร  
 case     คาตัวแปร กรณีท่ี 1 
    ชุดคําสั่งที่ 1 
 case     คาตัวแปร กรณีท่ี 2 
    ชุดคําสั่งที่ 2 
 case     คาตัวแปร กรณีท่ี 3  
    ชุดคําสั่งที่ 3 
    ............... 
 otherwise  
    ชุดคําสั่งที่ n 

end 
 

 ลักษณะของการทํางานคือ เมื่อเรากําหนดใหพิจารณาตัวแปรตามคําสั่ง switch จากนั้น MATLAB 
จะพิจารณาวาคาของตัวแปรที่กําหนดนั้นเขากับกรณีใด ก็จะทําชุดคําสั่งของกรณีนั้น พิจารณาตัวอยาง
ตอไปนี้ 

x=input('กรุณาเลือกคําตอบจากขอ 1-4 \n'); 
switch x 
case 1 

   fprintf('ทานไดเลือกขอ 1 \n') 
case 2 

   fprintf('ทานไดเลือกขอ 2 \n') 
case 3 

   fprintf('ทานไดเลือกขอ 3 \n') 
case 4 
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   fprintf('ทานไดเลือกขอ 4 \n') 
otherwise 

   fprintf('ทานไดเลือกขอที่ไมมีกําหนดไว \n') 
end 

 

 จากการที่กําหนดคา x แลวเราสั่งใหพิจารณาคา x จากนั้น MATLAB จะพิจารณาวาคา x ที่
กําหนดใหจะเขากับกรณีใด ก็จะทําตามคําสั่งนั้น เชนถา x = 1 เครื่องก็จะพิมพวา ทานไดเลือกขอ 1 เปน
ตน 
 

  คําส่ังควบคุมขั้นตอนอื่นๆ 

 คําสั่งควบคุมขั้นตอนการทํางานอื่น ๆ ของ MATLAB มีดังนี้ 
pause ใหหยุดการทํางานแลวรอจนกระทั่งมีการกด keyboard อันใดอันหนึ่งจึงจะ

ทํางานตอ 
pause(n) หยุดการทํางานเปนเวลา  n  วินาท ี
return เลิกการทํางานของ M-file นั้นทั้งหมด แลวกลับไปที่จุด ซ่ึงเรียก M-file นี้มา

ใชงาน 
pause on หรือ off  ใหรับหรือไมรับคําสั่ง pause ที่จะมีตามมาใน M-file นี ้
สําหรับการเขียน M-file นั้นอยางที่กลาวมาแลวก็คือเหมือนกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ 

โดยทั่วไปเพียงแตจะมีรูปแบบที่งายกวาและสามารถจะเรียกใช function ของ MATLAB ที่มีอยูเดิมได
ตลอดเวลา 
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บทที่ 5  SOLUTION TO SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS 
 

5.1  ลักษณะของระบบสมการเชิงเสน 
 สําหรับระบบสมการเชิงเสนของคาตัวแปร n ตัวซ่ึงแตละตัวตองมีกําลัง 1 และไมอยูในรูปของ 
nonlinear function ใดๆ เชน function sin, log เปนตน และการที่จะหาคาไดนั้น อันดับแรกจะตองมีสมการ
อิสระทั้งหมดเทากับจํานวนตัวแปร n  ซ่ึงระบบสมการเชิงเสนสามารถเขียนในรูปทั่วไปไดเปน 
 
   a x a x a x bn n11 1 12 2 1 1+ + + =...  
   a x a x a x bn n21 1 22 2 2 2+ + + =...  
   ............ 
   a x a x a x bn n nn n n1 1 2 2+ + + =...  
 
หรือเขียนเปนสมการ matrix ไดอยูในรูป 

   
 [ ]{ } { }A x b=  

 
โดย [A] เปน [n x n] matrix สวน { }x  และ { }b เปน [n x 1] vector จากสมการนี้มีกรณีตางๆ ใหพิจารณา
ดังนี ้
 

 ถา { } { }b ≠ 0 ; { }x  จะหาคาได ถา [A] มี inverse (หรือ ( ) 0det ≠A  ) 
 ถา { } { }b = 0  จะหาคา  { }x  ที่เปน non-trivial solution { }( )x ≠ 0  ไดก็ตอเมื่อ ( ) 0det =A  ซ่ึง
ในกรณีนี้เรียก eigenvalue problems 

 ถา { } { }b ≠ 0 ; และ [A] ไมมี inverse (หรือ ( ) 0det =A  )จะไมสามารถหาคา { }x ที่ unique ได  
 
สําหรับกรณีแรกถา { } { }b ≠ 0  และ[A] มี inverse  จะได 
 
   { } { }[ ] [ ] [ ]A A x A b− −=1 1  
    { } { }x A b= −[ ] 1  
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 ใน MATLAB จะหาคา variable x สําหรับ n-linear equations ไดโดยการกําหนดคา [A] และ { }b

แลวหาคา x  สําหรับคําตอบของระบบสมการเชิงเสน สามารถหาคาไดโดยไมยากนักเมื่อใช MATLAB 
ซ่ึงแมวาวิธีการแกสมการประเภทนี้มีอยูหลายวิธี แตสําหรับ MATLAB แลววิธีที่นิยมใชจะมีอยู 2 วิธีคือ 

 การหา Inverse 
 การใชการหาร Matrix 

ซ่ึงการแกสมการดวยวิธีทั้งสองนั้น หากวาระบบสมการเปนระบบใหญการแกสมการจะใช 
Numerical method ซ่ึงในที่นี้จะไมขอกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการของการคํานวณแตจะเปนเพียงการ
แนะนําการใช MATLAB ชวยหาคําตอบเทานั้น 

5.2  การหาคําตอบดวยการหา Inverse 
 สําหรับการหาคาคําตอบของสมการโดยวิธีการใช inverse นั้นดูเหมือนจะเปนวิธีที่ยุงยากหากวา
จะตองคํานวณดวยตัวเอง แตหากวาใช MATLAB เปนตัวชวยในการคํานวณแลวเราจะไดคําตอบที่
รวดเร็ว สําหรับการหาคา inverse ของ Matrix นั้น MATLAB เราจะใชรูปแบบของการหาคา x จากสมการ 

 
[ ]{ } { }A x b=  

ดวยคําสั่ง 
   x=inv(A)*b 
 

ตัวอยางเชนตองการหาคา x จาก 

   
2 1

3 5 2
4 6 8 4

1 2

1 2 3

1 2 3

x x
x x x
x x x

+ =
− + + =

− + =
 

 
ดังนั้นใน  MATLAB จะได 
 

A=[2,1,0;1,3,5;4,-6,8]; 
B=[1;2;4]; 
X=inv(A)*B 
X = 
    0.4833 
    0.0333 
    0.2833 
 

และหากตองการหาคาความผิดพลาดของการคํานวณที่เกิดขึ้นอาจใช 
 
D=B-A*X 
D = 
  1.0e-015 * 
    0.4441 
         0 
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         0 
 

จะพบวาความผิดพลาดเกิดขึ้นที่คา x1 โดยจะมีคาความผิดพลาด 0.4441 x 10-15 
 ความจริงแลวเราคงทราบกันดีวาการหาคา inverse ของ Matrix เปนขั้นตอนที่ยุงยากและตองใช
เวลามาก ไมวาจะใชวิธี analytical หรือ numerical ก็ตาม หากวาเราตองการจะหาคาคําตอบของระบบ
สมการเชิงเสนนี้เพียงอยางเดียว โดยไมไดสนใจคา inverse ของ Matrix อยางจริงจังแลว MATLAB เองก็ไม
แนะนําใหใชวิธีนี้ แตกลับแนะนําใหใชการหาร matrix หรือใช  X = B/A หรืออาจใช X = A\B แทนเพราะ
จะใหความถูกตองและใชเวลาในการคํานวณนอยกวามากซึ่งรายละเอียดอยูในหัวขอตอไป 

5.3  การหาคําตอบโดยการหาร Matrix 
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา matrix นั้นไมมีคุณสมบัติของการหาร แต MATLAB ไดสราง

คุณสมบัตินี้ขึ้นมาเพื่อใชหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยเฉพาะ โดย MATLAB ใชหลักการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขดวยวิธี Gaussian Elimination ซ่ึงจะเปนการหาคําตอบโดยไมจําเปนตองหา inverse ของ matrix ซ่ึง
เปนวิธีการที่ประหยัดเวลาและไดความถูกตองมากกวาการหา inverse ดวยวิธีเชิงตัวเลขมาก  

นอกเหนือจากนี้หากวา matrix มีสภาพที่เรียกวามี ill-condition หรือสภาพที่ matrix เกือบเปน 
singular matrix (คือ matrix ที่มี determinant ใกลเคียงศูนยมาก) จะทําใหการหาคา inverse มีความผิดพลาด
มากขึ้นไปอีก เพราะตองคํานวณตัวเลขที่มี floating point สูงหลายครั้ง แตสําหรับ Gaussian Elimination 
Method จะมีวิธีการที่จะตรวจสอบ ill-condition เหลานี้ทําใหการหาคาคําตอบมีความแมนยํากวามาก 

ดังนั้นจากระบบสมการเชิงเสน 
 
[ ]{ } { }A x b=  
 

หากเราตองการหาคําตอบของสมการโดยใช MATLAB โดยวิธีการหาร matrix จะใช 
 
x=A\b  
 

ตัวอยางเชนสมการที่ผานมาจะหาคําตอบไดโดย 
 
A=[2,1,0;1,3,5;4,-6,8]; 
B=[1;2;4]; 
X=A\B 
X = 
    0.4833 
    0.0333 
    0.2833 

และความผิดพลาด 
D=B-A*X 
D = 
     0 
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     0 
     0 

 

จะเห็นวาไมเกิดความผิดพลาดขึ้นเลย  
 แมวาตัวอยางที่ยกมาโดยใชการแกปญหาดวยวิธีทั้งสอง ปรากฏวาไมมีความแตกตางกันมาก 
และเนื่องจากทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากจนทําใหอาจไมเห็นถึงความแตกตาง
ของการคํานวณเวลามากนัก อยางไรก็ตามการจะเลือกวิธีใดเพื่อไปใชงานขึ้นกับความเหมาะสมกับงาน
นั้นๆเปนหลัก 

5.4  Eigenvalues และ Eigenvectors 
 พิจารณาสมการ 

   Ax x= λ        
  

เมื่อ A  เปน square matrix ของคาคงที ่
  x เปน column vector 
 และ   λ เปน scalar 
  
สมการนี้มี solution ของ x คือ { } { }x = 0 คือทุก element ของ x มีคาเทากับศูนย แต solution นี้เรียกวา trivial 
solution และเปนคําตอบที่นําไปใชประโยชนอะไรไมได สําหรับคา scalar λ ที่ทําใหเกิด non-trivial solution 
ของสมการจะเรียก eigenvalues ของ matrix A และคา x ที่ไดจาก eigenvalue แตละคาจะเรียกวา eigenvector 
และปญหานี้เรียก eigenvalue problem สําหรับสมการขางบนนี้สามารถเขียนใหมไดเปน 
 
   ( ) { }A I x− =λ 0     
    
จะเห็นวาถา { } { }x ≠ 0  matrix ( )A I− λ  จะตองไมมี inverse ตัวอยางเชนหาก matrix C และ d มีสมการเปน 
  
   [ ]{ } { }C d = 0  
 
ถา C มี inverse จะได  [ ] [ ]{ } [ ] { }C C d C− −=1 1 0  
 
   { } { }d = 0  
 
ดังนั้นถา { } { }d ≠ 0   C จะตองไมมี inverse  
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ดังนั้นในกรณีที่เรากําลังพิจารณาอยูคือ ( )A I− λ จะตองไมมี inverse ขอจํากัดที่จําเปนและ
เพียงพอของ matrix ( )A I− λ นี้ก็คือ determinant ของ matrix นี้ตองเทากับ 0 นั่นคือ 

 
   A I− =λ 0     
สมการนี้ เรียกวา characteristic equation ของ matrix A เนื่องจากสมการนี้เปนสมการที่ไม unique นั่นคือมีคา 
x มากกวา 1 คาที่จะทําใหสมการ ( ) { }A I x− =λ 0 เปนจริงได ดังนั้นการหาคา eigenvector x จึงนิยมที่จะหา
เปน orthogonal matrix โดยจากนิยามวาถา Q เปน orthogonal matrix จะได 
 
   QQ IT =   หรือ  Q QT = −1  
 
สําหรับ eigenvector นอกจากจะเปน orthogonal แลว ยังมีคุณสมบัติ normalized ดวยคือ eigenvector แตละคา
ของ eigenvalue เมื่อทํา dot product กันจะมีคาเปนศูนย ดังนั้นจึงนิยมเรียกวา eigenvector วาเปน orthonormal 
vector สําหรับ MATLAB การหา eigenvalue problem จะใช function ตอไปนี้คือ 
 
 eig(A) คํานวณ column vector ที่บรรจุ eigenvalue ของ matrix A  

[Q, b]= eig(A)  
จะใหคา square matrix Q ซ่ึงแตละ column จะแทน eigenvector ของ A และ square 
matrix b ที่บรรจุ eigenvalue ของ A อยูในแนว diagonal สวนคาอื่นเปน 0 
 

ตัวอยางเชน  
A=[1 4;8 9]; 

  eig(A) 
  ans = 
     -1.9282 
     11.9282 
 

หรือ 
  [B,C]=eig(A) 
  B = 
     -0.8069   -0.3437 
      0.5907   -0.9391 
  C = 
     -1.9282  0 
        0    11.9282 
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  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
การหา eigenvalue นี้เปนเรื่องสําคัญในการคํานวณทางวิศวกรรมหลายประการเชนการหา 

Principal Stress ของระบบที่อยูภายใตแรงกระทํา การหา Natural Frequency ของระบบ N-DOF เมื่ออยูภายใต
สภาพการสั่นอยางอิสระเปนตน 

 
  Principal Stress 

ตัวอยางตอไปนี้เปนการหา Principal Stress และ Principal Direction ของระบบที่ตกอยูภายใต stress 
system ดังตอไปนี้ 

MPa    75,33,55,85,55,120 −==−=−=== zxyzxyzzyyxx σσσσσσ  
 

ลําดับแรกจะใหขอมูลของ stress tensor ขนาด 3x3  
 
s=[120 -55 -75;-55 55 33;-75 33 -85] 
s = 
   120   -55   -75 
   -55    55    33 
   -75    33   -85 
 

จากนั้นหาคา eigenvalue และ eigenvector 
 

[Direc SP]=eig(s) 
Direc = 
   -0.4654   -0.8372    0.2872 
   -0.8836    0.4587   -0.0944 
    0.0527    0.2977    0.9532 
 
SP = 
   24.0644         0         0 
         0  176.7995         0 
         0         0 -110.8640 
 

 
เนื่องจาก eigenvalue ยังคงเปน matrix อยู เราอาจเปลี่ยนใหเปน vector โดยใช 

 
S=diag(SP) 
S = 
   24.0644 
  176.7995 
 -110.8640 
 

สําหรับ Maximum Shearing Stress อาจหาไดจาก 
 
MaxShear=(max(S)-min(S))/2 
MaxShear = 
  143.8318 
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  Natural Frequency 
สวนการแกปญหาทางดาน Vibrations สามารถใช Egienvalue Problem หาคา Natural Frequency และ 

Mode Shapes ของระบบ สําหรับระบบที่มีการสั่นอยางอิสระและไมมี damp จะมีรูปสมการเปน 
 

Mx Kx+ = 0  
 

เมื่อ x เปน column vector ของ coordinate ที่ใชกําหนดระบบ และ 2

2

dt
xdx =  สวน M เปน mass matrix และ K 

เปน stiffness matrix สําหรับคําตอบของสมการอาจสมมุติใหอยูในรูปของ harmonic หรือ 
 

x Aei t= ω   
 
เมื่อ A คือขนาดและ ω คือความถี่ของการสั่น ซ่ึงเราจะได tiAex ωω 2−= แทนคาลงในสมการการ
เคลื่อนไหวจะได 

[ ]K M x− =ω 2 0  

หรือ   [ ]AM x− =λ 0  
 
เมื่อ A = K-1 influence coefficient matrix และ λ

ω
=

1
2  ซ่ึงเราจะพบวาเราไดลักษณะสมการเปน eigenvalue 

problem ซ่ึงลักษณะการเคลื่อนไหว x จะไมสามารถหาคาที่แนนอนไดเพราะสมการนี้ไมมี unique solution 
อยางไรก็ตามเราสามารถหารูปแบบของการสั่นหรือ mode shape ได ส่ิงที่เราสนใจจากปญหานี้ก็คือ 
natural frequency และ mode shape ของการสั่นนั่นเอง ตัวอยางตอไปนี้สมมุติวามีระบบการสั่นอยางอิสระ 
3-DOF ซ่ึงมี Mass และ Stiffness Matrix เปนดังนี ้
 

M
m

m
m

K
k k k

k k k k
k

=
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

=
+ −

− + −
−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

1

2

3

1 2 2

2 2 3 3

3

0 0
0 0
0 0

0

0 0
 

 
เราสามารถใช MATLAB หา Natural Frequency และ Mode Shape ไดโดยการเขียน function file 

ขึ้นมาในที่นี้ใหช่ือ threeDOF.m โดยเรากําหนดคา M = [m1 m2 m3]  และ K = [k1 k2  k3 ] เขาไปเปน vector เพื่อ
ความสะดวก (ถาเปนกรณีอ่ืนๆ เราอาจใหคา matrix M และ K เลยก็ได) 
 

function [A,B]=threedof(M,K) 
m=zeros(3,3); 
k=zeros(3,3); 
for j=1:3; 
   m(j,j)=M(j); 
end 
k(1,1)=K(1)+K(2); 
k(2,2)=K(2)+K(3); 



 

System of Linear Equations 96

k(3,3)=K(3);k(1,2)=-K(2);k(2,3)=-K(3); 
k(2,1)=-K(2);k(3,2)=-K(3); 
 

% หา A - Influence Coefficient Matrix โดย A=inv(K) 
invk =inv(k); 
 

% หา D - Dynamics Matrix โดย D = inv(K)*M 
D = invk*m; 

% หา  Natural Frequency และ Mode Shapes 
[A B]=eig(D); 
B=diag(B); 

B=sqrt(abs(1./B)); % λ
ω

=
1

2  

% Plot Mode Shapes 
X=[0 1 2 3]'; 
subplot(3,1,1); 
 Y=[0;A(:,1)]; 
 plot(X,Y); 
subplot(3,1,2); 
 Y=[0;A(:,2)]; 
 plot(X,Y); 
subplot(3,1,3); 
 Y=[0;A(:,3)]; 
 plot(X,Y); 
 

จากนั้นถาสมมุติให m1= m2= m3=1 kg และ k1 = k2 = k3 = 10 N/mm จะสามารถใช function threeDOF ได
โดย 

 
M=[1 1 1]; 
K=[10 10 10]; 
[A B]=threedof(M,K)  
A = 
    0.5910   -0.7370    0.3280 
   -0.7370   -0.3280    0.5910 
    0.3280    0.5910    0.7370 
B = 
    5.6982 
    3.9433 
    1.4073 
 

ซ่ึงจะได fundamental frequency (คาความถี่ที่ต่ําสุด) เปน 1.4073 rad/sec และได Mode Shape เปน 
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นอกจากนี้ eigenvalue ยังมีบทบาทในการคํานวณทางดานวิศวกรรมอีกหลายกรณี แตไมขอยกตัวอยางใน
ที่นี้ 
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บทที่ 6  INTERPOLATION และ CURVE FITTING 

 

6.1  แนะนํา Interpolation และ Curve Fitting 
 การทํางานทางดานวิศวกรรม จําเปนจะตองใชขอมูลที่ไดจากการทดลองเพื่อใชในการคํานวณ
ตาง ๆ  แตคาที่ไดจากการทดลองมักจะไดเปนการกระจายของจุดขอมูล ซ่ึงอาจไมเหมาะสมในการ
นําไปใชในการคํานวณ ดังนั้นจึงตองมีวิธีการทางคณิตศาสตรเพื่อเปลี่ยนขอมูลที่มีลักษณะเปนกลุมของ
จุดออกมาใหเปน function ทางคณิตศาสตรที่มีความตอเนื่อง การเปลี่ยนขอมูลเปน function สามารถ
กระทําไดโดยหลักใหญๆ  2 กรณีคือ 

1.  Interpolation 
2.  Curve Fitting 

 
 ขอแตกตางของทั้ง 2 วิธีคือ สําหรับ interpolation นั้น function จะผานทุกจุดของขอมูล แต curve 
fitting ไมจําเปนตองเปนเชนนั้น นั่นคือคา function อาจจะผานหรือไมผานจุดขอมูลทุกจุดก็ไดแตควรจะ
เปน function ที่ตอเนื่องและมีคาใกลเคียงกับทุกจุดมากที่สุด หรืออาจเปนเสน curve ที่เหมาะสมที่สุดกับ
กลุมขอมูลก็ได สําหรับวิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขที่ใชทั้ง 2 กรณีนั้นมีหลายวิธี แต MATLAB ไดใช
วิธีการตอไปนี้ 

1.  Interpolation วิธีที่ MATLAB ใชเปนหลักคือ 
 Polynomial interpolation  - คือการเชื่อมตอขอมูล 2 จุดที่อยูติดกันดวยเสนโคงหรือเสนตรง
ตามแตที่กําหนด ในกรณีที่กําหนดใหเปนเสนตรงจะเรียก linear interpolation 

 Cubic-Spline interpolation - จะเปน curve ที่ไดจาก polynomial degree 3 ที่เชื่อมตอระหวางจุด 2 
จุด ที่อยูติดกันและนอกจากนั้นแลวยังให slope ของเสนโคงสองเสนที่บรรจบกันที่จุดขอมูล
มีคาเทากันหรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ curve จะราบเรียบที่จุดตอของ curve ทั้งสองเสน
นั่นเอง 

สรุปทั้งสองกรณีหากมีขอมูล n จุด ทั้งสองวิธีจะสรางเสน curve ขึ้น n-1 เสน โดย linear 
interpolation นั้นจะให curve แตละเสนเปนเสนตรง และ cubic spline จะให curve แตละเสนเปน polynomial 
degree 3 
 2.  Curve fitting วิธีการที่ MATLAB ใชคือ Least-Square Curve Fitting โดยจะเปนวิธีที่เลือก curve ที่
เปน polynomial ซ่ึงมี degree ตามที่ผูใชตองการ โดย curve จะผานกลุมขอมูลที่ผลรวมของระยะหางจาก
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ขอมูลแตละจุดหางจากเสน curve นี้นอยที่สุด สําหรับ curve fitting นี้ MATLAB จะคํานวณออกมาเปน 
polynomial เพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชตอไปได 
 สําหรับรายละเอียดขั้นตอนของการวิเคราะหเชิงตัวเลขทั้งสองแบบจะไมขอกลาวในเอกสารนี้ 
และผูที่สนใจสามารถศึกษาไดจากหนังสือที่เกี่ยวของโดยตรง เชน หนังสือทางดาน Numerical Analysis 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูเรียบเรียงไมไดอธิบายขอดีหรือขอเสียของวิธีการเชิงตัวเลขที่ MATLAB 
นํามาใช ผูเรียบเรียงจึงหวังวาผูอานคงจะคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมใหเขาใจถึงหลักการและขั้นตอนของ
วิธีการตางๆ อยางแทจริง เพื่อจะไดเลือกใชงานไดอยางเหมาะสมที่สุด 

6.2  Interpolation 
  Linear Interpolation 

 สําหรับ linear interpolation จะเปนการเชื่อมตอจุดขอมูลที่อยูติดกันดวยเสนตรง ดังนั้นการหาคา
ของขอมูลที่อยูระหวางจุดทั้งสองก็จะใชสมการเชิงเสนของเสนตรงที่เชื่อมจุดนั้นเปนตัวกําหนด 
เหมือนกับที่เราใชในการเปดตารางตางๆ ทางวิศวกรรม เชน ตารางเทอรโมไดนามิกส เปนตน 

สําหรับคําสั่งที่ใชกับ MATLAB จะใชคําสั่ง interp1 
 

Interp1(x,y,s) เปนการหา linear interpolation ของชุดขอมูล x และ y เมื่อ y = y(x) โดย
จะใหคําตอบเปนคาของ y(s)โดย x และ y เปน vector ขนาดเทากัน ใน
กรณีที่ s เปน vector จะใหคาเปน vector ที่มีขนาดเทากับ s 

 
  สําหรับขอมูลท่ีใชใน interp1 ตองมีการเรียงคาของ x และ MATLAB แนะนําใหเรียงคา x จากนอย

ไปหามาก 
 

ตัวอยางเชนในการทดสอบระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนไปตามเวลา ไดดังนี้ 
 

เวลา 
(วินาที) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

0 0 
1 200 
2 600 
3 680 
4 800 
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ถาตองการหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได เมื่อเวลา t = 2.5 วินาที โดยใช linear interpolation จะมี
ขั้นตอนดังนี้ 

 

  x = [0 1 2 3 4];        % x ควรอยูในลักษณะเรียงจากนอยไปหามาก 
  y = [0, 200, 600, 680, 800]; 
  y1 = interp1(x, y, 2.5) 

y1 =  
   640 

 

หากตองการหาระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดเมื่อเวลา t = 1.5 วินาที และ 35 วินาที โดยใช linear 
interpolation จะมีขั้นตอนดังนี้ (สมมุติวาใสขอมูล x และ y แลวจากขางบน) 

 
s  = [1.5   3.5]; 
y2 = interp1(x, y, s); 
y2 =  
   400   740 
 

นั่นคือที่ t = 15 วินาที จะไดระยะทาง 400 เมตร และที่ t = 3.5 วินาที จะไดระยะทาง 740 เมตร 
 

  ในกรณีท่ี x และ y เปน matrix ท่ีมีขนาดเทากัน MATLAB จะจับคูของขอมูลในลักษณะ column ตอ 
column ดังนั้นในการใสขอมูลจะตองใหความระมัดระวังดวย 

 
  Cubic Interpolation 

 สําหรับ function cubic interpolation ซ่ึงจะคลายกับ spline แตที่จุดตอของ curve ไมจําเปนตอง
ราบเรียบ รูปแบบจะเปน 

interp1(x,y,s,‘cubic’) โดย x, y, s จะเหมือนกับที่ผานมา สวน string ‘cubic’ จะบอก
ให MATLAB ทราบวาตองการ cubic interpolation 

จากตัวอยางที่ผานมาจะไดวา 
 
x = [0, 1, 2, 3, 4]; 
y = [0, 200, 600, 680, 800]; 
y1  =  interp1(x, y, 2.5,'cubic') 
y1 = 
  657.5000 

 

และหากจะพิจารณาที่เวลา 1.5 วินาที และ 3.5 วินาที จะได 
 
s = [1.5 3.5]; 
y2 =  interp1(x, y, s,'cubic') 
y2 = 
  407.5000  735.0000 
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ซ่ึงจะเห็นวาไดคาแตกตางจากที่ไดในลักษณะของ linear spline สําหรับการพิจารณาความเหมาะสมวาคา
ใดถูกตองมากกวากันก็จะขึ้นอยูกับวา function ที่แทจริงนั้นมีลักษณะเชนไร 
 

  Spline Interpolation 
 สําหรับ spline interpolation จะมีรูปแบบ function เปน 

interp1(x,y,s,‘spline’) คา x, y, s จะเหมือนกับที่ผานมา สวน string ‘spline’ จะ 
บอกให MATLAB ทราบวาตองการใชวิธี cubic spline 
interpolation 

จากตัวอยางที่ผานมาหากตองการหาคาที่ 2.5 วินาที โดยใช cubic spline จะได 
 

x = [0, 1, 2, 3, 4]; 
y = [0, 200, 600, 680, 800]; 
y1 = interp1(x, y, 2.5,'cubic') 
y1 = 
  657.5000 
 

และหากตองการทราบระยะทางของวัตถุที่เวลา 1.5 วินาที และ 3.5 วินาที โดยใช cubic spline interpolation 
อาจทําไดดังนี้  

s=[1.5 3.5]; 
y1 = interp1(x, y, s,'spline') 
y1 = 
  421.2500  698.7500 
 

ซ่ึงเราสามารถเปรียบเทียบคาทั้งสามวิธีวาแตกตางกันเพียงใด สําหรับการเรียกใช spline นี้อาจจะใชได
อีกรูปแบบหนึ่งคือใช 

spline(x,y,s) ซ่ึงจะใหผลเหมือน interp1 (x, y, s, ‘spline’) เพียงแตคําสั่ง spline รับแต
เฉพาะ x, y ที่เปน vector เทานั้น 

spline(x,y) จะให ‘piecewise polynomial’ ที่ไดจาก interpolate ชุดขอมูล (x, y) โดย 
polynomial จะอยูในรูป y = y(x) ซ่ึงเรียก polynomial ที่ไดวามีรูปเปน pp-
form polynomial และหากตองการหาคา function ที่จุดใดอาจใชคําสั่ง 
ppvalue 

ppval(pp,s) pp คือ pp-form polynomial, s คือจุดที่ตองการหาคา ซ่ึงใหผลเหมือนกับ
การใชคําสั่ง spline(x, y, s) 

 
สําหรับตัวอยางของคําสั่งเหลานี้ หากใชขอมูลจากตัวอยางที่ผานมาจะได 
 

spline(x,y,s) 
ans = 

    421.2500  698.7500 
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หรือ 
p=spline(x,y); 
u=ppval(p,s) 
u = 
  421.2500  698.7500 
 

 

  การเปรียบเทียบวิธีการ Interpolation 
หากตองการเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการทั้งสามสมมุติวาเราทราบคาฟงกช่ันที่
แทจริงคือ 

y x x= ⋅ sin( )  
 

เราจะสรางคา x และ y มาเปน vector ขนาด 1x 20 โดยมีระยะหาง x เทาๆกัน จากนั้นจะเปรียบเทียบความ
แมนยําของวิธีการทั้งสาม โดยจะพิจารณาในชวง 0 ถึง 2 π แลวหาคาจากการ interpolation ทั้งสามวิธีที x 
= 5 วาวิธีการใดจะไดคาใกลเคียงที่สุด ซ่ึงเมื่อเขียนเปน M-file จะไดเปน 

 
% Interpolation Demo 
x=0:pi/5:2*pi; 
y=x.*sin(x); 
s=0:pi/30:2*pi;    % Set interval for plot 
 
% Linear 
a=interp1(x,y,s); 
a1=interp1(x,y,5); 
 
% Cubic 
b=interp1(x,y,s,'cubic'); 
b1=interp1(x,y,5,'cubic'); 
 
% Cubic Spline 
c=interp1(x,y,s,'spline'); 
c1=interp1(x,y,5,'spline'); 
 
% Exact 
d1=5*sin(5); 
fprintf('Solution of x*sin(x) at x=5 by linear inter.= %f \n',a1) 
fprintf('Solution of x*sin(x) at x=5 by cubic inter. = %f \n',b1) 
fprintf('Solution of x*sin(x) at x=5 by spline inter. = %f \n',c1) 
fprintf('Exact solution of function x*sin(x) at x=5 = %f \n',c1) 
 
subplot(3,1,1) 
plot(s,a,'-',x,y,'o') 
text(5,2,'Linear Interpolation') 
subplot(3,1,2) 
plot(s,b,'-',x,y,'o') 
text(5,2,'Cubic Interpolation') 
 
subplot(3,1,3) 
plot(s,c,'-',x,y,'o') 
text(4,2,'Cubic Spline Interpolation') 
 

ซ่ึงผลไดเปน 
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Solution of x*sin(x) at x=5 by linear inter. = -4.755283  
Solution of x*sin(x) at x=5 by cubic inter. = -4.796262  
Solution of x*sin(x) at x=5 by spline inter. = -4.795152  
Exact solution of function x*sin(x) at x=5 = -4.795152  
 

 
 
และกราฟที่ไดมีลักษณะเปน 
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ซ่ึงจากคําตอบและกราฟที่ไดคงจะพอมองเห็นวาวิธีการวิธีใดใหความแมนยําในการคํานวณ

มากกวากัน อยางไรก็ตามวิธีการใดจะเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุดก็ขึ้นอยูกับวาลักษณะ function ที่
แทจริงเปนอยางไรนั่นเอง 

สําหรับ  interpolation function ของ MATLAB นั้นมีอีกหลาย function รายละเอียดสามารถหาได
จาก หนังสือคูมือ MATLAB หรือ ใช help ตามดวยช่ือ function ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

 
interp2  สําหรับ 2-มิติ interpolation 
interp#  สําหรับ interpolation # -มิติ ในขณะนี้ MATLAB ทําไดถึง 6-มิติ  
interpft  สําหรับ Fast Fourier Transform Interpolation Method 
griddata  สําหรับ 2-มิติ interpolation 
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6.3  Polynomial Curve Fitting 
 Polynomial curve fitting คือการหาสมการ polynomial degree n ที่เหมาะสมกับชุดกลุมขอมูลที่สุด
แมวากราฟนี้จะไมผานทุกจุดของขอมูลแตกราฟจะเปนกราฟเพียงเสนเดียว นั่นคือมีสมการกราฟเพียง
สมการเดียวตลอดชวงที่กําหนดให ซ่ึง polynomial จะมีรูปแบบเปน 
  

 P x a x a x a x a x an
n

n
n( ) ....= + + + + +−

−
1

1
2

2
1 0  

 
โดยคาสัมประสิทธิ์ ai จะตองเลือกใหเหมาะสมกับชุดขอมูลที่สุด 

สําหรับ Least square curve fitting เปนการเลือก polynomial ใน degree ที่กําหนด เพื่อที่จะผานกลุม
ขอมูลที่กําหนด สําหรับหลักการที่ใชในการเลือก ai นั้นจะเลือกคาที่ใหกราฟที่ไดมีลักษณะที่มีผลรวม
กําลังสองของระยะทางจากจุดตางๆ หางจากเสนกราฟนอยที่สุด สําหรับรายละเอียดของขั้นตอนการ
เลือกสัมประสิทธิ์นั้นขอละไวในที่นี้ สวนคําสั่งใน MATLAB จะมีรูปแบบคําสั่งเปน 

 

Polyfit(x,y,n) โดย x, y เปนจุดขอมูลที่ตองการ fit curve ดวย polynomial degree n 
MATLAB จะให สัมประสิทธิ์ของ polynomial y = f(x) คืนมาโดยเรียง
จากสัมประสิทธิของกําลังมากไปหานอย 

 
จากตัวอยางที่ผานมาในเรื่องของ interpolation หากตองการ fit curve ดวย polynomial กําลัง 2 จะใช 
 

x = [0, 1, 2, 3, 4]; 
y = [0, 200, 600, 680, 800]; 
p=polyfit(x,y,2) 
p = 
  -34.2857  345.1429  -28.5714 
 

หมายความวา เราได curve  y = a2x
2 + a1x + a0 ซ่ึงเปน curve กําลัง 2 ที่หางจากกลุมขอมูลนี้นอย

ที่สุด โดยมีคา  a2 = -34.2857, a1= 345.1429  และ a0 = - 28.5714 ตามลําดับและหากตองการหาคาที่ 2.5 
วินาที ก็สามารถใชคําสั่ง polyval ซ่ึงไดผลเปน 

 
y1=polyval(p,2.5) 
y1 = 
    620.0000 
 

หรือถาตองการหาคาหลายจุดเชนที่ 1.5 วินาที และ 3.5 วินาที ก็สามารถใช 
 

s=[1.5 3.5]; 
y1=polyval(p,s) 
y1 = 
  412.0000  759.4286 
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ซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับกรณีของ interpolation ที่ผานมาได และเพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางของ polynomial แตละ degree สามารถพิจารณาไดจาก M-file ตอไปนี้ 
 

% Curve Fitting Demo 
x=0:pi/5:2*pi; 
y=x.*sin(x); 
s=0:pi/30:2*pi;       % Set interval for plot 
% Linear 
a1=polyfit(x,y,1); 
a=polyval(a1,s); 
% Second order 
b1=polyfit(x,y,2); 
b=polyval(b1,s); 
% Third order 
c1=polyfit(x,y,3); 
c=polyval(c1,s); 
% Fourth order 
d1=polyfit(x,y,4); 
d=polyval(d1,s); 
subplot(4,1,1) 
plot(s,a,'-',x,y,'o') 
text(4,2,'Linear Least Square') 
subplot(4,1,2) 
plot(s,b,'-',x,y,'o') 
text(4,2,'Second order') 
subplot(4,1,3) 
plot(s,c,'-',x,y,'o') 
text(4,2,'Third order') 
subplot(4,1,4) 
plot(s,c,'-',x,y,'o') 
text(4,2,'Fourth order') 

 
และจะไดผลออกมาดังนี ้
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สําหรับในเอกสารนี้คงจะกลาวถึงวิธีการของ curve fitting และ interpolation ไวเพียงเทานี้ อยางไร
ก็ตามสําหรับผูอานที่จะนําหัวขอเหลานี้ไปใชงานขอใหระลึกอยูเสมอวา 

 ในกรณีที่คาชุดขอมูลที่ไดนั้นไดมาเปนคาที่ถูกตองไมมีการผิดพลาดของขอมูล เชนไดจาก
สมการคณิตศาสตรแตเราไมทราบสมการที่แนชัด วิธีการที่เหมาะสมในการหาคาที่อยู
ระหวางจุดขอมูลควรจะใช interpolation เพราะคาที่ไดจะผานจุดขอมูลทุกจุดซึ่งเปนสิ่งที่
ถูกตอง แตวิธีการนี้จะเปนวิธีการที่ใชเวลาในการคํานวณมากโดยเฉพาะอยางยิ่งถาขอมูลมี
มาก 

 ในกรณีที่ขอมูลที่ไดอาจมีความผิดพลาดบาง เชนขอมูลที่ไดจากการทดลอง วิธีที่เหมาะสม
นาจะเปนวิธีการใช Least Square Fitting เพราะขอมูลที่ไดจากการทดลองก็ใชวาจะไมมี
ขอผิดพลาดจากการวัดเลยดังนั้นกราฟที่ไดก็ไมจําเปนตองผานจุดขอมูลทุกจุดแตควรจะเปน
เสนที่ทําใหเกิดความผิดพลาดจากขอมูลโดยรวมทั้งหมดนอยที่สุดมากกวา 

  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
 การเขียนกราฟแสดงผลการทดลองทางวิศวกรรม 

สําหรับ Interpolation และ Curve Fitting นี้ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการเขียนรายงานทาง
วิศวกรรมเชนการเขียนกราฟเพื่อนําเสนอผลการทดลอง ตัวอยางนี้จะสมมุติวาเราทําการทดลองเรื่อง 
Impact of a Jet ซ่ึงเปนการหาแรงกระทําของกระแสของของไหลที่พุงเขากระทบวัตถุแบบตางๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดคราวๆดังนี ้

การทดลองจะเปนการปลอยน้ําพุงเขากระทบเปาหมายลักษณะตางๆ จากนั้นจะเปนการ
พิจารณาผลกระทบของลักษณะของเปาแบบตางๆ ที่มีผลตอแรงกระทําที่เกิดขึ้นโดยแรงกระทํา F จะ
เทากับ 

( )F mU= − cos1 θ  
 

เมื่อ m คืออัตราการไหล U คือความเร็วที่กระแสน้ําพุงกระทบเปาหมายและ θ เปนมุมที่กระแสน้ําเปลี่ยน
ทิศทางไปเมื่อพุงเขากระทบเปาหมาย นอกจากนั้นจุดประสงคอีกอยางหนึ่งของการทดลองคือการ
เปรียบเทียบลักษณะของกราฟที่ไดจากการทดลองเทียบตอทางทฤษฎ ี

ในที่นี้สมมุติวากําหนดเปาหมาย 2 แบบคือเปารูประนาบแบน (flat plat) ซ่ึงมี θ เทากับ 90 องศา
และรูปถวยครึ่งวงกลม (hemispherical cup) ซ่ึงมี θ เทากับ 180 องศา ดังนั้นสําหรับระนาบตรงจะมีแรง
กระทําเทากับ 

F mU=  ระนาบแบน 
และสําหรับถวยครึ่งวงกลม 
   F mU= 2  คร่ึงวงกลม 
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ดังนั้นหากวาเราเขียนกราฟเทียบแรงกระทําที่เกิดขึ้นบนเปาหมาย F กับโมเมนตตัมของของไหล mU  
จะไดกราฟที่มีความชันเทากับ 1 สําหรับระนาบแบนและเทากับ 2 ของรูปถวยครึ่งวงกลมตามลําดับ 
 แรงที่วัดจากการทดลองจะใชเครื่องมือที่มีลักษณะเปนคานที่วางแทงน้ําหนักมวล 600 g เพื่อ
สรางโมเมนตใหเทากับโมเมนตที่เกิดจากแรงปะทะของของไหล เมื่อคานอยูในสภาพสมดุลยจะได 

 
F L = mgl 
 

เมื่อ m คือมวลของแทงน้ําหนัก g คือคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง L คือระยะจากจุดหมุนถึงตําแหนง
ที่กระแสน้ํากระทํา ซ่ึงเทากับ 150 mm และ l คือระยะที่วางน้ําหนักซึ่งไดจากการทดลอง ดังนั้นแรง
กระทําจะเปน 

  F mgl
L

=  
 
สําหรับในการทําการทดลองเราจะกระทําที่อัตราการไหลตางๆ กัน 6 คาสําหรับวัตถุแตละชิ้น สวนคาที่
บันทึกในระหวางการทดลองจะมีดังนี้ 

 ปริมาตรน้ําและเวลาที่ใชเพื่อใชในการหาอัตราการไหล จะใชช่ือตัวแปร TF, VF, TH, LH 
โดย T คือเวลา V คือปริมาตร สวน F และ H แทนระนาบเรียบและถวยครึ่งวงกลม
ตามลําดับ 

 ระยะทางที่วางน้ําหนักที่ใชถวง ซ่ึงจะสามารถนําไปคํานวณหาแรงที่กระทําของของไหล
ได จะใชช่ือตัวแปร LF, LH โดย L แทนระยะทางสวน F และ H เหมือนเดิม 

 
สําหรับในขั้นแรกนี้เราเขียน M-file ขึ้นมา โดย file นี้ผูเรียบเรียงเขียนขึ้นมาเพื่อจะใชใน M-book 

ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระหวาง MATLAB และ Microsoft Word for Windows ซ่ึงรายละเอียดจะกลาวถึง
ในบทของ M-book โดยเฉพาะ หากแตวาในที่นี้คา LF, TF, VF, LH, TH, VH จะสมมุติวามีการกําหนดคาที่
ไดจากการทดลองเรียบรอยแลวและเปนคาที่สงมาจาก Microsoft Word ลักษณะของ M-file เปนดังนี ้
 

%  Impact of a Jet for M-book 
 
%  Initialized Data 
 LF=LF'; TF=TF'; VF=VF';LH=LH';TH=TH';VH=VH'; 
%  List of Constant  
 grav = 9.81;   % [m/s2] 
 NozzelDim = 10;   % [mm] 
 High = 35 ;   % [mm] 
 ArmLength = 150;  % [mm] 
 mass = 0.6;    % [kg] 
% Initialize Figure and hold it 
 figure('NumberTitle','off','color',[1 1 1]) 
   hold on 
% Calculation and Plot for Hemispherical Cub 
 FlowRate = VH./TH ;                         % [Liter/s] 
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 NozzelVel = 4*FlowRate*(10^3)/(pi*NozzelDim^2);   %[m/s]  
 HitVel =sqrt(NozzelVel.^2-(2*grav*High/1000));   % [m/s] 
 ActualForce = LH * mass * grav /ArmLength;      % [Newton] 
 TheoryForce = HitVel.*FlowRate;                % [Newton] 
   HH=plot(TheoryForce, ActualForce,'b+'); % เขียนจุดที่ไดจากการทดลอง 
 p = polyfit(TheoryForce,ActualForce,1); % ใช Polyfit หาความชันเสนกราฟของ 
   SlopHemi = p(1,1);        % หาความชันเสนกราฟจากคา p 
   MaxOfx = max(TheoryForce); 
 MinOfx = min(TheoryForce); 
 xx = linspace(0,MaxOfx); 
 yy = polyval(p,xx); 
   plot(xx,yy,'b');        % เขียนกราฟเสนตรงความชัน p 
% Calculation and Plot for Flat Plate 
 FlowRate = VF./TF ;                         % [Liter/s] 
 NozzelVel = 4*FlowRate*(10^3)/(pi*NozzelDim^2);   % [m/s] 
 HitVel =sqrt(NozzelVel.^2-(2*grav*High/1000));   % [m/s] 
 ActualForce = LF * mass * grav /ArmLength;      % [Newton] 
   TheoryForce = HitVel.*FlowRate;               % [Newton] 
 HF = plot(TheoryForce, ActualForce,'ro');  % เขียนจุดที่ไดจากการทดลอง 
 p = polyfit(TheoryForce,ActualForce,1);  % ใช Polyfitหาความชันเสนกราฟของ 
   SlopeFlate = p(1,1);        
   MaxOfx = max(TheoryForce); 
 MinOfx = min(TheoryForce); 
 xx = linspace(0,MaxOfx); 
 yy = polyval(p,xx);  
   plot(xx,yy,'r');       % เขียนกราฟเสนตรงความชัน p 
 H = [HF,HH];        %  เขียนกราฟ Legend ของกราฟทั้งสองเสน         
 legend(H,'Flat Plate','Hemisphrical Cup',0)         
 xlabel('Rate of Momentum Flow (N)') 
 ylabel('Force on Vane (N)') 
 fprintf('ความชันเสนกราฟของ Hemisphrical Cup เทากับ %5.2f \n',SlopHemi) 
 fprintf('ความชันเสนกราฟของ Flat Plate เทากับ  %5.2f \n',SlopeFlate) 
 hold off 

 
% *************  END ************** 

 
ซ่ึงหากมีการกําหนดคา LF, TF, VF, LH, TH, VH จะไดรูปกราฟและผลเปนดังนี ้
 
ความชันเสนกราฟของ Hemispherical Cup เทากับ  1.41  
ความชันเสนกราฟของ Flat Plate เทากับ  0.77 
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ซ่ึงสามารถแสดงผลตามที่เราตองการได 
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บทที่ 7  NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION 
   

7.1  Numerical Integration 
สําหรับการอินทิเกรดเชิงตัวเลข (Numerical Integration) นั้นเปนวิธีการที่นิยมใชอยางแพรหลาย

ในสองกรณีใหญๆคือ 
1) ในกรณีที่เราไดขอมูลมาเปนชุดของขอมูล ซ่ึงเราอาจจะตองการ integrate โดยตรงโดยไม

ตองการที่จะทําการ interpolation หรือ fitting ขอมูลกอนแลวจึงนํามา integrate ดวยวิธีปกต ิ
2) ในกรณีที่มี function ที่ยุงอยากตอการ integrate ดวยวิธี analytical แบบธรรมดาที่ใชกันทั่วไป 

 
เราทราบดีแลววาการ integrate จะยุงยากในการปฏิบัติหากวาตองทําดวยตนเองหรือในบางกรณี

อาจเปนไปไมไดเลย แตหากเราใชวิธี numerical integration แลวทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรความยุงยาก
เหลานั้นจะลดนอยลงไปมากเพราะการ integrate ก็คือการรวมขนาดของชิ้นสวนเล็กๆเขาดวยกันนั่นเอง 
สําหรับการ integrate ใน MATLAB สามารถทําไดทั้งสองกรณี เพราะวาในกรณีที่ 2 ถาตองการใช 
numerical integration ก็จะเหมือนกันกับวิธีแรกคือจะตองคํานวณคา function ออกมาเปนจุดๆ กอน ซ่ึง
ความละเอียดของผลที่ไดก็ขึ้นอยูกับความหางของขอมูลแตละจุด 

อยางไรก็ตามสําหรับ MATLAB แลวหากเรามีขอมูลแบบที่เปนจุดซึ่งไมทราบคา function เราจะ
สามารถใชวิธี numerical integration แบบ Trapezoidal Numerical Integration ซ่ึงถือวาจะมีความละเอียดไม
มากนักแตวาหากเราทราบ function ที่จะ integrate เราจะสามารถใชวิธี numerical ที่ใหความละเอียดกวา
เชน Simpson's Rule แตวิธีการใชแบบหลังนี้อาจจะยุงยากกวาบางเพราะตองมีการเขียน function file 
เพิ่มเติมขึ้นมา 

 
  Trapezoidal Numerical Integration 

สําหรับ trapezoidal numerical integration นั้น MATLAB จะใช function trapz โดยการกําหนดคา 
vector หรือ matrix x และ y เปนการกําหนดขอมูลแตละจุด ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้   

trapz(x,y) จะเปนการ integrate y x dx( )∫ โดย x และ y เปน column vector ถา x และ 
y เปน matrix จะคํานวณแตละ column ของ matrix นั้น ถา x เปน column 
vector และ y เปน matrix จะเทียบแตละ column ของ y กับ x  

ลองพิจารณาจากตัวอยางหากวาเราตองการหาคา integrate ตอไปนี้ 
x x dx

0

π

∫ sin( )  
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ซ่ึงหากวาใชวิธีการ integrate-by-path จะไดคาเทากับ π หากวาเราใช function trapz ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ 
อันดับแรกแบงคา x ออกเปนชวงเทาๆ กัน (ในความเปนจริงหากเปนขอมูลที่ไดมานั้น คา x ไม
จําเปนตองมีชวงหางเทากันก็ได) ซ่ึงหากตองการแบงชวงออกเปน 50 ชวงจะได 

 
x=0:pi/50:pi; 
 

จากนั้นคํานวณหาคา y ทั้ง 50 จุดของ x จะได 
 

y=x.*sin(x); 

และหาคาไดเปน 
A=trapz(x,y) 
A = 
    3.1406 
 

ซ่ึงจะพบวาคามีความผิดพลาดจากคา π = 3.14159 ในทศนิยมตําแหนงที่ 3  
 

  Quadrature Integration 
Quadrature คือวิธีการทาง numerical ที่ใชหาพื้นที่ใตกราฟของ function สําหรับ MATLAB จะมี 

function ใหเลือกได 2 function ซ่ึงแตละ function จะใชวิธีการคํานวณที่แตกตางกัน function ที่กลาวถึงนั้น
คือ function quad และ quadz อยางไรก็ตามการใช function ทั้งสองนี้ผูใชจะตองเขียน function file ขึ้นมา 
โดย function file นั้นจะตองบรรจุ function y = f(x) ที่ตองการ integrate ไวแลวใชคําสั่ง quad หรือ quadz 
คํานวณหาคา integrate โดยมีรูปแบบของคําสั่งทั้งสองเปน 

quad(’function’,a,b) หรือ    
quad(’function’,a,b,tol,trace)  หรือ    
quad(’function’,a,b,tol,trace,p1,p2...)   

โดย ‘function’ คือช่ือ function file ที่เขียนขึ้น (ซ่ึงในตัวอยางนี้จะมีช่ือเปน 
function.m) a และ b เปนคาคงที่กําหนดจุดเริ่มการ integrate จาก a ถึง b สวนที่
เหลือจากนี้คือ tol, trace, p1. จะมีหรือไมก็ไดสําหรับ tol เปนคาที่
กําหนด relative error ของการ integrate ถาไมกําหนด MATLAB จะตั้งคานี้ไวที่ 
0.001, trace คือ function ที่จะใช plot จุด และ p1, p2  คือคา parameters อ่ืนๆ 
ที่จะสงไปใหกับ MATLAB ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจากคําสั่ง help quad  
สําหรับคําสั่งนี้ MATLAB จะใช Simpson's Rule ในการหาคา integrate 

Quad8(’function’,a,b) หรือ 
Quad8(’function’,a,b,tol,trace) หรือ    
Quad8(’function’,a,b,tol,trace,p1,p2...)   

Parameter ตางๆ จะเหมือน function quad เพียงแตการคํานวณจะละเอียด
มากกวา โดยจะใช Newton-Cotes 8 panel rule ซ่ึงจะเหมาะกวา quad ในดาน
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ความละเอียดและหาคา integral ของ function ที่มี singularity อยูในชวงที่ตองการ 
integrate 

 
สําหรับตัวอยางที่จะใชทั้งสองวิธีจะขอใชตัวอยางเดิมที่กลาวมาแลวในวิธีกอนหนานี้ เพื่อใชใน

การเปรียบเทียบ แตถาตองการใช function quad จะตองสราง M-file เปน function file ขึ้นมากอน ในที่นี้
ใหสมมุติวา save ช่ือเปน myint.m 
    

function y = myint(x) 
   y  = x.*sin(x); 

จากนั้นใชคําสั่ง 
A=quad('myint',0,pi) 
A = 
    3.1416 

ซ่ึงเมื่อเทียบกับคาจริงคือ π = 3.14159 แลวจะพบวาผิดพลาดที่ทศนิยมตําแหนงที่ 4 หากตองการเพิ่มความ
แมนยําขึ้นก็สามารถใช function quad8 โดยยังใช function myint เหมือนเดิม 

 
format long 
A=quad8('myint',0,pi) 
A = 
   3.14159265358962 
 

สาเหตุที่ใชคําสั่ง format long เพื่อใหเห็นวาเมื่อเทียบกับคาจริงคือ 
 
pi 
ans = 
   3.14159265358979 
 

จะไดเห็นวาความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นที่ทศนิยมตําแหนงที่ 13 ซ่ึงนับวานอยมาก  
จากตัวอยางที่ผานมาทั้งสามตัวอยางทานคงทราบถึงความแมนยําของการคํานวณ numerical 

integration ดวย function trapz, quad และ quad8 อยางหนึ่งที่ควรชี้ใหเห็นก็คือ ถาหากวาตองการเพิ่ม
ความถูกตองใหมากขึ้นสามารถทําไดดังนี ้

 ในการใช trapz ใหเพิ่มจุดของการ  integrate ขึ้นหากทําได 
 ในการใช quad และ quad8 สามารถทําไดโดยลดคา tol ใหต่ําลง โดยสําหรับ quad และ 
quad8 กําหนดเบื้องตนไวที่ 0.001  

7.2  การ Integrate Double Integral 
 ที่ผานมาเปนวิธีการ integrate เทียบตอตัวแปรเพียงตัวเดียว แตในหลายกรณีเราจําเปนตอง 
integrate เทียบตอ 2 ตัวแปรก็อาจทําไดโดยใชขั้นตอนดังนี้คือ ใหหาคา function โดยใหตัวแปรตัวหนึ่ง
คงที่ไวกอนแลวดําเนินการ integrate เทียบตอตัวแปรตัวเดียว จากนั้นเมื่อไดคาแลวจึง integrate เทียบตอ
ตัวแปรที่เหลือ เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นขอยกตัวอยางการคํานวณหา double integral ตอไปนี้ 
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1 2 2

∫ ∫ − −e dydxx y  
 

การใช MATLAB ขั้นแรก เราตองสราง function file สมมุติช่ือ myint2.m ดังนี้ 
 

 function f = myint2(x,y) 
 f = exp(-x.^2 - y.^2) 
 

 จากนั้นคํานวณหา integral โดยกําหนดคา x ไวทีละคา สมมุติเราตองการแบง x ออกเปน 20 ชวง 
จากนั้นใชคําสั่ง (หรืออาจเขียน script file) 

 
x = 0:1/19:1; 
for   k = 1:20 

A2(i) =  quad(‘myint2’,0,1,[],[],x(i));  
end 

 
ในที่นี้เราตองการสงคา integrate โดยใช quad function ในการ integrate จาก 0 ถึง 1 และใช tol 

และ trace ตามที่เครื่องกําหนด (สงเปนคาวาง [ ]) และใหสงคา x(i) เขาไปสู M-file myint2 เพื่อคํานวณ
คา x ดังนั้นเมื่อทํา loop ครบ 20 คร้ัง  (k = 1 ถึง 20) เราจะไดคา A2 เปน matrix ขนาด 1 x 20 จากนั้นเมื่อ
เราทราบคา A2 แลวเราสามารถ integrate function A2 ตอไปไดโดยตรง จากนั้น fixed y แลวเปลี่ยนคา x 
บาง หรือก็คือการใชคําสั่ง trapz นั่นเอง เชน 
 

   A = trapz(x,A2) 
   A = 
      0.55762 
 

  สําหรับ function ที่ใชเพื่อการ integrate double integral เปน function ที่ช่ือ dblquad ซ่ึงมีรูปแบบ
ของคําสั่งดังนี ้
 
 dblquad(‘function’,inmin,inmax,outmin,outmax,tol,trace,‘method’) 

เปนการ integrate double integral โดยการใช function quad โดยที่ inmin, inmax คือคา 
limit บนและลางของ integrand ดานใน สวน outmin และ outmax จะเปนคา limit บน
และลางของ integrate ดานนอก function คือช่ือ function file ที่บรรจุ integrand ซ่ึงจะตอง
เปน function ของสองตัวแปรโดย สวน option ที่เหลือคือ tol และ trace จะ
เหมือนกับการใช function quad หรือ quad8 ปกติ สวน ‘method’ นี้เปน option ของ
วิธีการ integrate วาจะเปน ‘quad’ หรือ ‘quad8’ ซ่ึงหากไมกําหนด MATLAB จะใช 
‘quad’ สวน function file ตองอยูในรูป function(inner, outer) ซ่ึง inner 
และ outer คือตัวแปรที่ใชกับ integrate ดานในและดานนอกตามลําดับ  

สําหรับตัวอยางการใช function นี้ ขอยกตัวอยางเดิมที่ผานมาคือ 
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∫ ∫ − −e dydxx y  

ขั้นแรกจะเปนการสราง function file ที่ใชจะเปน integrand สมมุติใชช่ือ myint3.m 
 
function f = myint3(x,y) 
f = exp(-x.^2- y.^2); 

 

และผลจะเปน 
dblquad('myint3',0,1,0,1) 
ans = 
    0.5577 

 
จะพบวาผลที่ไดไมแตกตางจากวิธีกอนหนานี้มากนักแตการใชงานจะงายกวามาก  

 ที่ผานมาเปนการใช MATLAB คํานวณหาคา integration ทั้งในลักษณะแทนคาไดโดยตรงกับแบบ
ที่ตองเขียน function ขึ้นมาเพิ่มเติมหรือที่เรียกใน MATLAB วาเปน function ประเภท function function คือ
การเรียกใช function หนึ่งที่จะตองไปเรียกอีก function หนึ่งมาใชงานดวย นอกเหนือจากการ integrate ดวย
วิธีการเชิงตัวเลขแลว MATLAB ยังมี Symbolic Integration ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Symbolic Toolbox ซ่ึงจะ
กลาวถึงในภายหลัง 

7.3  Numerical Differentiation 
 สําหรับ differentiation ของ y(x) เทียบตอ x จะนิยมวา 
  

  dy
dx

y x y x x y x
xx

= ′ =
+ −

→
( ) lim ( ) ( )

∆

∆
∆0

 
 

สําหรับการทํา Numerical Differentiation นี้มักไมนิยมที่จะใชกับ Continuous function ที่ทราบคาอยู
แลว เพราะการ differentiation function ดวยวิธี analytical เปนเรื่องที่คอนขางงาย เมื่อเทียบกับ integration 
อยางไรก็ตามถาเราไมทราบคา function ที่ตองการหาอนุพันธ แตเปนเพียงการทราบขอมูลแตละจุด (x,y) 
แลวมีความจําเปนตองการหา ′y x( )  ก็สามารถใชการประมาณไดวา 
  

  ′ =
−
−

−

−
y x

y x y x
x xk
k k

k k
( )

( ) ( )1

1
 

 
ซ่ึงคาจะถูกตองมากขึ้นถา  ∆x x xk k= − −1  มีคาเขาใกลศูนยมากขึ้น สําหรับ function ที่ใชหา difference จะ
ใช 

diff(x) หาคา difference ของ element ตาง ๆ ของ x ถา x เปน vector 1 x n (หรือ n x 1) 
ใหคา vector ขนาด 1 x (n-1) [หรือ (n-1) x 1] ตามลําดับ ถา x เปน matrix m x n 
แลว จะใหคา matrix ขนาด (m-1) x n 
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ในการหาคา  dy

dx
 จาก set ของ coordinate (xi, yi) จะสามารถหาไดจาก   
 
 diff(y)./diff(x) 
 

ตัวอยางเชนจากการทดลองได x = [1 2 3 4 5] และ y = [1 1.3 1.8 2.1 2.4] หากตองการหาคา  dy
dx

สามารถทํา
ไดดังนี้ 

 x = [1, 2, 3, 4, 5]; 
 y = [1, 1.3, 1.8, 2.1, 2.4]; 
 dydx = diff(y)./diff(x) 

dydx = 
    0.3000    0.5000    0.3000    0.3000  
 

จากผลที่ไดหมายความวาคา dy
dx

ที่ x=1 มีคา 0.3000, คา dy
dx

ที่ x=2 มีคา 0.5000, ... ตามลําดับไปเรื่อยๆ 
 

สําหรับการใช Numerical differential นั้นจะถูกตองมากขึ้น ถาหากวาคา ∆x = xi-xi-1 มีคานอย แต
สําหรับในการทดลองทางวิศวกรรมนั้นอาจไมสามารถทําใหคา ∆x เล็กมากได เพราะเหตุผลหลายๆ 
ประการเชน ถา ∆x มีคานอย จํานวนขอมูลก็จะมาก เวลาในการเก็บขอมูลนาน คาใชจายในการทดลอง
จะสูง ฯลฯ ดังนั้นในกรณีที่เรามีความจําเปนที่จะตองมีคา ∆x กวางเราอาจตองทําการ interpolate หรือ  
curve fitting กอนแลวจึงนํามาหาคา difference 

 

  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
 การหากําลังของเครื่องยนตสันดาปภายใน 

การหากําลังของเครื่องยนตสันดาปภายในมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมคือการวัดความดันใน
กระบอกสูบเทียบตอตําแหนงมุมของเพลาขอเหวี่ยง จากนั้นจะสามารถนํามุมของเพลาขอเหวี่ยงมาหา
ปริมาตรกระบอกสูบในขณะนั้น และนํามาเขียนกราฟแสดงความดันและปริมาตรกระบอกสูบซึ่งจะได
กราฟแสดงวัฏจักรแสดงการทํางานของเครื่องยนต และพื้นที่ใตกราฟจะแทนงานของเครื่องยนต 
จากนั้นกําลังของเครื่องยนตจะหาจากงานตอดวยเวลา กําลังที่ไดจากการหาดวยวิธีนี้จะเรียกวา indicated 
power และเครื่องมือวัดความดันในกระบอกสูบนั้นเรียกวา indicator 
 สําหรับคาที่เกี่ยวของกับเครื่องยนตสันดาปภายในมีดังนี ้
 Indicated mean effective pressure, imep 
   imep W

V
=  

 Indicated Power 
   P

imepV N
ni

r
=  
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เมื่อ V คือปริมาตรกระบอกสูบ, N คือความเร็วรอบเครื่องยนต และ nr จะมีคาเทากับ 1 สําหรับเครื่องยนต 
2 จังหวะและ 2 สําหรับเครื่องยนต 4 จังหวะ 
 
 สมมุติวาการทดลองหนึ่งเราไดคาปริมาตรกระบอกสูบและความดันของเครื่องยนต 4 จังหวะ
ดังนี้ 

ปริมาตรกระบอกสูบ 
( CC ) 

ความดันจังหวะอัด-ระเบิด 
( bar ) 

ความดันจังหวะดูด-คาย 
( bar ) 

141.0 16.0 15.0 
164.25 47.0 11.0 
186.50 42.0 9.5 
207.55 37.0 8.0 
230.00 33.0 7.0 
324.13 21.0 4.5 
410.40 14.5 3.0 
500.00 11.0 2.0 
590.04 8.5 1.5 
680.00 7.0 1.0 
770.00 5.0 1.5 
815.00 4.5 1.5 
860.00 3.5 3.5 

 
อันดับแรกจะเปนการ plot Indicator diagram ของความดัน-ปริมาตร สําหรับเครื่องยนต 4 จังหวะ 

ความดันจะตองแบงออกเปนสองสวนคือ ในสวนจังหวะอัดและสวนจังหวะระเบิด หรือเปนชวงที่มี
ความดันสูงและชวงความดันต่ํา ซ่ึงจากขอมูลจะไดกราฟลักษณะดังนี ้
   

จากนั้นจะเปนการหางานหรือพื้นที่ใตกราฟ โดยการใช numerical integration โดยขั้นแรกจะตอง
หาคาความแตกตางของความดันชวงความดันสูงและความดันต่ํากันเสียกอน สําหรับ function file ที่ใชมี
ลักษณะดังนี ้

function [Power,imep]=ice_PV(V,PH,PL,N,nr) 
plot(V,PH,V,PL) 
ylabel('Pressure, bar'); 
xlabel('Volume, CC'); 
title('Indicator Diagram') 
 
DP=PH-PL; 
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W=(trapz(V,DP))/10;               % N-m 
Vdis=max(V)-min(V);   % Displace Volume 
imep = (W/Vdis);                % MPa 
Power = W*N*2*pi/(nr*60000);    % kW   
 
fprintf('Indicated Power = %5.2f kW \n' ,Power) 
fprintf('Indicated mep = %5.2f MPa \n' ,imep) 

 

และเมื่อกําหนดคาตามตารางและให ความเร็วรอบเทากับ 1200 rpm สําหรับเครื่องยนตส่ีจังหวะ nr = 2 0 
จะได 

N=1200; 
nr=2; 
[Power imep]=ice_pv(V,PH,PL,N,nr); 
 
Indicated Power = 53.52 kW  
Indicated mep = 1.18 MPa 
 

สวนกราฟจะเปนไปตามรูปดานลาง 
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บทที่ 8  SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIIAL EQUATIONS 

 
 
 เปนที่ยอมรับกันวาปญหาในทางวิศวกรรมคงจะหนีไมพนเรื่องของการแกสมการอนุพันธ ซ่ึง
ถือเปนพื้นฐานหลักของสมการตางๆ ที่เรานํามาประยุกตใชกัน แมวาสมการทายสุดที่เรานําไปใชนั้น
ไมไดอยูในรูปของสมการอนุพันธแลวก็ตาม แตสําหรับวิศวกรที่ตองทํางานอยูกับทฤษฎีตางๆใน
งานวิจัยเพื่อปรับปรุงและคนควาสิ่งใหมๆนั้นสมการเชิงอนุพันธจะเขาไปมีบทบาทอยางมากอยู
ตลอดเวลา ในหัวขอนี้จะกลาวถึงการแกสมการ Ordinary Differential Equation (ODE) ดวยการใช MATLAB 
สําหรับสมการเชิงอนุพันธประเภท Partial Differential Equation (PDE) นั้น MATLAB จะมี toolbox ตางหาก
ซ่ึงไมไดรวมอยูกับโปรแกรมปกติ จึงไมขอกลาวถึงในที่นี้ 
 ในเอกสารชุดนี้จะกลาวถึงการแกสมการ ODE ทั้งแบบ first order และ order ที่สูงกวาและ
นอกจากนั้นเนื่องจาก MATLAB จะมี function สําหรับ initial value problem เทานั้น เอกสารชุดนี้จึงเสนอ
แนวทางที่จะใช function ที่มีอยูใชแกสมการประเภท boundary value problems ดวย 

8.1  First Order ODE 
 สําหรับ first order  ODE  จะมีรูปสมการเปน 
 
   ),( yxg

dx
dy

y ==′  

 
เมื่อ  x  เปน independent variable และ y เปน dependent variable ในรูป function ของ x และถาหากวา g(x,y) 
เปน linear function ของ y เราจะเรียก ODE นี้วาเปน linear ODE  ไมเชนนั้นจะเรียกวาเปน nonlinear ODE 
นอกเหนือจากนั้น ถาหากวาทุกเทอมของ g(x,y) มี y ประกอบอยูดวยเสมอจะเรียกสมการนั้นวาเปน 
homogenous ODE หากไมเปนเชนนั้นจะเรียก nonhomogeneous ODE 

การหาคําตอบของสมการ ODE ก็คือการหาคา 
 

   )(xyy =   ที่ทําให   ),( yxgy =′  
 
 ซ่ึงปกติจะมี y(x) มากกวา 1 function ที่ทําใหสมการนี้เปนจริงแตสมการเหลานั้นจะแตกตางกันก็
แตเพียงสภาพเริ่มตน (initial condition) หรือสภาพที่ขอบเขต (boundary condition) เทานั้น ดังนั้นเราจึงเรียก 
function เหลานั้นวา general solutions อยางไรก็ตามหาก y(x) ไดมีการกําหนดคา boundary หรือ initial 
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condition เปนที่เรียบรอยแลวคา y(x) ที่ไดก็จะเปนคําตอบเฉพาะสภาพนั้นๆ หรือเรียกวาเปน particular 
solution ของสภาพการกําหนดนั้น 
 การแกสมการ ODE นั้น MATLAB ใช Runge-Kutta Method (R-K) ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชแก initial 
value problem ordinary differential equations และ MATLAB จะใชขั้นตอนแบบ variable step size โดยจะมีการ
เปลี่ยน step size อัตโนมัติหากวา solution แตละ step ที่ไดจากการคํานวณมีการเปลี่ยนแปลงคามากหรือ
นอยเกินไป นอกเหนือจากนั้น ODE function ของ MATLAB จะเปนประเภท  function-function คือจะตองมี
การเขียน function  file ที่บรรจุสมการ ODE นี้แยกเปน function file ตางหากกอน แลวจึงให ODE function นี้
เรียกใชอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงก็จะคลายกับการใช function - function เพื่อการ integrate ในบทที่ผานมา 

สําหรับ order ของ Runge-Kutta Method นั้น MATLAB จะมีใหเลือก 2 แบบคือใช order 2-3 ซ่ึงจะ
เปน function ode23 และจะมี order 4-5 ซ่ึงจะใช function ode45 โดย ODE functions มีรูปแบบเปน 

 
[x,y]= ode23('function',[a b],initial) 

MATLAB จะใช Runge-Kutta Method 2nd- order  และ 3rd - order สวน
‘function’ คือช่ือ function file [function.m สําหรับในตัวอยางนี้] ที่
กําหนด function ที่ตองการจะแกสมการ สวน a และ b เปนชวงที่
ตองการจะหาคาคําตอบ  initial  เปนคาของ function ที่ a (initial 
condition) สวน x และ y เปนคําตอบ โดย  y = y(x) 

 [x,y] = ode45(‘function’,[a b],intial) 

คา parameter ตางๆ จะเหมือนกับ ode23 แตจะใช R-K order 4 และ 5 
เพื่อใหไดคาที่มีความแมนยําสูงขึ้นกวา ode23 โดยตามคาปกติ ode23 
จะมี relative error  0.001 สวน ode45 จะมี relative error 10-6 

 
ตัวอยางการใช function ode เชนหากตองการแกสมการ first order ODE 

  y x x x' cos sin= −   
 

ในชวง 0 ถึง  π และเปนไปตาม initial condition ที่ x = 0, y(0) = 0 ซ่ึงสมการนี้มี exact solution เปน 
y x x= cos  

 
ขั้นแรก   เขียน  function M-file  ในที่นี้สมมุติช่ือ myode.m 
 

  function yprime  = myode(x, y) 
  yprime = cos(x) - x.*sin(x) 

 

ขั้นที่ 2 เขียน script M-file     (หรืออาจจะทําโดยไมตองเขียน M-file ก็ได) 
 
  [x, y] = ode23(‘myode’,[0  pi],0)  
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ซ่ึงผลที่ไดจะเปน column vector x และ y แตเนื่องจากวา MATLAB ใช variable step side ดังนั้นเราจึงไม
ทราบขนาดของ x และ  y ที่แนนอนหากเราตองการทราบคาในระหวางชวง 0 -  π  เราอาจจําเปนตอง 
interpolate คา x และ y กอน สําหรับในตัวอยางนี้ถาพิจารณาคาสุดทายที่ x = π จะไดคาที่ถูกตองเปน  

 
y = p cos(p) = - p =-3.14159 
 

สวน ode23 จะใหคาดังนี้ 
 
[a b]=size(y); 
y(a) 
ans = 
      -3.1417 
 

นั่นคือ y(π) = -3.1417 แตถาลองใช  ode45 จะได  
 
[x, y] = ode45(‘myode’,[0  pi],0) 
[a b]=size(y); 
format long 
y(a) 
ans = 
  -3.14159260200719 
pi 
ans = 
   3.14159265358979 

 
ซ่ึงจะเห็นวาไดคา y(π) = - 3.1415926 ที่ใกลเคียงกับคาคําตอบที่แทจริงมากกวา ode23 
 ในหลายๆ กรณีการแกสมการ ODE จําเปนจะตองหาคาของ function ที่จุดที่เปน singularity หรือ
เกือบจะเปน singularity ทําใหการแกสมการนั้นจะ converge ยากมากขึ้น ปญหาประเภทนี้นิยมเรียกวา
สมการมี stiff condition ซ่ึงการแกสมการประเภทนี้ตองการความละเอียดและเสียเวลาคอนขางมาก 
สําหรับ MATLAB ก็จะมี function สําหรับ ODE พวกนี้ดวย เชน  ode15s, ode23s รายละเอียดสามารถหา
เพิ่มเติมไดจากคูมือหรือดูจาก  help ode23s 

8.2  Higher Order ODE 
 สําหรับในกรณี n order ODE ซ่ึงมีสมการอยูในรูป 

   ),...,,,( )1()( −′′′= nn yyyyxgy  เมื่อ  y=y(x) และ 
n

n
n

dx
yd

y =)(  

 
 โดยมี initial condition เปน 
   00 )( axy =  
   10 )( axy =′  
   .......... 

10
)1( )( −

− = n
n axy  
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เมื่อ  x  เปน independent variable และ y เปน dependent variable ในรูป function ของ x และถาหากวา           
g(x,y,...) เปน linear function ของ y หรือ derivative ของ y เราจะเรียก ODE นี้วาเปน linear ODE of order n 
ไมเชนนั้นจะเรียกวาเปน nonlinear ODE of order n นอกเหนือจากนั้นถาหากวาทุกเทอมของ g(x,y,...) มี y 
หรือ derivative ของ y ประกอบอยูดวยเสมอเราจะเรียกสมการนั้นวาเปน homogenous ODE of order n หาก
ไมเปนเชนนั้นจะเรียก nonhomogeneous ODE of order n 

ขั้นตอนการแกสมการ ODE ที่มี order สูงกวา 1  ขั้นแรกจะตองทําให ODE สมการนั้นเปลี่ยนเปน
ระบบสมการ first order ODE โดยการสรางตัวแปรขึ้นใหม เชนจาก  

 
  ),...,,( )1()( −′= nn yyyxgy  
 

กําหนดให  )1(
1 )( −= nyxv  

   )2(
2 )( −= nyxv     

   .......... 

   
yv

yxv
yxv

n

n
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=

′=

′′=
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ดังนั้น  
),...,,()( )1()(

1
−′==′ nn yyyxgyxv  

   )()( 1
)1(

2 xvyxv n ==′ −  
   )()( 2
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ซ่ึงสมการทั้งหมดจะไดสมการ First order จํานวน n สมการ จากนั้นเราก็จะแกสมการทั้ง n 

สมการพรอมกันสําหรับตัวอยางในที่นี้ขอยกตัวอยางสมการ nonlinear second order ODE 
  22 )1(),,( yyyyyxgy −−′=′=′′  
 

ขั้นแรกให  
122
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จากนั้น เนื่องจาก  yvyv ′== 12 ,  แทนคาลงใน  1v′   จะได 
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ตัวแปรที่ตองการ คือ 1v  และ 2v  ในตัวอยางนี้ เราจะเขียน function file สมมุติใหช่ือ myode.m 

 
 function dv =  myode2(x,v) 

 dv = zeros (2, 1)    %  สราง vector ขนาด 2x1  ซ่ึงเทากับจํานวนสมการ 
 dv (1)  =  v(1).*(1-(v(2).^2))-v(2).^2; 
 dv (2)  =  v(1) ; 

 

ถากําหนดให initial condition เปน   )0(0)0( 1vy ==′  
    )0(25.0)0( 2vy ==  
 
และตองการหาคาสมการในชวง  0 10≤ ≤x  ใน MATLAB command จะใช 

 
t = [0 10];   
initial = [0 0.25]; 
[x, y] = ode45(‘myode2’,t,initial); 
m = plot(x,y); 
legend(m,'dy','y') 
 

ผลที่ไดจาก ode45 จะเปน vector x ที่มีคาเพิ่มขึ้นในชวงจาก 0 ถึง 10 แตเนื่องจากใชวิธี R-K แบบ 
variable step size จึงไมสามารถทราบขนาดของ vector กอนได สวน y จะเปน matrix ที่มี 2 column ซ่ึง 
column แรกจะเปนคา v1  หรือ y ′  สวน column ที่ 2 จะเปนคา v2 หรือ y นั่นเอง กราฟที่ไดจากการแก
สมการเปนดังนี้ 
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 จากตัวอยางที่ผานมาจะเปนการแกสมการ second order  อยางไรก็ตาม สําหรับสมการที่มี order 
สูงกวานี้ก็จะมีขั้นตอนเชนเดียวกัน ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนไดดังนี้ 

 เขียนสมการที่มี order สูงใหเปนระบบสมการ first order 
 เขียน function file ที่บรรจุระบบสมการ first order 
 ใชคําสั่ง ode45 หรือ ode23 ตามรูปแบบที่กําหนดให 

 
สําหรับในการใช ode function ถาไมมีการกําหนด output ที่แนชัด  เชนสั่ง 

 
   ode23('myode',t,initial) 
 

เนื่องจาก output ของ function ode23 นั้นมีมากกวา 1 คา คือมีทั้ง x และ y ดังนั้น MATLAB จึงไมสามารถ
เก็บไวในตัวแปรชื่อ ans ได ทําให MATLAB แกปญหาโดยการ plot คา (x, y) ให โดยอัตโนมัติ  

ในเอกสารนี้ไมไดกลาวถึง option อ่ืนๆ ของ function ode ดังนั้นสําหรับทานที่ตองการทราบ 
option อ่ืน ๆ ของ function ode สามารถศึกษาไดจากคูมือหรือใช  help ode23 

8.3  Boundary Value Problems : Shooting Method 
ในการแกปญหา ODE ที่มี order สูงกวา 1 จําเปนจะตองมีคากําหนดหรือ condition ใหเทากับ

จํานวน order ของสมการนั้น ที่ผานมาไดมีตัวอยางที่มีคา condition โดยเปนการกําหนดคาที่จุดจุดเดียวซ่ึง
เราสามารถใชเปนจุดเริ่มตนในการหาคําตอบที่ตองการหรือที่เรียกปญหาในลักษณะนี้วา initial value 
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problem อยางไรก็ตามในความเปนจริงมีหลายกรณีที่จะมีการกําหนดสภาพที่ขอบเขตหรือ boundary 
condition มาให ซ่ึงการพิจารณาในกรณีที่ใช analytical method ก็จะไมแตกตางกันมากนักไมวาจะเปน 
boundary หรือ initial value problems แตสําหรับการใช Runge-Kutta numerical method แลวลักษณะการ
แกปญหาของทั้งสองกรณีจะแตกตางกันอยางมาก เพราะสําหรับ R-K จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดคา
เร่ิมตนเพื่อให R-K จะคอย ๆ หา solution ไปทีละ step เร่ิมจากจุดเริ่มตน 

สําหรับในกรณีของ boundary value problem นั้นสมการอาจจะกําหนดคาของตัวแปรหรืออนุพันธ
ของมันไวที่จุดสองจุด ดังตัวอยางเชน 

 
 yxxy ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=′′

5
1  และกําหนดให y(1) = 2, y(3) = - 1  

 
ซ่ึงจากสมการนี้จะเห็นวากําหนดคา y  มาใหที่ x = 1 และ x = 3 ซ่ึงเปนการกําหนดคาที่ของเขต

มาให การแกปญหาดวย R-K สําหรับ ODE นี้นั้นไมสามารถกระทําได เพราะเราไมทราบคาตัวแปรและ 
derivative ของมันที่ขอบเขตใดเลย 

การแกปญหาในกรณีแบบนี้ วิธีหนึ่งคือเราจะเริ่มจากการ เดา คาเริ่มตนของ condition ที่ยังขาด
ไป จากนั้นใช R-K แกสมการในชวงที่กําหนดแลวเปรียบเทียบคาตัวแปรหรืออนุพันธที่กําหนดวาเทากัน
หรือไม หากไมเทากันก็ใหเดาคาเร่ิมตนใหมแลวลองพิจารณาคาเมื่อคํานวณเสร็จสิ้นอีกครั้งหนึ่ง จากการ
ทําสองครั้งแรกเราก็คงจะพอนึกภาพออกวาคาที่ถูกตองควรจะเปนคาใด และถาหากวาสมการที่ตองการ
หาคําตอบไมยุงยากมากนักเราก็คงจะไดคําตอบที่ถูกตองในการลองทําครั้งที่สาม 

วิธีการนี้เรียก shooting method ซ่ึงชื่อของมันไดมาจากวิธีการยิงปนของทหารปนใหญเพื่อ
ปรับตําแหนงมุมปนเพื่อใหไดตําแหนงกระสุนตกตรงที่เปาหมาย โดยขั้นแรกจะมีการยิงปนออกไปครั้ง
แรก 1 นัด จากนั้นดูตําแหนงกระสุนตกหากไมเหมาะสมก็จะปรับมุมปนใหมแลวยิงไปอีก 1 นัดแลว
พิจารณาตําแหนงกระสุนตกอีก หากทําซ้ําเชนนี้จํานวน 1 ชุดหรือประมาณ 3-5 นัดก็จะสามารถยิงปนได
เขาเปาหมายตามตองการ 

จากสมการที่กําหนดใหหากจะใช MATLAB ชวยในการแกสมการนี้อาจทําได โดยขั้นแรกทําให
สมการ ODE order 2 นี้เปนระบบสมการ ODE order 1 กอน ซ่ึงจะได 

 
function dv = myode3(x,v) 
dv=zeros(2,1); 
dv(1)= x+v(2).*(1-x/5); 
dv(2)= v(1); 
 

จากนั้นลองใชคา initial condition 1)1( −=′y (เดา 100%) นั่นคือกําหนดให 
 
init = [-1 2]; 
 

สวนชวงของการหาคาตามที่กําหนดคือ 1 ถึง 3 
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intv = [1 3]; 
 

จากนั้นเรียก ode45 มาใชจะได 
 
[x,y]=ode45('myode3',intv,init); 
[a b]=size(y); 
y(a,:) 
ans = 
    6.2568    6.2382 
 

ซ่ึงจะเห็นวาได y(3)=6.2382 ซ่ึงสูงกวาคาที่กําหนดใหคือ -1 หากมาพิจารณาแลว เมื่อเร่ิมตนเรา
กําหนดให slope ของกราฟนี้มีคาเทากับ -1 ที่จุด x = 1 หรือ 1)1( −=′y นั่นเอง ซ่ึงเมื่อไดคาที่สูงเกินไปก็
แสดงวา slop นั้นยังชันไมพอ เราควรจะเพิ่มความชันเขาไปอีก คราวนี้ลองสมมุติใช 4)1( −=′y ดังนั้น
เปลี่ยนคา init เปน 

init=[-4 2]; 
[x y]=ode45('myode3',intv,init); 
[a b]=size(y); 
y(a,:) 
ans = 
   -0.6125  -2.4651 
 

ซ่ึงได y(3) = - 2.4651 ซ่ึงต่ํากวาคาที่กําหนดใหคือ -1 แตจากสองครั้งที่ผานมาทําใหเราทราบวา คาเริ่มตน
ที่ควรกําหนดของ y' ควรจะอยูระหวาง -1 และ -4 ในครั้งที่สามเราลองกําหนดโดยการใช interpolate คา
เร่ิมตนและคาสุดทายที่ไดจากการคํานวณทั้งสองครั้ง และคาที่ตองการจริงคือ -1 โดยใชวิธี linear 
interpolation จะได 

( )− +
− − −

− −
− − = −1 4 1

2 4651 6 2382
1 6 2382 3 495( )

. .
. .  

 
ดังนั้นลองใชคา 495.3)1( −=′y  ซ่ึงได 
 

init=[-3.495 2];  
[x y]=ode45('myode3',intv,init); 
[a b]=size(y); 
y(a,:) 
ans = 
    0.5439   -1.0000 

 

จะเห็นวาเราได y(3) = 1 พอดี ซ่ึงกราฟของคําตอบจะมีลักษณะดังนี ้
 
m=plot(x,y); 
legend(m,'dy','y') 
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จากตัวอยางที่ผานมาเราไดใชวิธีการลองสุมคาขึ้นมาสองครั้ง จากนั้นจึงเอาผลของทั้งสองครั้ง

มาทํา linear interpolation เพื่อหาคาที่จะใชเร่ิมตนเปนครั้งที่ 3 จากนั้นปรากฏวาในการทําครั้งที่ 3 เราจะได
คําตอบทันที บางทานอาจคิดวาที่ไดเปนความบังเอิญ บางทานอาจจะคิดวาเปนสิ่งที่ควรเปน สําหรับ
คําตอบของทั้งสองแนวความคิดนี้คงจะตอบไมไดวาขอใดผิดหรือถูกสําหรับ Boundary Value Problems 
ทั่วๆ ไป แตถาหากพิจารณาเฉพาะตัวอยางนี้จะพบวาไมวาเราจะเริ่มตนดวยการเดาคาเริ่มตนสองคาใดๆ 
คร้ังที่สามทานจะไดคาคําตอบเสมอ สาเหตุก็เพราะ ODE ในตัวอยางนี้เปน second order linear ODE  

การใช shooting method กับ boundary value problem นั้นหากวา ODE เปน linear จะสามารถพิสูจน
ไดวาผลที่ไดจากการทํา linear interpolation กับคาเริ่มตนที่เดาในสองครั้งแรก จะใหผลเปนคาเริ่มตนที่
แทจริงเสมอ อยางไรก็ตามผูเรียบเรียงขอละการพิสูจนไว 

 
 ขั้นตอนการใช Shooting Method สําหรับ Linear ODE 

 สําหรับการแกปญหา Boundary Value Problem ของ linear ODE สามารถสรุปไดคราวๆ คือการเริ่ม
เดาคาเริ่มตน 2 คาเพื่อนําไปหาคําตอบจากนั้นคาที่จะเลือกครั้งที่ 3 จะไดจากการทํา linear interpolation 
ของผลที่ไดโดยใชขั้นตอนตอไปนี ้

 ให G1 เปนคาที่เดาครั้งที่ 1 
 ให G2 เปนคาที่เดาครั้งที่ 2 
 ให R1 เปนคาที่ไดจากการเดาครั้งที่ 1 (ใชคา G1) 
 ให R2 เปนคาที่ไดจากการเดาครั้งที่ 2 (ใชคา G2) 
 ให D คือคาที่ตองการ 
 ดังนั้นคาที่ควรจะใชในครั้งที่ 3  G คือ 
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สําหรับ third order ODE ในกรณีของ boundary value problems จะมีดานหนึ่งของขอบเขตที่กําหนด
มาสองคาและอีกดานหนึ่งของขอบเขตกําหนดมาคาเดียว (เพราะรวมกันตองเทากับ order ของ ODE) 
ดังนั้นวิธีการก็ใหเร่ิมจากดานที่ทราบคามากที่สุดกอน คือใหเร่ิมจากดานที่ทราบ 2 คาแลวเพื่อที่จะเดา
เพียงคาเดียวแลวใชวิธีการเหมือนกัน 

สําหรับ fourth order ODE ในกรณีที่กําหนดคาดานละ 2 คาอาจจําเปนจะตองใชวิธีการเลือกวาจะ
เร่ิมจากดานใดและตองจับคูใดที่จะ interpolate โดยวิธีการอาจจะยุงยากขึ้นแตการไดมาซึ่งคําตอบก็ยัง
เปนหลักการเดียวกัน สวน ODE ที่มี order สูงกวานี้ก็ใชหลักการเชนเดียวกัน 
 

 Nonlinear ODE 
สําหรับ nonlinear ODE แมวาจะไมสามารถรับประกันไดวาจะไดคําตอบภายใน 3 คร้ัง แตวิธีการ

พิจารณาคาคําตอบที่ไดก็ยังคงสามารถนําไปปรับแตงเพื่อใหไดคําตอบตามที่ตองการได 
 ตัวอยางเชน ตองการแกสมการ 

 
′ ′ = + −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

′y x x yy1
5

 โดยกําหนดให y(1)=2 และ y(3) = -1 

 
สมการที่กําหนดใหเปน nonlinear เพราะมีเทอมที่มี yy′ อยูในสมการดวย ในการแกปญหาดวย 

MATLAB เราก็สามารถทําไดเหมือนกับที่ผานมา เพียงแตในกรณีนี้ตองทําซ้ําหลายๆ คร้ังดังนั้นอาจ
สะดวกกวาที่จะเขียน script file ขึ้นมาเพื่อชวยในการคํานวณ อยางไรก็ตามลําดับแรกเราตองเขียน 
function file สมมุติใหช่ือ myode4.m ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้

 
function dv = myode4(x,v) 
dv = zeros(2,1); 
dv(1) = x+ v(1).*v(2).*(1-x/5); 
dv(2) = v(1); 
 

จากนั้นเขียน script  M-file ขึ้นมาเพื่อชวยในการคํานวณ สมมุติวาชื่อ shooting.m มีลักษณะดังนี ้
 

%Shooting Method for Nonlinear ODE 
D = 1; 
Intv = [1 3]; 
 
% First Try 
G1 = -1;           % เดาครั้งท่ี 1 
init=[G1 2];  
[x,y]=ode45('myode4',intv,init); 
[a b]=size(y); 
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R1=y(a,2);          % ผลจากการเดาครั้งท่ี 1 
 
% Second Try 
G2=-5;           % เดาครั้งที่ 2 
init=[G2 2]; 
[x,y]=ode45('myode4',intv,init); 
[a b]=size(y); 
R2=y(a,2);     % ผลจากการเดาครั้งท่ี 2 
 
while abs(y(a,2)-D)>1e-6       %  ใหเครื่องทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งผิดพลาดนอยกวา 
1E-6 
   G=G1+(G2-G1)*(D-R1)/(R2-R1); %   หาคาประมาณครั้งตอไป 

  init=[G 2]; 
   G1=G2;     % สลับคา ใหการเดาเกาลง 1 ครั้ง 
     G2=G;     % คาที่เดาที่ใหมสุด 
   [x,y]=ode45('myode4',intv,init); 
     [a b]=size(y); 
   R1=R2;     % สลับคา ใหคาที่ไดเกาลง 1 ครั้ง 
     R2=y(a,2);    %   คาที่ไดท่ีใหมท่ีสุด 
     P=abs(y(a,2)-D);   %  บอกผลใหเรารูวาเครื่องติด loop หรือไม 
     fprintf('Now your error is %10.6f \n',P) 
end      % เมื่อออกจาก loop ไดแสดงวาคํานวณไดเรียบรอยแลว ให plot คาตอไป 
% 
m=plot(x,y); 
legend(m,'dy','y') 
 
% *************************************************** END ******* 

 
 

และจากการ run file shooting จะได 
 
» shooting 
Now your error is   1.207074  
Now your error is   2.396240  
Now your error is   0.568361  
Now your error is   0.249510  
Now your error is   0.045735  
Now your error is   0.003186  
Now your error is   0.000039  
Now your error is   0.000000  
 

เมื่อ MATLAB ทํางานจนกระทั่งคา error ที่เกิดขึ้นระหวางคาที่กําหนดใหและคาที่ไดจากการ
คํานวณมีคานอยกวา 10-6 ซ่ึงเปนคาที่เรากําหนดขึ้น MATLAB จะหยุด และจะเขียนกราฟซึ่งจะไดกราฟมี
ลักษณะดังนี ้
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สําหรับวิธีการแกปญหา Boundary Value Problems นอกจากจะใช Shooting Method แลวยังมีวิธีการ
อ่ืนอีกหลายวิธี อยางไรก็ตามวิธีการที่นิยมใชอีกวิธีหนึ่งคือ Finite Difference Method ซ่ึงเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงอีกวิธีหนึ่งแตเพราะวิธีนี้มีรายละเอียดที่หลากหลายมากจึงจะไมขอกลาวไวในที่นี้ ผูที่
สนใจสามารถที่จะศึกษาไดจากหนังสือที่เกี่ยวของกับ Numerical Method ได 

 
 
 

  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
 การหาคําตอบที่แนนอนของการไหลที่ช้ันชิดผิว (The Excact Solution of Boundary 
Layer Theory) 

สําหรับปญหาหนึ่งทางดานกลศาสตรของไหลก็คือการหาความเร็วและลักษณะการไหลของ
ของไหลบริเวณชั้นชิดผิว (Boundary Layer) ซ่ึงการไหลในลักษณะดังกลาวความหนืดจะมีผลตอสภาพ
การไหลเปนอยางมาก ในปจจุบันมีวิธีการหลายวิธีที่จะทําการหาคําตอบของการไหลของอากาศหรือ
ของไหลอื่นผานรูปทรงตางๆ มากมาย แตความสําคัญของทฤษฎีช้ันชิดผิวไมไดลดลงไปเลยแมวาชั้นชิด
ผิวนี้จะเปนเพียงชั้นบางๆ ที่มีความสําคัญเฉพาะบริเวณใกลกับผิวของวัตถุแตก็เปนสิ่งที่ทําใหเกิดแรง
เสียดทาน การแยกตัวของการไหลและอื่นๆ อีกมาก 
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การหาคําตอบที่แนนอนของการไหลในชั้นชิดผิวที่สามารถหาคําตอบที่แนนอนไดจะเปนการ
ไหลของของไหลผานระนาบเรียบซึ่งไมมีความแตกตางของความดัน สําหรับการหาคําตอบของการ
ไหลในลักษณะนี้จะเริ่มจากสมการการไหลเต็มรูปคือ Navier-Stokes Equation จากนั้นจะเปนการลดรูป
สมการโดยการใชวิธีการตางๆ หลายประการ ทายที่สุดเราจะไดสมการการไหลอยูในรูป 

 
02 =′′+′′′ fff  

 
สมการนี้รูจักกันดีในชื่อ Blasius’ Equation ซ่ึงตั้งตามชื่อของ H. Blasius ซ่ึงเปนผูที่หาคําตอบของการไหล
ในลักษณะนี้เปนคนแรกในงานวิทยานิพนธระดับดุษฏีบัณฑิตในป 1908 โดยมีรากฐานมาจากอาจารย
ของเขาคือ Prandtl ผูที่กลาวถึงการไหลในชั้นชิดผิวเปนครั้งแรกในป 1904 โดยคาตัวแปรในสมการมี
ความสัมพันธกับความเร็วคือ 
   ( )ηf

U
u ′=  

 
เมื่อ  u คือความเร็วของการไหลในทิศทางของระนาบเรียบ  

U คือความเร็วของของไหลอิสระเมื่ออยูนอกขอบเขตของชั้นชิดผิวซ่ึงมีคาคงที่  
และ ( )

′ =f
df

d
η
η

 โดย 
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เมื่อ ν คือ kinematic viscosity ของของไหลซึ่งสามารถหาคาไดจากการทดลอง  
        x เปนความยาวตามแนวระนาบ 
        y เปนความยาวในแนวที่วัดตั้งฉากกับระนาบเรียบ 
ส่ิงที่เราสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับการไหลในชั้นชิดผิวก็คือความหนาของชั้นชิดผิววาจะมีความหนามาก
นอยเพียงใด เพราะเมื่ออยูนอกความหนาของชั้นชิดผิวนี้ไปแลวความหนืดจะไมมีผลกระทบตอการไหล
ทําใหเราสามารถใชทฤษฎีของ potential flow แกปญหาได ซ่ึงมีความงายในการแกปญหามากกวา viscous 
flow มาก สําหรับ Blasius’ Equation มี Boundary condition คือ 

  ความเร็วของของไหลที่ผิววัตถุมีคาเปนศูนย : 
η = → ′ =0 0f  และ η = → =0 0f  
 

  ที่หางจากวัตถุไปมากๆความเร็วของของไหลจะเทากับความเร็วของกระแสการไหลอิสระ :  
η → ∞ ′ =, f 1  
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Blasius’ Equation เปน third order ordinary differential equation boundary value problem ซ่ึงเราสามารถใช Runge 
- Kutta Method รวมกับ Shooting Method ที่กลาวมาแลวในบทนี้แกปญหาได  

สําหรับ M-file ที่ใชใน shooting method มีลักษณะเหมือนกับที่ยกเปนตัวอยางที่ผานมา สําหรับ 
M-file ของ integrand จะมีลักษณะอยูในรูปของ system of first order ODE ดังนี้ 

 
function xdot = blas(t,x) 
xdot = zeros(3,1); 
xdot(1) = -x(3).*x(1)/2; 
xdot(2) = x(1); 
xdot(3) = x(2); 
 

สําหรับคาที่ตองสมมุติในการใชโปรแกรมนี้ก็คือ infinity จะอยูที่ระยะหางเทาใดจากผิววัตถุ ใน
โปรแกรมเราอาจเริ่มจากคา infinity มากนอยเทาใดก็ได แตเมื่อไดคําตอบเราอาจสามารถบอกไดวาคา 
f ′  นี้เร่ิมคงตัวเมื่อใด จุดที่คานี้เร่ิมคงตัวเทากับ 1 ก็คือจุดที่พนชั้นชิดผิวออกไปแลวนั่นเอง สําหรับ 

program ที่ใชใน shooting method และสมมุติวา η → 6 , 1=′f  ในกรณีนี้  M-file จะมีลักษณะดังนี้คือ 
 

D=1; 
Intv=[0 6]; 
 
% ************** 
G1=1; 
init=[G1 0 0]; 
[x,y]=ode45('blas',intv,init); 
[a,b]=size(y); 
R1=y(a,2); 
G2=2; 
init=[G2 0 0]; 
[x,y]=ode45('blas',intv,init); 
[a,b]=size(y); 
R2=y(a,2); 
 
% ************** 
while abs(y(a,2)-D)>1e-6 
   G=G1+(G2-G1)*(D-R1)/(R2-R1); 
   init=[G 0 0]; 
   G1=G2; 
   G2=G; 
   [x,y]=ode45('blas',intv,init); 
   [a,b]=size(y); 
   R1=R2; 
   R2=y(a,2); 
   P=abs(y(a,2)-D); 
   fprintf('Now your error is %10.6f \n',P) 
end 
m=plot(x,y); 
legend(m,'d2y','dy','y',0) 
 

จะไดผลเปน 
Now your error is   0.526004  
Now your error is   0.249148  
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Now your error is   0.037440 
Now your error is   0.002332 
Now your error is   0.000023 
Now your error is   0.000000 
 
 

สําหรับกราฟที่ไดจะมีลักษณะดังนี้ 
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สําหรับคาความหนาของชั้นชิดผิวจะพิจารณาจากคาความเร็วของการไหล โดยความหนาของ

ช้ันชิดผิวจะเทากับจุดที่ซ่ึงความเร็วของของไหลมีคาเทากับ 99% ของความเร็วอิสระหรือ 
 
δ  = y @  u =  0.99U 

 
จากการพิจารณาคาที่ไดจากการคํานวณ เนื่องจากที่ ( )u

U
f= ′ η ดังนั้นจุดที่ ′ =f 0 99. จะหาคา η 

ไดจากการทํา interpolation ของขอมูลที่ได ดังนั้นจากการ run M-file shooting จะได 
 
shooting 
Now your error is   0.514670  
Now your error is   0.238315  
Now your error is   0.033354  
Now your error is   0.001918  
Now your error is   0.000016  
Now your error is   0.000000  

 

หลังจากการแกสมการ ODE ดวย MATLAB แลว เราสามารถที่จะหาคาความหนาชั้นชิดผิวไดดังนี ้
 
a=y(:,2); 
b=interp1(a,x,0.991,'spline') 
b = 
    4.9654 
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นั่นคือ    δ
ν

= 4 9654. U
x

 

 
หรือเขียนในรูปของ Reynold’s Number, Re x

Ux Ux
= =

ρ
µ ν

 จะได 

δ =
4 965.

Re
x

x

 

 
ซ่ึงก็จะใกลเคียงกับการหาคาความหนาของชั้นชิดผิวดวยวิธีอ่ืนๆ 



 

MATLAB Graphics 134 

 
บทที่ 9  MATLAB GRAPHICS 

 
 
 ในบทที่ 2 เราไดทราบถึงวิธีการ plot เบื้องตนดวย MATLAB ไปแลวในบทนี้จะเปนการกลาวถึง
การ plot ในลักษณะตางๆ ที่นอกเหนือจากการ plot แบบ x, y ธรรมดาที่กลาวถึงในบทที่ 2 และไดใชใน
การแสดงผลประกอบการอธิบายในบทที่ผานมา 

9.1  การ plot ใน 2 มิติ 
 การ plot ในสองมิติไดมีการกลาวถึงไปบางแลว สําหรับ x, y plot แตมีสวนประกอบบางอยาง ที่
ยังไมไดกลาวถึงในสวนที่ผานมาซึ่งอาจมีประโยชนในการใชงานบางประเภท ซ่ึงไดแก 
 

  Error Bar 
 การใส error bar จะมีประโยชนในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง ซ่ึงมีคําสั่งตอไปนี้ 

 
errorbar(x,y,e,‘str’)   

เปนคําสั่ง plot(x,y) แลวใหมี error bar ขนาดเทากับ e วางสมมาตร
อยูทุกจุด coordinate ที่มีการ plot x-y สวน ‘str’ เปน option ซ่ึงบอก 
character string ของสีและลักษณะเสนกราฟ x,y ที่ใช  

errorbar(x,y,l,u) คลายกับคําสั่งขางบน แตจะวาง error bar ที่จุด (xi , yi ) ที่อยูสูงกวา yi 
เปนระยะ li และต่ํากวา yi เปนระยะ  ui  

ตัวอยางเชน 
 
 x  = linspace (0,15,40); 
 y  = exp(cos(x)) ; 
 delta = 0.1*y ; 
 errorbar (x,y, delta) 

 
 

ซ่ึงจะไดผลเปนดังรูปขางลางนี้ 
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  Graph Function 

 ถาหากวาเรามี function file อยูแลวตองการจะ plot function นั้นโดยตรง ไมวาจะเปน Function ที่มี
อยูใน MATLAB หรือเขียนขึ้นเอง ซ่ึงสามารถใชคําสั่ง fplot ดังนี้ 
  

fplot (‘function’, lim, str, tot) 
 เปนการ plot function ช่ือ function (อยูใน function file ช่ือ function.m) 

สวน lim เปน vector ที่กําหนดคา Limit ของ function ที่จะ plot 
แบงเปน 2 แบบคือ lim =  [xmin xmax]  เปนการกําหนดคา minimum 
และ maximum ของแกน x เทานั้น lim =  [xmin xmax  ymin ymax]  
กําหนดคาทั้งสองแกน สวน option str เปนการกําหนดลักษณะเสน 
แตละคา tot เปนการกําหนด relative error ใหนอยกวาคา tot 

ตัวอยางเชน 
 lim = [1 0]; 
 fplot(‘exp(x)’,lim) 
 

จะไดผลเปนดังรูป 
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  Polar Plot 

 หากตองการ plot กราฟในลักษณะของ polar coordinate ก็สามารถทําไดโดยใชคําสั่ง polar  
 

polar(q,r) จะเปนการ plot ลงบน polar coordinate โดย q vector ของมุม q ในหนวย 
radian เทียบกับรัศมีที่มีขนาดเทากับ vector r 

ตัวอยางเชน 
theta = linspace(0,2*pi,200); 
r = sqrt(abs(sin(theta)).*abs(cos(theta))); 
polar(theta,r) 
 

 ซ่ึงจะไดผลตามรูป สวน option string เชนการกําหนดสีเสน, ลักษณะของเสนก็สามารถใชได
ตามปกติเหมือน plot ทั่วไป 
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  การ Plot บน Complex Plane 
สําหรับ complex number z = x + iy  สามารถ plot ลงบน complex plane ไดดวยคําสั่งตอไปนี้ โดย

กําหนดให X, Y, Z เปน matrix และ x,y เปน vector 
 
quiver(X,Y)          เขียนลูกศรของแตละคูดวย coordinate xij, yij 
quiver(X,Y,dx,dy) เขียนลูกศรที่ coordinate xi, yi ใหมี argument dx และ magnitude dy 
quiver(X,Y,Dx,Dy) เขียนลูกศรที่ coordinate xij, yij ใหมี argument และ magnitude เปน dxij, dyij 

ตามลําดับ 
feather(Z,str) เขียนลูกศรแสดง magnitude และ argument ของแตละ element ของ 

complex matrix Z โดยมีจุดกําเนิดอยูที่กึ่งกลางแกน x สวน option string 
‘str’ เปน option ที่ใชกําหนดสีและลักษณะเสนตามที่เคยกลาวไวแลว 

feather(x,y) จะเหมือนกับการใช feather (x+y * i) โดย i = −1  
compass(z,str) เขียนลูกศรจากจุดกําเนิด (0,0) แสดง magnitude และ argument ของ 

element ของ complex matrix Z สวน str เปน option บอกลักษณะเสนและ
สี 

compass(x, y) จะเหมือนกับการใช compass (x+y*i) โดย i = −1  
rose(v,n) เขียน argument histogram แสดง frequency ของ arguments ของ vector v 

สวน n เปน option ของจํานวนชวงที่ใช ถาไมกําหนด MATLAB จะใช  
n = 36 

 
สําหรับตัวอยางการ plot ใน complex plane กําหนดให 
 

z = 
   1.0000+2.0000i    2.0000+1.0000i    2.0000          
   5.0000  4.0000-2.0000i 0+4.0000i 
   3.0000-4.0000i   0+1.0000i    4.0000-1.0000i 
 

และใชคําสั่งตอไปนี้ 
 
subplot(2,2,1) 
quiver(real(z),imag(z)) 
title('quiver') 
 
subplot(2,2,2) 
feather(real(z),imag(z)) 
title('feather') 
 
subplot(2,2,3) 
compass(real(z),imag(z)) 
title('compass') 
x=[1 2 1 3 4 5 3 2 3 4 4 1 6 7]; 
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subplot(2,2,4) 
rose(x) 
title('rose') 

 

ซ่ึงตัวอยางการ plot และผลเปนไปตามรูปนี้ 
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  Histogram และ Bar Graphs 

 Histogram เปนกราฟที่นิยมใชเพื่อพิจารณาการกระจายของขอมูลในทางสถิติ โดยเปนการนับ
จํานวนความถี่ของขอมูลที่มีอยู คําสั่งของ MATLAB ที่ใชในการเขียน histogram มีดังนี ้

his(x,n) จะเขียน histogram ของขอมูลใน vector x สวน n เปน option เปนจํานวน
กราฟที่ตองการใชแสดงขอมูล ถาไมมีการกําหนด MATLAB จะใช      
n = 10 

 

สําหรับ bar graph เปนกราฟที่นิยมใชในการแสดงผลเปรียบเทียบขอมูล คําสั่งที่ใชมีดังนี ้
bar(x) เขียน bar graph ของ x  
bar(x,z) เขียน bar graph ของ x  กําหนดตําแหนงโดย vector z ซ่ึงมีการเรียงลําดับ

จากนอยไปหามาก 
stairs(x) เขียน stairs graph ของ x (stairs graph คือ bar graph ที่ไมมีเสนดานขาง)  
stairs(x,z) เขียน stairs graph ของ x กําหนดตําแหนงโดย vector z ซ่ีงตองมีการ

เรียงลําดับจากนอยไปหามาก 
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stem(x) เขียน stem graph ของ x โดย stem graph เปนกราฟที่คลาย bar graph ที่ไม
มีความหนา จะเปนเสนตรงเสนเดียวและที่จุดสิ้นสุดของเสนจะมี
วงกลมเขียนอยู 

stem(x,z) เขียน stem graph ของ x โดยมี vector z เปนตัวกําหนดตําแหนงซึ่งจะ
เรียงจากนอยไปหามาก 

 
สําหรับตัวอยางของการเขียน  bar graph และ histogram เปนดังนี ้

 
x=[1 2 3 5 4 2 3 1 4 5 3 2 2 3 1 5 6]; 

 

จากคาของ x ที่กําหนดใหนี้สามารถที่จะนําไปสรางเปนกราฟตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 

subplot(2,2,1) 
hist(x) 
title('Histogram') 
subplot(2,2,2) 
bar(x) 
title('Bar Graph') 
subplot(2,2,3) 
stem(x) 
title('Stem Graph') 
subplot(2,2,4) 
stairs(x) 
title('Stairs Graph') 
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  Comet Plot 
 Comet plot จะใหผลเหมือนกับการสั่ง Plot หากแตวาการแสดงผลจะคอย ๆ แสดงผลและมีจุด
วงกลมคอย ๆ เคลื่อนที่ไปตามแนวที่จะ plot โดยจะทิ้งเสนที่วิ่งผานไปแลวไว คลาย ๆ กับหางของดาว
หางนั่นเอง คําสั่งที่ใชคือ 

 

comet(x,y)  จะเขียนกราฟของ vector x และ y โดยวิธีคอย ๆ ลากเสน 
pie(x) จะเปนการเขียนกราฟวงกลมของ vector x โดยจะแบงออกเปนชิ้น

สวนยอยตามรอยละของแตละ element เมื่อเทียบกับผลรวมของทุก 
element ของ vector x  

pie(x,y) จะเปนการเขียนกราฟวงกลม vector x โดยจะแบงออกเปนชิ้นสวนตาม
จํานวน element ของ x สวน vector y จะมีขนาดเทากับ x โดยจะมีคาเปน 
0 หรือ 1 หาก element ใดของ y มีคาเปน 1 ใน element ตําแหนงเดียวกัน
นั้นของ x เมื่อเขียนกราฟจะถูกแยกออกมา 

pie(x,condition) จะเหมือนขางบนแตจะเปนการใช condition กําหนดวาจะใหแยกชิ้น
กราฟใดออกมา 

 
สําหรับ comet plot นั้นถาหากเห็นภาพสุดทายแลวจะพบวาไมตางจากการใชคําสั่ง plot เพราะขอแตกตาง
จะอยูในขั้นตอนการนําเสนอรูปกราฟ จึงไมขอยกตัวอยางในที่นี้  สวน pie3(x) นั้นจะมีความหมาย
เหมือนกับ pie(x) เพียงแตเปนการเขียนกราฟใหมีมุมมองเปน 3 มิติเทานั้น ตัวอยางเชน 

 
x=[15 20 14 12 15]'; 
y=[0 1 0 0 0]'; 
txt=['Jan'; 'Feb';'Mar';'Apl';'May']; 
pie(x,y); 
legend(txt) 

จะไดกราฟเปน 
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9.2  การเขียนกราฟใน 3 มิติ 
 ส่ิงหนึ่งที่ทําให MATLAB ไดรับความนิยมก็เพราะความสามารถในการเขียนกราฟใน 3 มิติ ของ 
MATLAB เพราะเราสามารถใชคําสั่งงายๆ เพื่อที่จะสรางภาพ 3 มิติไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนลักษณะ
ของลายเสน (mesh) หรือจะเปนรูปราง อีกทั้งยังสามารถกําหนดแสง สี และมุมมองภาพ 3 มิติ เหลานั้น
ไดอยางงายดาย การ plot ใน  3 มิติของ MATLAB มีคําสั่งที่แบงเปนกลุม ๆ ไดตอไปนี้ 
 

  การ Plot จุดใน 3 มิต ิ
 หากตองการจะ plot จุด coordinate (x,y,z) ลงในระบบแกน Cartesian Coordinate สามารถใชคําสั่ง 
plot3 โดยมีรูปแบบตอไปนี้ 

Plot3(x,y,z) โดย x, y ,z เปน vector ที่มีขนาดเทากันจะเปนการ plot coordinate (xi, yi, 
zi) ลงบนแกน ถาหากวา parameter x, y, z มีคาใดเปน Matrix แลว 
MATLAB จะ plot ตาม column ของ parameter นั้น ซํ้าไปเรื่อยๆ กับ 
vector ที่เหลือจนครบทุก column 

Plot3(x,y,z,‘str’) จะเหมือนกับขางบน หากแต ‘str’ จะเปนเครื่องกําหนดลักษณะเสน
และสีที่ plot 

 
นอกจากนี้คําสั่ง Title, xlabel, ylabel, zlabel, text ยังสามารถใชไดตามปกติเหมือนในคําสั่ง plot ใน 

2 มิติ สมมุติเราตองการเขียนกราฟ  z  =  sin (x) - cos (y) โดย x และ y มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 2π  จะสามารถ
เขียนไดดังนี้ 
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x  =  linspace (0, 2*pi, 100) ; 
y  =  x ; 
z  =  sin (x).* cos (y) ; 
 
plot3(x,y,z) 
xlabel('X') 
ylabel('Y') 
zlabel('Z') 
title(' 3-D Plot') 
 

ซ่ึงจะไดผลเปนตามรูป 
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  การเขียนเสนพื้นผิวใน 3 มิติ 
 การเขียนพื้นผิวใน 3 มิติ จะเปนการเขียนกราฟของ 

 
z  =  f (x,y) 
 

 ซ่ึงจะตางกับการ plot เปนจุดที่ใชในคําสั่ง plot3 เพราะในการเขียนจุดเราจะกําหนดวา zi = f(xi, 
yi) แตในการเขียนพื้นผิวเราจะกําหนดในลักษณะ 
    

zij  =  f(xi,yj) 
 
 นั่นคือ ถา x เปน vector ความยาว m และ y เปน vector ความยาว n ในการเขียนพื้นผิวเราจะมีจุดที่
ตอง plot ทั้งหมด m x n แตใน plot3 เราจะไดวา m ตองเทากับ n และจะ plot เปนจํานวน m จุดเทานั้น 
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 กอนที่จะมีการเขียนพื้นผิวเราอาจจะตองสราง grid ขึ้นมากอน โดย grid ที่สรางขึ้นก็คือระบบ
แกนที่เราจะใช plot นั่นเอง คําสั่งสราง grid มีดังนี้ 

[u,v] =  meshgrid(x,y) โดย x เปน vector ความยาว m และ y เปน vector ความยาว n 
ทั้งคูเปน vector ที่มีการเรียงคาจากนอยไปหามากและจะใหผล
เปน matrix u และ v ซ่ึงมีขนาดเปน n x m ซ่ึงเปน matrix ที่
กําหนด x และ y coordinate ใน rectangular domain โดย 
coordinate (uij , vij) คูหนึ่งจะเปนจุดที่ใชหา zij = f (uij,vij) นั่นเอง 

[x,y,z] = cylinder(r,n) จะเปนการสราง grid ใน cylindrical coordinate โดย vector r เปน
รัศมีแตละจุดที่มีระยะหางเทากันตามระยะสูง นั่นคือ ถา r 
คงที่จะได coordinate ของรูปทรงกระบอก แตถา r เปลี่ยนไป
ตามระยะสูงจะไดรูปกรวย สวน n เปนจุดที่แบงตามแนวเสน
รอบวง ถาไมมีการกําหนด จะใช n = 20 และหากไม
กําหนดคา r จะใช r = [ 1  1 ] เปนคาตั้งตน 

[x,y,z] = sphere(n) สราง spherical grid แลวใหคา matrix x, y, z คืนมาโดย x, y และ 
z จะมีขนาด (n+1) * (n-1) 

 แมวาการสราง grid อาจไมจําเปนในทุกกรณีการเขียนพื้นผิวโดยใช function ของ MATLAB แตที่
แนะนําใหเห็นในที่นี้ก็คือจะเปนการแสดงถึงลักษณะของ function ที่เราจะทําการเขียนพื้นผิว โดย
ลักษณะการสราง grid นั้นสามารถยกตัวอยางงาย ๆ ไดเชน ถา x = [ 1 2 3 ] และ y = [ 4 5 ] หากเราจะ plot 
พื้นผิวเราจะตองใช coordinate ของ z เปน zij = f(xi,yj) โดย (xi,yj) ในที่นี้จะเปน (1,4), (2,4), (3,4), (1,5), 
(2,5), (3,5) ตามลําดับ ดังนั้นในการหา meshgrid โดยใชคําสั่ง [u v] =  meshgrid (x,y) เราจะได 
 

x=[1 2 3]; 
y=[4 5]; 
[u v]=meshgrid(x,y) 
u = 
     1     2     3 
     1     2     3 
v = 
     4     4     4 
     5     5     5 
 

 ซ่ึงจะตรงกับคา zij  =  f (xij,yij) 
 

  การเขียนผิวลายเสน 
 การเขียนผิวลายเสนสามารถทําไดโดยใชคําสั่ง mesh, meshc, meshz และ waterfall โดยมีลักษณะ
คําสั่งตอไปนี ้
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mesh(X,Y,Z,C) จะเปนการ plot จุด (xij, yij, zij) ของ matrix X,Y,Z ที่มีขนาด m x n และ
เชื่อมตอจุดที่อยูติดกันเขาดวยกัน สวน C เปน matrix ขนาดเทากันซึ่ง
จะเปนการกําหนดสีของแตละจุด โดย C เปน option หากไมใช 
MATLAB จะกําหนดให C = Z 

mesh(x,y,Z,C) ถากําหนด x เปน vector ความยาว m และ y เปน vector ความยาว n จะ
ไดวา Z ตองเปน matrix ขนาด m x n โดย MATLAB จะทําการ plot      (xi, 
yj, zij ) นั่นคือ MATLAB จะสราง meshgrid ใหโดยอัตโนมัติ จากvector x 
และ y สวน C เปน option เหมือนคําสั่งที่ผานมา 

mesh(Z) เหมือนคําสั่งขางบน แตเปนการ plot (i, j, zij)  โดย z ตองเปน matrix 
meshc(...) เหมือนคําสั่ง mesh (...) แตจะมีการเขียน contour curve ใตภาพ 
meshz(...) เหมือนคําสั่ง mesh (...)  แตจะมีการเขียน grid ตามแกน x และ y ขนาน

แกน z 
waterfall(...) เหมือนคําสั่ง meshz(...)  แตจะมีการเขียน grid ตามแกนเดียว 
hidden on ส่ังให MATLAB เขียน mesh โดยไมตองเขียนเสนที่ถูกบังไวดานหลัง 
hidden off ส่ังให MATLAB เขียน mesh โดยเขียนเสนที่ถูกบังไวดานหลังดวย 
hidden สลับระหวาง hidden on และ off โดยถาไมมีคําสั่งมากอน MATLAB จะ

ตั้งคาไวที่ hidden on 
 
สําหรับตัวอยางการเขียน mesh เราจะทดลองเขียนผิวของ function เหมือนตัวอยางที่ผานมาคือ

กําหนดให  
z  =  sin (x) cos(y) 
 

โดย x และ y มีคาอยูระหวาง 0  ถึง 2π  

สําหรับ script file ตอไปนี้จะเปนการแสดงการเขียนพื้นผิวลายเสนดวยคําสั่งตางๆ ดังนี ้
 

 x = linspace(0,2*pi,40); %  x เปน vector ขนาด 1 x 100 
 y = x;    %  y  เปน vector ขนาด 1 x 100 
 z = sin(x)’*cos(y); %  สราง z ขนาด [100 x 1] x [1 x 100] = [100 x 1] 
 

subplot(2, 2, 1); 
mesh(x, y, z); 
title('Mesh Plot') 
 
subplot(2, 2, 2); 
meshc(x, y, z) ; 
title('Meshc Plot') 
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subplot(2, 2, 3) 
meshz(x, y, z) 
title('Meshz Plot') 
 
subplot(2, 2, 4) 
waterfall(x, y, z) 
title('Waterfall') 

 

ซ่ึงจะไดผลเปนรูปตอไปนี้ 

 
จะเห็นวารูปที่เขียนนั้น จะมีฉากหลัง เปนระนาบ (x,y) , (y,z) และ (z, x) อยู 3 ระนาบ 
 ซ่ึงหากเราตองการฉากหลังแตไมตองการเสนประก็สามารถใชคําสั่ง gird off ได หรือถาไม
ตองการแทน x, y, z ก็อาจใชคําสั่ง axis off ไดเหมือนในการ plot 2 มิต ิ
 

  การเขียนผิวทึบ หรือรูปทรง 
 การเขียนโครงขาย หรือ mesh นั้นจะเปนการลากเชื่อมจุดที่อยูติดกันดวยเสน แตถาหากเรา
ตองการเขียนรูปใหเปนผิวทึบโดย MATLAB จะทําการเชื่อมตอจุดที่ติดกันดวยระนาบแทนที่จะเปนเสน
เหมือนในคําสั่ง mesh ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชคําสั่งตอไปนี ้

 

surf(X,Y,Z,C)  กําหนด parameter X, Y, Z และ C เปน matrix ขนาด m x n โดยจะเปน
การ plot จุด (xij, yij, zij) โดยใชสี cij  และจะมีการเชื่อมจุดที่อยูติดกันดวย
ระนาบ หากไมกําหนด C จะใช C = Z หากวา x และ y เปน vector จะ
เปนการเขียนกราฟโดยใช plot (xi , yi , zij )  
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surfc(x,y,z,c) จะเหมือน surf(...) เพียงแต MATLAB จะเขียน contour ใตกราฟ
เพิ่มเติมเขาไปดวย 

surfl(x,y,z,ls) จะเหมือน surf(...) เพียงแตจะสามารถกําหนดทิศทางของแสงดวย 
vector ls = [ u  h ] เมื่อ u คือมุมบนระนาบ (x,y) ที่ทํากับแกน x วัดทวน
เข็มนาฬิกา สวน h คือมุมที่ทํากับระนาบ (x,y) คาทั้งสองวัดเปนมุมใน
หนวยองศา 

 surfnorm(x,y,z) จะเหมือน surf(...) เพียงแตจะเขียน normal vector ที่ผิวของกราฟดวย 
ขอควรระวังก็คือ x y และ z ตองเปน matrix ขนาดเทากัน เทานั้นไม
สามารถใช vector x และ y ไดเหมือน surf(...)  

[Nx,Ny,Nz] = surfnorm(x,y,z) 
จะเหมือน surfnorm (x, y, z) ซ่ึงไมมีการเขียนกราฟ แตจะใหคา normal 
vector ที่จุด (xij, yij , zij) ซ่ึงมีคา (nxij , nyij , nzij ) แทน 
 

 สําหรับกราฟ 3 มิติที่ไดจากคําสั่ง surf นั้น จะยังคงมีลายเสนของ mesh ปรากฏอยู ซ่ึงเปนการตั้ง
เบื้องตนของ MATLAB วาถาเราไมตองการกราฟในลักษณะนี้เราสามารถใชคําสั่ง shading ได โดยมี 3 
ลักษณะใหเลือกคือ 
 

shading faceted เปนคาที่ตั้งเบื้องตนของ MATLAB จะเปนกําหนดใหระนาบเล็กๆ แต
ละอันที่เชื่อมตอจุดมีเพียงสีเดียว โดยจะเลือกคาจากจุดที่มีคานอย
ที่สุด และจะมีลายเสนของ mesh แบงระนาบเล็ก ๆ เหลานั้นดวย 

shading flat เหมือน faceted แตจะไมมีลายเสน mesh 
shading interp  เปนการ interpolated สีตางๆ ใหกลมกลืนโดยจะไมมีลายเสนของ mesh 

ปรากฏอยูและระนาบเล็กๆ แตละอันที่ประกอบเปนผิวจะไดรับการ 
interpolate ใหมีสีที่คอยๆ เปลี่ยนไป 

 
สําหรับตัวอยางการเขียนกราฟดวยคําสั่ง surf ตางๆ เปนดังนี ้

 
x = linspace(0,2*pi,40); y = x; z = sin(x)'*cos(y); 
 
subplot(2,1,1); 
surf(x,y,z);shading interp 
axis off 
title('Surface Plot') 
 
subplot(2,1,2) 
[u v]=meshgrid(x,y); 
surfnorm(u,v,z);shading flat 
axis off 
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title('Surface Plot with Normal Line') 
 

 
 

  การกําหนดมุมมอง 
 รูปทรง 3 มิตินั้นหากผูมองมองจากมุมที่ตางกันรูปที่ปรากฏก็อาจจะแตกตางกันได การกําหนด
ตําแหนงของมุมมอง สามารถกระทําไดดวยคําสั่ง view 

 

view(az,el) กําหนดมุมมองที่มุม azimuth, az และมุม elevation, el ทั้งคูมีหนวยเปน
องศา มุม azimuth คือมุมบนระนาบ (x,y) ที่กระทํากับแกน x วัดทวน
เข็มนาฬิกา สวนมุม elevation คือมุมที่วัดขึ้นจากระนาบ (x,y) การ
กําหนดคามุม az หรือ el เปนลบจะเปนการวัดยอนกลับจากทิศ
ทางบวก 

view(x,y,z) กําหนดมุมมองเปนมุมมองจากตําแหนง x, y, z ในระบบแกน Cartesian 
แต MATLAB จะไมพิจารณาขนาดของ x, y, z กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ
เปนการกําหนดมุมมองโดยอาศัยทิศทางของ vector นั่นเอง 

view(2) ตั้งคากลับไปที่มุมมองเบื้องตนของ 2 มิติ (az = 0, el = 0) 
view(3) ตั้งคากลับไปที่มุมมองเบื้องตนของ 3 มิติ (az = -37.50, el = 30) 
[a,b]= view จะไดคา a เปนคา az และ b เปนคา el ที่กําลังใชอยูขณะนั้น 

 
รูปตอไปนี้แสดงกราฟซึ่งเขียนจากตัวอยางที่ผานมาแตใชมุมมองในการมองตางกันออกไป  ตามรูป 

 



 

MATLAB Graphics 148 

 
 

  การเขียน Contour Line 
 สําหรับ contour line จะเปนการเขียนกราฟแสดงเสนของเขตบอกความสูงเหมือนกับแผนที่บอก
ระดับที่มีเสนบอกความสูง โดยการเขียน contour ก็เหมือนกับการนําระนาบมาตัดรูปกราฟ รอยตัดที่เกิด
จากระนาบที่ระยะสูงตางๆ กันเมื่อนํามาเขียนรวมบนระนาบเดียวก็จะได contour line คําสั่งที่ใชมีดังนี้ 

 

contour(Z) เขียนกราฟ contour ของ matrix Z โดยถา Z มีขนาด m x n, MATLAB จะ
แบง scale ตามแกน x เปน 1 ถึง m และ y เปน 1 ถึง n 

contour(Z,n) เขียน contour line ของ matrix Z เปนจํานวน n ระดับ ถาไมกําหนดคา n 
MATLAB จะใชคาเบื้องตนเปน n = 10 

contour(x,y,z) เขียน contour line โดย x,y เปนตัวกําหนดขนาด และ scale ของแกน x 
และแกน y ตามลําดับ ถา x,y เปน rector จะเขียน (xi,yij,zij) 

contour(...,’str’) เขียน contour line โดยใช ‘str’ เปน string กําหนดสีและเสน 
C = contour(...) จะเปนการคํานวณ matrix C เพื่อใชในการเขียน label ของเสน contour 
contourf(...) จะเติมสีลงบน contour plot 
clabel(C) จะเขียน lable หรือคาบอกขนาดของเสนลงบนเสน contour โดย C เปน

คาที่คํานวณไดจากคําสั่ง C = contour(...) สําหรับตําแหนง MATLAB 
จะเลือกตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดเอง หากตองการกําหนดเปนอยาง
อ่ืนสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมจาก help clabel 

contour3(...) เปนการเขียน contour line ในระบบแกน 3 มิติ 
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ตัวอยางของคําสั่ง contour และเปนดังตอไปนี ้
 
x = linspace(0,2*pi,40); y = x; z = sin(x)'*cos(y);  
C = contour(z); 
clabel(C); 

 
ซ่ึงจะไดผลเปน 
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bar3(y,Z) เขียน columns ของ m x n  matrix Z เปนแนวดิ่งใน bars กราฟ 3 มิติที่
ตําแหนงของ vector y ที่กําหนด โดย y จะตองมีคาของ element 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

bar3(Z) เหมือนคําสั่งดานบนแตจะกําหนดให y =1:m เมื่อ Z มีขนาด m x n  
bar3(y,Z,w) กําหนดความกวางของแทงกราฟ ซ่ึงถา w > 1 จะทําใหรูปที่มีแทง

กราฟซอนกัน สําหรับคาเบื้องตนคือ w = 0.8  
bar3(...,'detached') จะเปนกราฟตามคาตั้งเบื้องตน ซ่ึงเปนกราฟแทงปกต ิ
bar3(...,'grouped') จะเปนกราฟแทงที่เปนกลุม 
bar3(...,'stacked') จะเปนกราฟแทงที่ซอนกัน 
bar3(...,linespec) เปนการใช string กําหนดลักษณะสีของแทงกราฟ 
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และสําหรับกราฟ stem ใน 3 มิติจะมีลักษณะคําสั่งดังนี ้
 

Stem3(z) เขียนกราฟ discrete surface z เปน stems จากระนาบ x-y และปลายจะ
จบดวยวงกลมเหมือนใน 2 มิติ  

Stem3(x,y,z) เขียนกราฟ  surface z ที่จุดที่กําหนดโดย x,y  
Stem3(...,'filled') เขียนกราฟ stem และระบายทึบวงกลมหรือเครื่องหมาย 
Stem3(...,linespec)  ใชกําหนดลักษณะของเสนและเครื่องหมาย เหมือนคําสั่ง plot   
 

ตัวอยางของกราฟแทง 3 มิติจะเปนเชน 
 
x = 3 2 5 7 9 6 4 8 4 10]'; 
y = 2*x-3; 
z = y*x'; 
bar3(z) 
 

 

 
ตัวอยางของ stem กราฟเชน 

 
x=[3 2 5 7 9 6 4 8 4 10]'; 
y=2*x-3; 
z=y*x'; 
stem3(x,y,z) 
xlabel('This is x') 
ylabel('This is y') 
zlabel('This is z') 
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9.3  การควบคุมสีของกราฟ 
 ในการใชงานโดยปกติแลว MATLAB จะตั้งคาตางๆ มาใหลวงหนาทําใหผูใชสามารถใช function 
ตางๆ ในการเขียนกราฟไดตามตองการโดยไมตองตั้งคาใดๆ กอนก็ได อยางไรก็ตามหากวาผูใชตองการ
ที่จะสรางกราฟฟกสใหมีลักษณะและโทนสีที่แตกตางออกไปก็สามารถทําไดโดยการกําหนดคาตัวแปร
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมสีใหเปนไปตามความตองการ 

การควบคุมสีของ MATLAB ก็เหมือนการควบคุมสีของโทรทัศนซ่ึงจะเปนการผสมระหวางแมสี 
3 สีคือ แดง-เขียว-น้ําเงิน หรือที่เรียกวา Red-Green-Blue (RGB) Color โดยสีดําจะมี RGB color เปน (0, 0, 0) 
สวนสีขาวจะมี RGB color เปน (1 , 1, 1) ดังนั้นหากตองการสรางสีใหมก็เพียงแตเลือกระดับสี RGB ใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของเราเทานั้น โดยคาที่กําหนดของแตละสี RGB จะตองอยู
ระหวาง 0 ถึง 1 

สําหรับการเขียนรูปพื้นผิว MATLAB จะใช แผนที่สี (color map) เปนเครื่องควบคุมสีที่จะทําการ 
plot โดย color map เปนจะ matrix ที่มีขนาด m x 3 โดยแตละ row ซ่ึงมีตัวเลข 3 ตัวจะแทน RGB color แตละ
สี ดังนั้น matrix นี้จะกําหนดสีไวจํานวน m สี เมื่อทราบแผนที่สีที่จะใชอยางแนชัดแลวเมื่อมีการวาด
พื้นผิวขึ้น MATLAB จะกําหนดสีของพื้นผิวดวยดรรชนีของ color map ซ่ึงโดยปกติเมื่อ MATLAB ไดรับ
คําสั่งใหเขียนผิว MATLAB จะนําคาสูงสุดและต่ําสุดมาแบงออกเปน m ชวงตามจํานวนสีของ color map ที่
กําหนดให จากนั้นจะกําหนดสีใหแตละคาจากคาสูงสุดถึงต่ําสุดของรูปพื้นผิวนั้น สวนคาที่อยูใน
ระหวางนั้นจะใชสีใดก็แลวแตการกําหนด shading เชนการที่เราใชคําสั่ง shading interp ก็เหมือนกับการ 
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interpolate color map matrix เพื่อกําหนดสีใหกับคาระหวางนั้นนั่นเอง คําสั่งที่เกี่ยวของกับการใช color map 
มีดังนี้ 

 

colormap(map) ตั้งคา color map ไปที่คา map โดย map นี้อาจจะใชที่ MATLAB กําหนด
มาแลวหรือผูใชจะสรางขึ้นเองก็ได map นี้เปน M-file ที่ กําหนดคา 
color map ที่จะใชในรูปภาพที่กําลังทํางานอยู 

colorbar จะเขียนแถบสีในแนวดิ่งขางรูปที่กําลัง plot อยู 
colorbar(‘horiz’) จะเขียนแถบสีในแนวนอนใตรูปที่กําลัง plot อยู 
 

สําหรับ color map ที่ MATLAB กําหนดมาแลวมีทั้งหมด 11 map ดังตอไปนี้ (หากตองการใช map 
ใดก็ใชคําสั่ง) colormap(map) หรือ colormap map โดย map คือช่ือของแผนที่สีดังตอไปนี ้

 
gray สี gray linear scale จากดําไปขาว 
hsv เปน Hsv-Saturation-Value color map เร่ิมจากแดงไปน้ําเงินแลวกลับมา

แดงอีก 
hot เปนสีโทนรอนผสมระหวางดํา-แดง-เหลือง-และขาว 
cool เปนสีโทนเย็นออกทางสีฟา-มวง 
bone เปนโทนสีฟาแก - สีเทา คลายกับการมองดูกระดูกบน X - ray 
copper เปนสีในโทนสีของทองแดง 
flag เปนสีแดง - ขาว - น้ําเงินแบบธงชาติสลับกันไป 
pink เปนโทนสีทางสีชมพ ู
prism เปนสี แดง – สม – เหลือง – เขียว – ฟา - มวง สลับกันไป 
jet เปน hsv color map แตคอย ๆ เปลี่ยนจากแดงเปนน้ําเงิน 
white เปนสีขาวทั้งหมด 
lines  เปน Color Map ที่ใช เขียนเสนกราฟ 
colorcube  เปนสี color-cube 
summer  โทนสีเขียวและเหลือง คลายฤดูรอน 
autumn  โทนสีแดงและเหลืองเหมือนฤดูใบไมรวง 
winter  โทนสีเขียวและน้ําเงิน จะดูทึมเหมือนฤดูหนาว 
spring  โทนสีมวงและเหลืองเหมือนฤดูใบไมผลิ 
 

ซ่ึงการจะดูรายละเอียดวาสีใดมีลักษณะโทนสีเปนอยางไร ก็สามารถใชคําสั่ง colormap (ช่ือของ map) ได 
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 การสั่ง map(m) โดย map เปนชื่อของโทนสีขางบนนี้จะเปนแบง map ของสีนั้นออกเปน m คา 
หรือจะไดสีนั้นเปน matrix ขนาด m x 3 เนื่องจากเอกสารที่ผลิตนี้พิมพดวยหมึกดําลวนการยกตัวอยางคง
จะทําใหทานมองเห็นภาพไดไมชัดเจนนัก แตหากวาทานลองใชคําสั่งตอไปนี้กับเครื่องของทานก็คงจะ
ชวยใหเขาใจถึงการควบคุมสีตาง ๆ ใหดีขึ้น ตัวอยางตอไปนี้เปนการเลือกใชโทนสีเทา 

 
x = linspace(0,2*pi,40);   
y = x;   
z = sin(x)'*cos(y); 
surf(x,y,z); 
colormap gray 
colorbar 
title('Surface Plot with Color Bar') 

 

จะไดกราฟดังนี ้  
 

 

9.4  การสรางภาพเคลื่อนไหว 
 MATLAB มี function ที่จะชวยใหเราสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวได โดยหลักการแลว
ภาพเคลื่อนไหวก็คือการเขียนภาพทีละภาพตอๆ กันหลายๆ ภาพ หากวาความเร็วในการเปลี่ยนภาพ
รวดเร็วพอเราก็จะเห็นวาภาพนั้นเคลื่อนไหวไดเหมือนกับการเขียนภาพยนตการตูนนั่นเอง ดังนั้น 
MATLAB จึงใชช่ือ function เชนเดียวกับภาพยนตคือ แตละรูปจะเรียกวา frame และเมื่อนํามาเขียน
ตอเนื่องกันจะเรียก movie 
 ลําดับแรกในการสราง movie ก็จะตองมีการสราง frame ขึ้นมากอน โดย frame ก็คือ figure window 
เฉพาะในสวนที่กําลัง plot กราฟอยูนั่นเอง เร่ิมตนกอนจะทําการบันทึก frame เพื่อเปนการกําหนดคา
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ความจําที่แนนอนและชวยประหยัดหนวยความจําเราจะตองกําหนดกอนวาภาพยนตนี้จะมีกี่ frame และ
จะใชช่ือวาอะไร สําหรับคําสั่งแรกของการสรางภาพเคลื่อนไหวคือ 

 

M = moviein(n) โดยภาพยนตนี้จะชื่อ M ซ่ึง MATLAB จะบันทึกคาของแตละ frame ไว
ในแตละ column ของ Matrix M และ n เปนจํานวน frame ที่จะบันทึก 

 
จากนั้นเมื่อตองการบันทึก frame ใดก็จะใชคําสั่ง 

M(n,j) = getframe เปนการบันทึก frame ที่ j ดวยรูปภาพที่กําลังแสดงอยูใน figure window 
ขณะนั้นและเมื่อบันทึกครบทุก frame แลว ถาตองการจะฉายภาพยนต
นั้นก็ใชคําสั่ง 

movie(M) จะเปนการฉายภาพยนต ช่ือ M  จํานวน 1  คร้ัง 
movie(M,n) จะเปนการฉายภาพยนต ช่ือ M จํานวน n คร้ัง 
movie(M,n,FPS) จะเปนการฉายภาพยนต ช่ือ M จํานวน n คร้ังดวยความเร็ว FPS frame 

ตอ วินาที ถาไมกําหนดคา FPS MATLAB จะตั้งคาไวที่ 12 frame ตอ
วินาที ขอควรระวังก็คือการทํางานของ MATLAB จริงอาจไมสามารถ
แสดงภาพตามคาของ FPS ที่เรากําหนดได เนื่องจากมีตัวแปรหลาย
ประการเชนความเร็วของเครื่อง การทํางานของระบบแสดงภาพของ
เครื่อง เปนตน 

 
เพื่อที่จะสามารถอธิบายรูปแบบทั่วไปในการสรางภาพเคลื่อนไหวพิจารณาจากตัวอยางตอไปนี้  

 สมมุติวาเราตองการสรางภาพเคลื่อนไหวชื่อ ZORO ซ่ึงจะมี frame ทั้งหมด 20 frame การเขียน 
M-file เพื่อจะสรางภาพยนตจะมีลําดับและรูปแบบเปนดังนี้ 

  
n = 20; 

 ZORO  = moviein(n) 
 for j = 1:n 
  ชุดคําสั่ง  plot ภาพที่ตองการบันทึก 
  ZORO(:,j) = getframe 
 end 
 movie(ZORO) 
 

อยางไรก็ตามหลังจาก MATLAB version 5.3 จนถึง 6 เปนตนมา คําสั่งตางๆ จะงายขึ้นเราไม
จําเปนที่จะตองใชฟงกชัน moviein(n) ก็ได เพียงแตส่ัง getframe ลงในตัวแปรที่ตองการเลย ทําใหเรา
สามารถสรางภาพเคลื่อนไหวไดงายขึ้น นั่นก็คือคําสั่งสําหรับ MATLAB version 6 จะมีลักษณะชุดคําสั่ง
เปน 

 
n = 20; 
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 for j = 1:n 
  ชุดคําสั่ง  plot ภาพที่ตองการบันทึก 
  ZORO(:,j) = getframe 
 end 
 movie(ZORO) 

 
สําหรับ format นี้เปน format มาตรฐานเบื้องตนในการสรางภาพเคลื่อนไหว สําหรับขอควรปฏิบัติของ
การสรางภาพเคลื่อนไหวมีดังนี้ 

 เนื่องจาก MATLAB มักจะปรับขนาดของแกนใหเหมาะสมกับการ plot แตละครั้งโดย
อัตโนมัติ ทําใหในการ plot หลายๆ คร้ังอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแกน ดังนั้น
เพื่อใหภาพที่ไดราบเรียบมากขึ้นควรจะมีการ fixed คาของแกนใหคงที่ไว โดยใชคําสั่ง   a 
= axis [xmin,xmax,...] หรือหลังจาก plot คร้ังแรกอาจจะใชคําสั่ง axis(a), หรือ axis(axis) เพื่อให 
plot อยูบน axis ขนาด a ขนาดเดียว 

 การสรางภาพเคลื่อนไหวอาจจะใชหนวยความจํามากดังนั้นระยะเคลื่อนไหวหรือการ
เปลี่ยนแปลงของแตละ frame ไมควรจะนอยเกินไป อยางไรก็ตามหากการเคลื่อนไหวของ
แตละ frame เปลี่ยนแปลงมากไป อาจทําใหมีความรูสึกวาภาพเคลื่อนไหวอยางสดุดไปมา
ได 

 การทํางานของ Windows เปนการทํางานในลักษณะ multi-tasking คือทํางานหลายๆ 
โปรแกรมในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากตองการฉายภาพเคลื่อนไหวใหไดภาพที่สมบูรณ
อาจจะตองปดหรือเลิกการทํางานของโปรแกรมอื่นๆ ที่ทํางานอยูในขณะนั้น เพื่อที่ให cpu 
ใชเวลาทํางานอยูกับ MATLAB เพียงโปรแกรมเดียวอยางเต็มที่ 

 การกําหนดคา frame-per-second อาจชวยใหไดภาพที่ดูเคลื่อนไหวสมจริงมากขึ้น 

  การแกปญหาทางวิศวกรรม 
  Flow Pass Rotating Cylinder 

  ในบทที่ 2 ไดมีการนําเสนอวิธีการเขียน stream line ของการไหล ซ่ึงไดมาจากการเขียนกราฟ
ของ stream function ซ่ึงในทางปฏิบัติที่เหมาะสมแลวควรจะเปนการเขียน contour line มากกวาเพราะวา
เสน stream line ก็คือเสนที่มีคา stream function คงที่ ตัวอยางตอไปนี้เปนการเขียนกราฟแสดงการไหลของ
ของไหลอุดมคติที่ไมอัดตัวหรือ potential flow ของการไหลแบบเอกรูป รวมกับ doublet ซ่ึงทางกายภาพก็
จะเหมือนกับการไหลของกระแสการไหลอิสระผานทรงกระบอก จากนั้นหากมีการรวม vortex เขาไป
อีกก็จะเปนการไหลของกระแสอิสระผานทรงกระบอกที่หมุน ซ่ึงในกรณีนี้จะทําใหเกิดแรงยกขึ้นและ
การศึกษาในเรื่องนี้จะเปนพื้นฐานของการออกแบบแพนอากาศ สําหรับในเอกสารนี้ขอแสดงเฉพาะการ
เขียนกราฟของ stream function 
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โดย a, K และ U เปนคาคงที่  
  สําหรับ M-file ตอไปนี้เปนการเขียนกราฟที่กําหนดให a =2 และมีคา Γ

2πaU
K=  ซ่ึงหมายถึง 

circulation ตางๆ กันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 4 คา โดยรูปแรกจะมี K= 0 ซ่ึงก็หมายถึงการไหลที่ไหลผาน
ทรงกระบอกที่หยุดนิ่ง จากนั้นรูปตอๆ มาจะเปนการเพิ่มคา K ใหมากขึ้น ซ่ึงก็เหมือนกับการเพิ่ม
ความเร็วของการหมุนทรงกระบอกใหสูงขึ้นนั่นเอง M-file ที่ใชเขียนรูปมีลักษณะดังนี้ 
 

% M-file for Potential Flow 
% Flow Pass Rotating Cylindera=2; 
r=linspace(a,20); 
zeta=linspace(0,4*pi); 
r=r';zeta=zeta'; 
[r zeta]=meshgrid(r,zeta); 
 
K=0; 
phi=sin(zeta)*(r./a - a./r)-K*log(r/a); 
[x y]=pol2cart(zeta,r); 
co= [-150 -100 -75 -50 -25 -10 -1 -0.1 0.1 1 10 25 50 75 100 150]; 
subplot(2,2,1) 

contour(x,y,phi,co,'b');  % ในที่นี้จะเลือกสีน้ําเงินเทานั้นเพราะจะแสดงภาพไดชัดเจนเมื่อพิมพ 
axis equal 
axis off 
axis([-6 6 –6 6]) 
 
K=100; 
phi=sin(zeta)*(r./a – a./r)-K*log(r/a); 
[x y]=pol2cart(zeta,r); 
co=[-150 –100 –75 –50 –25 –10 –1 –0.1 0.1 1 10 25 50 75 100 150]; 
subplot(2,2,2) 
contour(x,y,phi,co,'b'); 
axis equal 
axis off 
axis([-6 6 -6 6]) 
 
K=200; 
phi=sin(zeta)*(r./a - a./r)-K*log(r/a); 
[x y]=pol2cart(zeta,r); 
co= [-300 -250 -150 -100 -75 -50 -25 -10 -1 -0.1,... 
      0.1 1 10 25 50 75 100 150]; 
subplot(2,2,3) 
contour(x,y,phi,co,'b'); 
axis equal 
axis off 
axis([-6 6 -6 6]) 
 
K=300; 
phi=sin(zeta)*(r./a - a./r)-K*log(r/a); 
[x y]=pol2cart(zeta,r); 
co= [-400 -300 -250 -200 -150 -100 -80 -75 -65 -60,... 
      -40 -30 -1 5 10 25 35 50 60 75]; 
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subplot(2,2,4) 
contour(x,y,phi,co,'b'); 
axis equal 
axis off 
axis([-6 6 -6 6]) 

 

 
 
ซ่ึงจะไดรูปกราฟออกมาดังนี้ 

 
  การ Plot Velocity Vector 

สําหรับการไหลของ potential  flow คงจะไมสมบูรณหากไมมีการเขียน velocity vector ในตัวอยาง
นี้จะเปนการพิจารณาการไหลผาน Rankine body ซ่ึงมี stream function เปน 

 
ψ

π
= −

+ −
−Uy q ay

x y a2
21

2 2 2tan  

 
โดยความเร็วของการไหลนั้นจากทฤษฎีของ potential flow จะหาจาก V

yx =
∂ψ
∂

และ V
xy = −

∂ψ
∂

 หรือการ

หาความเร็วก็จะสัมพันธกับการหา gradient ของ stream function นั่นเอง ในตัวอยางตอไปนี้จะเปนการ
เขียนกราฟแสดง stream line พรอมดวย velocity vector ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้

 ใช contour plot เขียน stream lines และหยุดกราฟไว 
 หาคาความเร็วตามแนวแกน x และ y โดยใชคําสั่ง gradient  
 เขียน velocity vector โดยใชคําสั่ง quiver  

 
ซ่ึงมีรายละเอียดของ M-file ดังตอไปนี้ 
 

% Stream Line Plot With Velocity Vector 
a=2; 
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r=linspace(a^2,10); 
q=linspace(0,2*pi); 
r=r';q=q'; 
[x y]= pol2cart(q,r); 
[x y]= meshgrid(x,y); 
phi=0.8*y-(atan2(2*a*y,(x.^2+y.^2-a^2))); 

contour(x,y,phi,20,'r');     %เขียนกราฟแสดง stream line 
axis equal 
hold on 
grid off 
phi0=[-0.01 0 0.01]; 

contour(x,y,phi,phi0,'r')    %เขียนกราฟแสดง stream line ของ body 
x=linspace(-7,7,10); 
y=linspace(-4,4,10); 
x=x';y=y'; 
[x y]=meshgrid(x,y); 
a=2; 
phi=0.8*y-(atan2(2*a*y,(x.^2+y.^2-a^2))); 

[v u]=gradient(phi,0.2,0.2);     %หาคา velocity 
v=-v; 
u=abs(u); 

quiver(x,y,u,v,0.6)        %เขียนกราฟแสดง velocity vector 
hold off 
axis off 

 
 Response Surface 

สําหรับการสั่นทางวิศวกรรม ของ single DOF damped forced vibration ตามที่กลาวมาในตัวอยาง
ของบทที่ 2  จะเปน function ของ frequency ratio และ damping ratio ซ่ึงสามารถนํามาเขียนเปนรูปในสาม
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มิติได ซ่ึงรูปตอไปนี้เปนการเขียนผิวของการสั่นของระบบ สวนในรูปจะเห็นวามีระนาบตัดผานผิวอยู
โดยระนาบมีตําแหนงคงที่อยูที่ Normalize Magnitude เทากับ 1 ซ่ึงระนาบนี้ทําใหเราทราบวาคาในชวงใดที่
มี normalized magnitude นอยกวา 1 หมายความวาระบบจะเกิดการเคลื่อนไหวนอยกวากรณีที่ระบบไดรับ
แรงคงที่ที่มีขนาดเทากัน 
 

 
 
สวนรูปตอไปนี้เปนรูปที่ไดจากการเขียนกราฟเดียวกัน แตไดเปลี่ยนมุมมองโดยมองเขามาทางแกนของ 
damping ratio 
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บทที่ 10  SYMBOLIC MATHEMATICS 

 
 
 แมวา MATLAB จะเปนโปรแกรมที่มีวิธีการวิเคราะหคาตางๆ เปนวิธีเชิงตัวเลขเกือบทั้งหมด แต 
MATLAB ก็มี toolbox ที่ใชในการคํานวณทางคณิตศาสตรเชิงสัญลักษณหรือ Symbolic Mathematics ซ่ึงมี
ความจําเปนตองใชในการคํานวณดานวิศวกรรมในหลายๆ กรณี สําหรับ Symbolic Math Toolbox ของ 
MATLAB จะเปน Toolbox มาตรฐาน ที่มากับ Student Edition ของ MATLAB สวนใน MATLAB 5.x ไดมีการ
ยกเลิกคําสั่งที่เคยใชไดใน version ที่ต่ํากวาหลายๆ คําสั่งไป อยางไรก็ตามในการยกตัวอยางผูเรียบเรียง
จะยกตัวอยางของ MATLAB 5.x ทั้งหมด และในตอนทายของบทนี้จะมีคําสั่งที่เกี่ยวของกับ Symbolic 
Toolbox ของ MATLAB 5.x ไวเพิ่มเติมใหดวย 
 Symbolic Mathematics ก็คือคณิตศาสตรที่เราคุนเคยในการใชงานมาตั้งแตช้ันมัธยมคือการใช
สัญลักษณเพื่อการคํานวณตางๆ เชนการกําหนดคา sin(x) ที่ผานมาเราตองกําหนดคาตัวแปร x เปน
ตัวเลขกอน จึงจะหาคา sin(x) ได แตในกรณีของ symbolic mathematic เราไมจําเปนตองกําหนดคา x เปน
ตัวเลขแตสามารถนํา function sin(x) นี้ไปคํานวณไดเลย เชนการหาอนุพันธของ sin(x) จะได  d x

dx
sin( )  = 

cos(x) 
 สําหรับ Symbolic Math Toolbox ที่ใชเปน symbolic function ของ MATLAB นี้ มีพื้นฐานมาจาก
โปรแกรม Maple V. Software Package ซ่ึงเปน software ทางดาน symbolic mathematic ที่มีช่ือเสียงและมีผู
นิยมใชมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก ซ่ึงขั้นแรกไดมีการเริ่มทําโครงการวิจัยโปรแกรมนี้ขึ้นที่ 
University of Waterloo และในปจจุบันไดมีการทําเปนการคาที่ผลิตแผยแพรโดยบริษัท Watterloo Maple 
Software, Inc. ประเทศ Canada 

10.1  Symbolic Algebra 
  การกําหนด Symbolic Expression 

 

 สําหรับ Symbolic expression จะสามารถกําหนดไดโดยจะมี quote make ‘ ’ ดังเชน   
 
t = ‘x^2+5*x-4’ 
 

จะเปนการกําหนดคาของ expression t(x) เปนตน โดยที่ expression เหลานี้อาจบรรจุตัวแปรมากกวา 1 ตัว
แปร เชน ‘sin(y+x)’ จะมีทั้งตัวแปร x และ y ในการแกสมการหรือกระทํากรรมวิธีใดๆ ทาง
คณิตศาสตร ซ่ึงเราจําเปนตองทราบวาตัวแปรตัวใดเปน independent variable แตหากไมมีการกําหนด 
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indepandent variable ขึ้น MATLAB จะเลือกจาก expression นั้นมา 1 ตัว โดยจะเลือกจากตัวอักษรตัวเล็ก
เดี่ยว (ยกเวน i และ j ) ที่อยูใกลกับ x มากที่สุด แตถาตัวอักษรยังหางจาก x เทากัน MATLAB จะพิจารณา
ตัวที่ 2 ตอไป (สําหรับกรณีที่ไมเปนอักษรเดี่ยว) ถาไมมีตัวอักษรที่เขาขายอยูเลย MATLAB จะเลือก x 
(แมวาไมมีอักษร x อยูก็ตาม)เปน independent variable ถาตองการทราบวา MATLAB จะเลือกตัวอักษรใด
ใน expression เปน independent variable เราสามารถใช function symvar 
  

symvar(‘exp(x)’) MATLAB จะให independent variable สําหรับ symbolic expression exp 
 

นอกจากนี้ เราจะสามารถกําหนด variable ไดมากกวาหนึ่งตัว โดยเริ่มจากการกําหนดในตอน
เร่ิมเลยวาตัวแปรตัวใดบางจะเปน symbolic variable และ/หรือ symbolic expression แตโดยทั่วไป MATLAB 
จะนิยมกําหนดตัวแปรใหเปน symbolic variable มากกวา สําหรับการกําหนดชนิดตัวแปรจะใชคําสั่ง sym 
โดยมีรูปแบบคําสั่งตอไปนี้ 

 

S=sym(‘expression’) สราง symbolic variable S จาก expression โดยที่ expression อาจเปนตัว
แปรตัวเดียวหรือชุดสมการก็ได การกําหนดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง
ใหเปนsymbolic variable จะชวยลดภาระการกําหนด expression อ่ืนๆ 
อีกหลายกรณี  

ตัวอยางเชน 
x=sym(‘x’) 
 

เปนการนิยามวา x ตอไปนี้จะเปน symbolic variable และมีคาเปน x จากนั้นตัวแปรใดก็ตามที่นิยามโดยใช 
x เขาไปเกี่ยวของ จะเปน symbolic expression ทั้งนั้นเชน 

 
f=x^2+3*x-5;  
g=2*x^2-5*x+2; 
 

จะไดวาทั้ง f และ g เปน symbolic expression  
สําหรับอีกคําสั่งหนึ่งคือ คําสั่ง syms ซ่ึงเปนการนิยาม symbolic variable พรอมกันหลายๆตัว 
syms ‘ex1’ ‘ex2’... สราง symbolic variable จาก expressions โดยที่ expression แตละคา

อาจเปนตัวแปรตัวเดียวหรือชุดสมการก็ไดิ ้
 

ตัวอยางเชนถาเราตองการให x, y และ z เปน symbolic variable เราจะใช 
 
syms 'x' 'y' 'z' 

จะมีผลเทากับการใช  
sym(‘x’); sym(‘y’); sym(‘z’); 
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สวนการพิจารณาวาคาใดเปนตัวแปรบางจะใชคําสั่ง findsym  
 

findsym(S) หาคา symbolic variable ของ S โดย S ไดจากคําสั่ง sym 
ดังตัวอยางเชน 

s=sym('exp(bc)*sin(z)'); 
findsym(s) 
ans = 
bc, z 
 

นั่นคือ bc และ z จะเปน symbolic variables ของ expression นี้ หรือพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ 
 
x=sym('x'); 
f=5*x^2-3*x-1; 
findsym(f) 
ans = 
x 
 

จะเห็นวา f เปน symbolic expression ที่มี symbolic variable เปน x สวนการพิจารณาวา expression ใด
เปน symbolic expression หรือไมสามารถใชคําสั่ง class ได โดยมีรูปแบบเปน 

class(OBJ) จะใหชนิดของตัวทดสอบ OBJ วาเปนตัวแปรชนิดใด ซ่ึงคําตอบจะ
บอกชนิดของตัวแปรจะมีดังนี ้

double ตัวแปรเปนตัวเลข double precision floating point 
 number ซ่ึงเปนตัวเลขปกติที่ MATLAB ใช 

sparse   เปน 2-D real (or complex) sparse matrix 
struct   เปน Structure array ดูรายละเอียดในบทที่ 12 
cell   เปน cell array  ดูรายละเอียดในบทที่ 12 
char    เปน Character String 
sym    เปน symbolic variable 

ตัวอยางเชน 
 
x=sym('x'); 
class(x) 
ans = 
sym 
 
f=5*x^2-3*x-1; 
class(f) 
ans = 
sym 

 
  การ plot ดวย symbolic expression  

จะใชคําสั่ง ezplot ซ่ึงเปนการ plot อยางงา ย ๆโดย 
1.  plot  2  มิติ 
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ezplot(s) สราง plot ของ symbolic expression s โดยสมมุติวาเปน function ของ
ตัวแปรเดี่ยวโดยจะ plot ในชวง  −2π  ถึง 2π  ขอควรระวัง การใช 
ezplot นี้จะตองมี symbolic variable เพียงตัวเดียว  

ezplot(s,[min max]) สราง plot โดยใชชวง independent variable ของ S ในชวง min ถึง max 
 

  การจัดรูป Expression ทางคณิตศาสตร  
 การจัดรูป expression ทางคณิตศาสตรใหอยูในรูปอยางงายมี function ที่ชวยอยูหลาย function 
ตอไปนี้ 
 collect(s)  รวมสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่มีกําลังเทากันของ expression S เขาดวย 

กัน 
 collect(s,v) เหมือน collect(s) แตกําหนดให v เปน independer variable 
 expand(s)  กระจาย expression s 
 factor(s)  แยกตัวประกอบของ expression s 
 simple(s)  จัดรูปให s อยูในรูปที่ส้ันลงถาทําได 
 simplify(s)  จัดรูปให s อยูในรูปที่งายขึ้นโดยใชกฏของ Maple 
 
ตัวอยางการทํางานของ function ที่กลาวมาโดยกําหนด expression ตอไปนี้  

 
x=sym(‘x’) 
s1= x^2-4*x+4; 
s2=(x*cos(x))^2-x^2; 
s3=(x-3)*(x-6)*(x+2)/(x^2-4*x-6); 
 

จะได 
factor(s1) 
ans = 
(x-2)^2 
 
expand(s2) 
ans = 
x^2*cos(x)^2-x^2 
 
factor(s2) 
ans = 
x^2*(cos(x)-1)*(cos(x)+1) 
 
collect(s3) 
ans = 
(x-3)*(x-6)*(x+2)/(x^2-4*x-6) 
 
expand(s3) 
ans = 
1/(x^2-4*x-6)*x^3-7/(x^2-4*x-6)*x^2+36/(x^2-4*x-6) 
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simple(s3) 
ans = 
(x^3-7*x^2+36)/(x^2-4*x-6) 
 

ในหลายๆ กรณีหากวา symbolic expression ของเรามีความยุงยากมาก MATLAB ก็จะคืนคาเดิมมา
ให เพราะไมสามารถจะจัดใหอยูในรูปอยางงายหรือรูปที่เราตองการได 

  Operations on Symbolic expression 
 operation ปกติของคณิตศาสตรสามารถใชกับ symbolic expression ไดโดยใช symbolic function 
นอกจากนั้น symbolic function สามารถใชเปลี่ยน symbolic expression จากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง
ไดดวย function ตาง ๆ มีดังนี้ 

numden(s) ให expression 2 symbolic expression โดยเปนเศษและสวนของ s  
numeric(s)  เปลี่ยน s เปนรูปแบบเชิงตัวเลข เหมือนกับการใช  

double(sym(s)) 
poly2sym(c)  เปลี่ยน polynomial coefficient vector c เปน symbolic expression 
pretty(s)  พิมพ s ออกเปน output 
sym2poly(s)  เปลี่ยน s เปน polynomial coefficient vector 
symadd(s1,s2) บวก symbolic expression, s1 + s2  หรือจะใช sym(s1)+sym(s2) 

หรือ s1+s2 แทนก็ได 
symmul(s1,s2) คูณ symbolic expression, s1 x s2 หรือจะใช sym(s1)*sym(s2) หรือ 

s1*s2 แทนก็ได 
sympow(s1,s2) ยกกําลัง symbolic expression, s1^s2 หรือจะใช sym(s1)^sym(s2) 

หรือ s1^s2 แทนก็ได 
symsub(s1,s2) ลบ symbolic expression, s1 - s2 หรือจะใช sym(s1)-sym(s2) หรือ  

s1-s2  แทนก็ได 
 

 เพื่อใหเขาใจการทํางานของ function ที่กลาวมา สมมุติให s1,s2 และ s3 เปน symbolic expression ที่
ยกตัวอยางในตัวอยางที่ผานมาคือ 

 
x = sym(‘x’) 
s1= x^2-4*x+4'); 
s2= (x*cos(x))^2-x^2 
s3= (x-3)*(x-6)*(x+2)/(x^2-4*x-6) 
[s4 s5]=numden(s3) 
s4 = 
(x-3)*(x-6)*(x+2) 
s5 = 
x^2-4*x-6 
sym2poly(s4) 
ans = 
     1     0     0    36 
 
s4 + s5 
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ans = 
(x-3)*(x-6)*(x+2)+x^2-4*x-6 
 
factor(ans) 
ans = 
x^3-6*x^2+30-4*x 

10.2  Equation Solving 
  การแกสมการระบบสมการเชิงเสน 

 สําหรับระบบสมการเชิงเสน MATLAB สามรถใช symbolic expression แกสมการไดเชนกันโดยมี
รูปแบบดังนี ้  

solve(s) แกสมการหารากของ expression s โดยการหารากของ variable ของ s ถา 
s เปน symbolic equation จะเปนการแกสมการของ s 

solve(s1,s2,...,sn)แกสมการ n สมการ s1,s2 ถึง sn เพื่อหา independent variable ของแตละ 
symbolic equation s1, s2,...sn 

 
 ตัวอยางการใชงานคําสั่ง solve(s) เชนกําหนดให 

 
syms ‘x1’ ‘y1’ ‘z1’ 
s1= x1+y1+z1-5; 
s2= 2*x1-y1+2*z1-4; 
s3= x1-4*y1-z1+2; 
a=solve(s1) 
a = 
-y1-z1+5 

 

จะเห็นวาในกรณีที่มี symbolic expression หลายตัว MATLAB จะเลือกตัวแปรที่มีลําดับอยูใกลตัวอักษร x 
มากที่สุด เปน independent variable สําหรับตัวอยางของการแกระบบสมการ จากคา s1, s2, s3 ที่กําหนด
มาแลวจะได 

[x y z]=solve(s1,s2,s3) 
x = 
9/2 
y = 
2 
z = 
-3/2 
 

จากคําตอบที่ได จะพบวา x = 9/2, y = 2 และ z = -3/2 ซ่ึงมองเผินๆ จะเหมือนวา x,y และ z ควรจะเปน
ตัวเลข แตในความเปนจริงแลวเมื่อลองพิจารณา 

 
class(x) 
ans = 
sym 
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จะเห็นวา x นั้นเปน symbolic variable ซ่ึงไมมีคาทางคณิตศาสตร อยางไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนคานี้ไป
เปน ตัวเลขได โดยใชคําสั่ง double 

 

double(x) เปลี่ยน x ใน expression ใดๆ ใหมีคาเปนตัวเลขและมีลักษณะเปน 
double precession number 

 
 

เชนจากตัวอยางที่ผานมาหากเราใชคําสั่งนี้กับคา x จะได 
 
double(x) 
ans = 
  4.5000 
 

ซ่ึงคาที่ไดนี้จะมีคาเปนคาทางคณิตศาสตร 
สําหรับการแกสมการที่ยุงยากมากๆ อาจไมสามารถแกดวยวิธี symbolic ได ในกรณีที่ MATLAB 

ไมสามารถที่จะหา analytical solution ใหได MATLAB จะหา numerical solution ใหแทน เชน 
 
S1=sym('x^3*exp(x)*sin(x))=2'); 
[b]=solve(s1) 
b = 
.2539413645466444913948333 –1.040276743255826267579410*i 

 
  Solution to ODE 

 การแก first-order-ODE ซ่ึงมี สมการอยูในรูป 
     

y dy
dx

g x y' ( , )= =     
  
ซ่ึงในบทที่ผานมาเราไดแกสมการ ODE ดวยวิธีเชิงตัวเลขมาแลวสําหรับ symbolic toolbox ก็สามารถจะแก 
first-order ODE ซ่ึงมีคําสั่งดังนี ้
  

dsolve(‘equation’,‘condition’)  
เปนการแกสมการ ODE ที่บรรจุอยูในสมการ symbolic 
‘equation’และมี option เปน‘condition’ที่กําหนด initial 
condition นอกจากนี้สําหรับ independent variable ที่ MATLAB ใชจะเปน 
symbolic ‘t’ สวน dy

dt
 ใน MATLAB จะแทนดวย Dy นั่นคือใช D แทน

เครื่องหมาย differential สวนอักษรที่ตามมาก็จะเปน dependent variable 
ตัวอยางเชน dz

dt
x= sin  หากเขียนใน MATLAB จะเขียนเปน

‘Dz=sin(x)’ สวน second derivative จะใช D2y และ third derivative ก็
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จะเปน D3y ตอไปเรื่อยๆ สําหรับ condition หากไมมีการกําหนดให 
MATLAB จะใหคา C1, C2,... ซ่ึงถือวาเปนคาคงที่ที่ไดจากการ integrate 
หรือแกสมการคืนมาใหกับคําตอบ 
 

 ตัวอยางสําหรับการแกสมการ first order 1 สมการ เชน 
 
dsolve('Dx = -a*x^2') 
ans = 
1/(a*t+C1) 
 
x = dsolve('Dx = -a*x^2','x(0) = 1','s') 
x = 
1/(a*s+1)  
 
x = dsolve('Dx = -a*x^2','x(0) = 1') 
x = 
1/(a*t+1) 
 

 สําหรับการแกระบบสมการ first order จะใชลักษณะคําสั่งเปน 
 
  dsolve(‘equation1’, ‘equation2’,...,’condition’) 

หรือ   dsolve(‘equation1, equation2,...’,’condition’)  
 

ลองพิจารณาตัวอยาง 
 
S = dsolve('Df = f + g, Dg = -f + g','f(0) = 1','g(0) = 2') 
S =  
    f: [1x1 sym] 
    g: [1x1 sym] 
 

จะเห็นวาเนื่องจากเรามีตัวแปร 2 ตัวที่ตองการหาคา แตเรากําหนด output S เพียงคาเดียว MATLAB จึงได
เก็บตัวแปรนี้ไวใน field S.f และ S.g ตามลําดับ (โครงสรางตัวแปรแบบนี้เปนโครงสรางใหมที่ใชใน 
MATLAB 5 เทานั้นดูรายละเอียดโครงสรางตัวแปรแบบใหมนี้ไดในบทที่ 12) หากตองการทราบคา
สามารถพิมพช่ือ field ลงไปเชน 

 
S.f 
ans =  
exp(t)*cos(t)+2*exp(t)*sin(t) 
 
S.g  
ans = 
-exp(t)*sin(t)+2*exp(t)*cos(t) 
 

หรือลองพิจารณาสมการ first order 3 สมการดังนี ้
 
[u1 v1 w1] = dsolve('Du=v, Dv=w, Dw=-u','u(0)=0, v(0)=0, w(0)=1') 
u1 = 
1/3*3^(1/2)*exp(1/2*t)*sin(1/2*t*3^(1/2))-
1/3*exp(1/2*t)*cos(1/2*t*3^(1/2))+1/3*exp(-t) 
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v1 = 
1/3*3^(1/2)*exp(1/2*t)*sin(1/2*t*3^(1/2))+ 
1/3*exp(1/2*t)*cos(1/2*t*3^(1/2))-1/3*exp(-t) 
w1 = 
1/3*exp(-t)+2/3*exp(1/2*t)*cos(1/2*t*3^(1/2)) 
 

สําหรับสมการ order สูงๆขึ้นก็มีรูปแบบในทํานองเดียวกันเชน  
ตัวอยางเชนสมการ nonlinear second order ODE 

  

 d y
dx

y dy
dx

2

2 5= − −  

 
ถากําหนดให initial condition เปน   0)0( =′y  
 
   y( ) .0 0 25=  
จะใชคําสั่งเปน 

 
dsolve('D2y=y-Dy-5','Dy(0)=0,y(0)=0.25') 
ans = 
5+(-19/8-19/40*5^(1/2))*exp(1/2*(5^(1/2)-1)*t)-19/40*(5^(1/2)-
1)*5^(1/2)*exp(-1/2*(5^(1/2)+1)*t) 
 

สําหรับในกรณีที่ไมสามารถที่จะหา analytical solution ที่ใกลเคียงได MATLAB จะใหคําเตือนออกมา 

10.3  Differentiation และ Integration 
 สําหรับ differentiation และ Integration ของ symbolic math จะมี function ดังนี ้

 

diff(s)  differentiation expression s เทียบตอ independent variable ของมันเอง 
diff(s,‘t’)  differentiation expression s เทียบตอ independent variable ‘t’ 
diff(s,n)  differentiation expression s เทียบตอ independent variable ของมันเอง     

 เปนจํานวน n คร้ัง 
diff(s,‘t’,n) differentiation expression s เทียบตอ t เปนจํานวน n คร้ัง  
 

จะเห็นวา symbolic toolbox นี้จะใช function diff เดียวกันนี้จะใชใน numerical diff function เชนกัน 
ทั้งนี้ MATLAB จะคํานวณดวยวิธีใดก็ขึ้นกับชนิดของตัวแปรวาเปน symbolic หรือ numeric variable  

 
สวน Numeric Integration จะใช function ตอไปนี ้
 

int(s) integrate symbolic expression s เทียบตอ independent variable ของมันเอง 
int(s) integrate symbolic expression s เทียบตอ independent variable ‘t’ 
int(s,a,b) integrate s เทียบตอ independent variable ของมันแลวใช limit จาก a ถึง b 
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int(s,’t’,a,b) integrate expressions เทียบตอ t จาก a ถึง b 
int(s,’m’,’n’) integrate expression s เทียบตอ independent variable ของมันเองโดยใช 

limit จาก ‘m’ ถึง ‘n’ โดยทั้งสองเปน symbolic variable 
 

 ในหลายกรณี function ที่เราตองการจะ integrate อาจจะมีความยุงยากซับซอนเกินกวาที่จะ
สามารถ integrate ดวยวิธี symbolic ได หากเปนเชนนั้น MATLAB จะตอบกลับวาไมสามารถทําได เราอาจ
ตองแกไขโดยการใช numerical integration หาคําตอบแทน 
 
 สําหรับตัวอยางของ Symbolic differentiation และ integration สมมุติให 

x=sym(‘x’); 
s1=x^3*exp(x)*sin(x)-2; 
s2=x^3+3*x^2+5*x-2; 
s3=x*sin(x); 
 

ซ่ึงตัวอยางการใชคําสั่งมีดังตอไปนี้ 
 
diff(s1) 
ans = 
3*x^2*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*cos(x) 
 
diff(s1,'x') 
ans =  
3*x^2*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*cos(x) 
 
diff(s1) 
ans = 
3*x^2*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*sin(x)+x^3*exp(x)*cos(x) 
 
diff(s1,'t') 
ans = 

0 
 
diff(s2) 
ans = 

3*x^2+6*x+5 
 
diff(s3,3) 
ans = 

-3*sin(x)-x*cos(x) 
 

สําหรับการ integrate มีตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
int('x^4') 
ans = 
1/5*x^5 
 
int('x*cos(x)') 
ans = 
cos(x)+x*sin(x) 
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int('x^2*exp(x)')  
ans = 
x^2*exp(x)-2*x*exp(x)+2*exp(x) 
  
int('x*sin(x)',0,pi) 
ans = 
pi 
int('x^2/sin(x)') 
ans =  
int(x^2/sin(x),x) 
 

จากตัวอยางสุดทายจะพบวา MATLAB ไมสามารถที่จะ integrate ได จึงไดคืนคาเดิมมาให 

10.4  Symbolic Transformation 
การหา transformation ของ function เปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการศึกษาทางวิศวกรรม โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการหา Fourier Transform และ Laplace Transform ซ่ึง Symbolic Toolbox ไดมี transformation ใน
สวนนี้ไวดังมีรายละเอียดดังนี ้
 

  Laplace Transform 
 Laplace Transform เปนการเปลี่ยนคา function f(t) ใน time domain ใหเปน function L(s) ใน s-domain 
ตาม transformation 

L s f t e dtst( ) ( )= −
∞

∫
0

 

 
ซ่ึง Laplace Transform นี้จะมีประโยชนในการแกสมการ differential equation และในดานอื่นๆ เปนอยาง
มาก โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องของ Control System สําหรับ MATLAB จะใชคําสั่ง laplace ซ่ึงมี
รูปแบบดังนี้ 

L = laplace(F,var1,var2)  

เปนการหา Laplace transform ของ symbolic expression F ใน var1-
domain เพื่อเปลี่ยนเปน function ใน var2-domain นั่นคือจะไดผลเปน 
L(var2) จากการ transform F(var1)  ซ่ึงถาหากไมกําหนด option var1, 
var2 มาให MATLAB จะกําหนด var1ใหเปน t และ var2 ใหเปน s 
นอกจากนั้น F, var1 และ var2 จะตองนิยามตามคําสั่ง sym หรือได
คาจากตัวแปรที่นิยามตามคําสั่ง sym 

f = ilaplace(L,var1,var2) 
เปนการหา inverse Laplace transform ของ symbolic expression L โดย 
L โดย option var1 และ var2 จะมีคาเปน t และ s ตามลําดับ นั่นคือ
จะได         f(var2) จากการ inverse transform L(var1) นอกจากนั้น F, 
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var1 และ var2 จะตองนิยามตามคําสั่ง sym หรือไดคาจากตัวแปรที่
นิยามตามคําสั่ง sym 

 
ตัวอยางเชน ตองการทํา Laplace transform ของ 

 
f t e tat( ) cos= −5 2 ω  

 
ซ่ึงจะสามารถทําโดย MATLAB ไดดังนี้ 

 
syms a s t w 
f=5*exp(-2*a*t)*cos(w*t); 
L=laplace(f,t,s) 
L = 
5*(s+2*a)/((s+2*a)^2+w^2) 
ilaplace(L,s,t) 
ans = 
5*exp(-2*a*t)*cos(w*t) 
 

  Fourier Transform 
 สําหรับการเปลี่ยนคา function ใหออกมาใหอยูในรูป function ที่ซํ้าตัวเอง หรือการเปลี่ยนคา 
function ใน time-domain ใหมาอยูใน frequency-domain จะมีประโยชนมากโดยเฉพาะวิศวกรที่ทํางาน
เกี่ยวของกับการวิเคราะหสัญญาณ ซ่ึง Fourier Transform มีรูปแบบดังนี้ 

( ) ( )F f t e dtj tω ω= −

−∞

∞

∫  

 
สวนการ transform จาก frequency-domain กลับมาอยูใน time-domain จะใช Inverse Fourier Transform ซ่ึงมี
รูปแบบเปน 

( ) ( )f t F e dtj t=
−∞

∞

∫ ω ω  

 
สําหรับคําสั่งของ MATLAB สําหรับ symbolic Fourier transform จะมีดังนี้ 

 
F = fourier(f, var1, var2 )   

เปนการหา Fourier transform ของ symbolic f ซ่ึงมีคากําหนดเบื้องตน
ใหมีคา independent variable เปน x และใหคาออกมาในรูป function 
ของ w. หากตองการเปนอยางอื่นสามารถกําหนด independent 
variable เปน var1 และใหผลลัพธเปน var2 ได 

f = ifourier(F,var1,var2)   
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เปนการหา inverse Fourier transform ของ symbolic F ซ่ึงมีคากําหนด
เบื้องตนใหมีคา independent variable เปน w และใหคาออกมาในรูป 
function ของ x หากตองการเปนอยางอื่นสามารถกําหนด 
independent variable เปน var1 และใหผลลัพธเปน var2 ได 
 

ตัวอยางเชน 
 
syms x t 
fourier(exp(-x^2),x,t) 
ans = 
pi^(1/2)*exp(-1/4*t^2) 
 
f=ifourier(F,t,x) 
f = 
1/2*4^(1/2)*exp(-x^2) 
 
simple(f) 
ans = 
exp(-x^2) 
 

สําหรับการใช Fourier Transform นี้เราจะพบ function พิเศษ 2 function คือ Step function u(t) และ 
Impulse function δ(t) โดย Step function จะมีนิยามเปน  

Ku(t-a) = 0    เมื่อ  t < 0 และ  
Ku(t-a) = a  เมื่อ  t > 0 

สวน impulse function จะมีนิยามเปน 
( )

( )

K t a t a

K t a dt K t a

δ

δ

− = ≠

− = =
−∞

∞

∫

0              for 

       for 
 

สําหรับใน MATLAB จะเรียกชื่อสอง function นี้ตามชื่อนักคณิตศาสตรที่ใช function ทั้งสองในงานของ
เขาเปนอยางมาก คือ จะเรียก Step function เปน Heaviside(t) และ Impulse function เปน Dirac(t) ดังนั้นใน
คําตอบหากเราพบวามีการแสดงคาเหลานี้ออกมาขอใหทราบวาเปนการกลาวถึง function ทั้งสองนี้ 
 

  Z-Transform 
 สําหรับ transform ที่ผานมาทั้งสองแบบนั้นเปนการ transform ของ function ที่ตอเนื่อง สําหรับ
ระบบที่เปน discrete-time domain จะใช Z-transform ซ่ึงมีรูปแบบเปน 

( ) ( )F z f n z n

n

= −

=

∞

∑
0

 

เมื่อ z เปน complex สําหรับ MATLAB จะใช function ztrans และ iztran สําหรับ Z-transform และ inverse Z-
transform โดยมีรูปแบบดังนี้ 
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 F=ztrans(f,var1,var2)  เปน Z-transform ของ symbolic function f โดยมีคากําหนด
เบื้องตนของ independent variable เปน n และจะใหคา F เปน 
function ของ z หากตองการเปลี่ยนเปนอยางอื่นใหกําหนดคา 
var1 และ var2 ตามลําดับ 

f=iztran(F,var1,var2) เปน inverse Z-transform ของ symbolic function F โดยมีคากําหนด
เบื้องตนของ independent variable เปน z และจะใหคา f เปน 
function ของ n หากตองการเปลี่ยนเปนตัวแปรอื่นใหกําหนดคา 
var1 และ var2 ตามลําดับ 

ตัวอยางเชน 
syms k n w z 
ztrans(2^n)  
ans = 
z/(z-2) 
 
 
iztrans(ans) 
ans = 
2^n 
 
F=ztrans(cos(n*k),k,z) 
F = 
z*(-cos(n)+z)/(-2*z*cos(n)+z^2+1) 
 
F=ztrans(cos(n*k),n,w)  
F = 
w*(-cos(k)+w)/(-2*w*cos(k)+w^2+1) 

 
f=iztrans(exp(x/z),z,k)  
f = 
x^k/k!  
 
F=ztrans(f,k,z) 
F = 
exp(x/z) 

10.5  Function Calculator 
  สําหรับ symbolic toolbox จะมี M-file อยู file ที่มีประโยชนมากในการคํานวณ function ตางๆ ไมวา
จะเปนการหาคาอนุพันธ อินทิเกรท หรืออ่ืนๆที่มี function อยูใน symbolic toolbox และการคํานวณก็จะ
คํานวณในเชิงสัญลักษณทั้งสิ้น สําหรับคําสั่งที่เรียก function calculator ขึ้นมาใชงานก็คือ funtool  เมื่อ
เรียก funtool แลวจะปรากฏหนาตาง figure windows ขึ้น 3 หนาตาง ตามรูป 
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สําหรับหนาตางที่ 1 จะเปนกราฟแสดง function f(x) หนาตางที่ 2 จะเปนกราฟแสดง function g(x) 
และหนาตางที่ 3 จะมีลักษณะคลายเครื่องคํานวณทั่วไป ซ่ึงเปนที่ใชกําหนด function f(x), g(x) และคําสั่ง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการคํานวณ function f(x) สําหรับหนาตางที่ 3 จะประกอบดวยสวนตางๆดังนี ้

  สวนที่ 1 สวนการกรอกขอความ 
ในสวนที่ 1 ซ่ึงจะอยูสวนบนของหนาตางจะประกอบดวยชองกรอกขอความตอไปนี ้

1. ชองกรอกคา function f(x) โดยการกรอกคาก็จะตองกรอกตาม MATLAB expression ที่กลาวผาน
มาแลวทุกประการ เมื่อกรอกคาแลวใหกด  Enter จากนั้น MATLAB จะทําการเขียนกราฟ f(x) ใน
หนาตางที่ 1  

2. ชองกรอกคา function g(x) โดยการกรอกคาก็จะตองกรอกตาม MATLAB expression ตามที่กลาวผาน
มาแลวทุกประการ เมื่อกรอกคาแลวใหกด  Enter จากนั้น MATLAB จะทําการเขียนกราฟ g(x) ใน
หนาตางที่ 2 

3. ชองกรอกคาชวงของ x เปนการกรอกคาวาจะให x มีคาเริ่มจากคาใดและสิ้นสุดที่คาใด โดยในชอง
ตองกรอกในรูปแบบ [xmin , xmax ] เมื่อ xmin คือคานอยที่สุดและ xmax คือคามากที่สุดของ x ตามลําดับ 

4. ชองกรอกคา parameter a หากวาเราตองการพิจารณาผลกระทบของ function เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคา 
parameter เราสามาถกรอกคา f(x) และ g(x) ใหอยูในรูปที่มี parameter a รวมอยูดวย และเมื่อเราเปลี่ยน
คา a คา f(x) และ g(x) ก็จะเปลี่ยนไปดวย 

 
  สวนที่ 2 สวนการคํานวณ 
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สําหรับสวนที่ 2 จะเปนสวนที่ใชในการคํานวณ function ที่เรากําหนดคาไวตามสวนที่ 1 ซ่ึงโดย
สวนใหญจะเปนการคํานวณคาของ function f(x) และคาที่ไดจะเปนคาใหมของ f(x) ซ่ึงเราสามารถแบง
สวนที่ 2 นี้ออกไดเปน 4 แถวตามลักษณะของคําสั่งดังตอไปนี ้
 

 แถวที่ 1 แถวบนสุดนี้จะเปนการคํานวณที่เกี่ยวของกับ f(x) เทานั้นและคาที่ไดจะเปนการแทนคา 
f(x) เดิมกอนการคํานวณ โดยมีปุมตางๆ ดังนี ้

 
ปุม คําสั่ง 
df/dx หาอนุพันธของ f(x) เชิงสัญลักษณ 
int f  หาอินทิเกรดของ f(x) เชิงสัญลักษณ 
simple f ทําให f(x) อยูในรูปอยางงาย (ถาทําได) 

num f 
แยกเฉพาะเศษของ f(x) ออกมาหาก f(x) อยูในรูป
เศษสวน 

den f  
แยกเฉพาะสวนของ f(x) ออกมาหาก f(x) อยูในรูป
เศษสวน 

1/f แทน f(x) ดวย 1/f(x) 
finv แทน f(x) ดวย inverse function ของมัน 

 
สําหรับการหาคาอินทิเกรทและ inverse ของ function บาง function อาจไมสามารถที่จะทําได 

เนื่องจากเปนการคํานวณเชิงสัญลักษณอาจจะไมสามารถหาคาคําตอบไดนั่นเอง 
 

 แถวที่ 2 ในแถวนี้จะเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาของ function f(x) เนื่องจาก parameter a 
สําหรับปุมตางๆ มีดังนี้  

  
ปุม คําสั่ง 
f + a แทน f(x) ดวย f(x) + a ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f - a แทน f(x) ดวย f(x) - a ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f * a แทน f(x) ดวย f(x) * a ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f / a แทน f(x) ดวย f(x) / a ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f^a แทน f(x) ดวย f(x) ^ a ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f(x+a) แทน f(x) ดวย f(x + a) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f(x*a) แทน f(x) ดวย f(x * a) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
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 แถวที่ 3 เปนแถวที่มีปุมที่เกี่ยวของกับ f(x) และ g(x) ซ่ึงเปนปุมที่เปน function operation เสียเปนสวน
ใหญ โดยมีคําสั่งดังนี้ 

 
ปุม คําสั่ง 
f + g แทน f(x) ดวย f(x) + g(x) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f – g แทน f(x) ดวย f(x) - g(x) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f * g แทน f(x) ดวย f(x) * g(x) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f / g แทน f(x) ดวย f(x) / g(x) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
f(g) แทน f(x) ดวย f(g(x)) ดวยวิธีเชิงสัญลักษณ 
g = f แทน g(x) ดวย f(x) 
swap สลับคาระหวาง f(x) และ g(x) 

  
 แถวที่ 4 เปนแถวที่เกี่ยวของกับการควบคุมการทํางานของ Function Calculator โดยสามปุมแรกจะ
เปนสวนที่ใชจัดการกับ function f(x) ที่มีอยูใน list ที่ funtool ใชอยู เราสามารถปรับเปลี่ยน สลับที่ 
หรือลบคา f(x) ที่มีอยูในรายการได สําหรับ function ที่อยูในรายการจะบรรจุอยูใน file ช่ือ fxlist ซ่ึง
คาเริ่มตนของ fxlist จะมี function ที่นาสนใจอยูหลาย function เลยทีเดียว สําหรับการทํางานของสาม
ปุมแรกเปนดังนี ้

 Insert  แทรกคา f(x) ที่ปรากฏอยูในขณะนั้นลงไปใน list 
 Cycle  หมุนคา f(x) ไปเรื่อย ๆ ตามคา f(x) ที่มีอยูใน list 
 Delete   ลบคา function f(x) ที่ปรากฏอยูออกจาก  list (หากวามีอยูใน list) 

 
สําหรับปุมที่เหลือมีหนาที่ดังตอไปนี้  

 Reset ตั้งคา f, g, x, a and fxlist ใหกลับมาอยูที่คาเริ่มตน 
 Help  แสดงขอความชวยแนะนําการทํางานของ funtool   
 Demo  สาธิตการทํางานของ funtool  
 Close เลิกการทํางานและปดหนาตางทั้งสาม 

 
 การทําความเขาใจกับการทํางานของ funtool ที่ดีที่สุดคงจะเปนการทดลองทํากับเครื่องโดยตรง 
เพราะจะทําใหเราเขาใจไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นจะพบวาการใชงานนั้นไมยากเลย สําหรับการ
ทํางานของ funtool นอกจากจะเปนการชวยในการวิเคราะห function แลว ยังแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถของ MATLAB ในการทํางานในลักษณะ Graphics User Interface (GUI) ซ่ึงเปนการทํางาน
โดยใชการติดตอคําสั่งสวนใหญผานทางรูปภาพและ mouse โดยความเปนจริงแลว MATLAB มีเครื่องมือ



 

Symbolic Mathematics   177

ที่จะชวยทานสราง GUI อยูแตเนื่องจากการสราง GUI เปนเรื่องที่มีรายละเอียดมากผูเขียนจึงจะไมขอ
กลาวถึงในที่นี้ สําหรับผูที่สนใจสามารถอานไดในสวนที่ 2 ของเอกสารชุดนี้ 

10.6  คําสั่งของ Symbolic Math Toolbox : Student Edition 
Symbolic Math Toolbox Version 2.0 นี้เปน version สําหรับ Student Edition ซ่ึงออกเผยแพรประมาณ

ตนป ค.ศ. 1997 โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก version แรกเปนอยางมากผูเขียนจึงอยากที่จะให
รายละเอียดเกี่ยวกับ symbolic toolbox นี้ใหมากที่สุด แตอยางไรก็ตามคงจะไมสามารถบรรจุไดอยาง
ละเอียด ดังนั้นสําหรับคําสั่งอื่นๆ ผูเขียนไดรวบรวมไวเปนหมวดๆ หากตองการทราบรายละเอียด
มากกวานี้ก็สามารถที่จะใชคําสั่ง help ชวยได ซ่ึงมีรายการดังตอไปนี ้
 
Calculus. 
 diff          Differentiate. 
 int           Integrate. 
 limit         Limit. 
 taylor        Taylor series. 
 jacobian      Jacobian matrix. 
 symsum        Summation of series.  
 
Linear Algebra. 
    diag          Create or extract diagonals. 
    triu          Upper triangle. 
    tril          Lower triangle. 
    inv           Matrix inverse. 
    det           Determinant. 
    rank          Rank. 
    rref          Reduced row echelon form. 
    null          Basis for null space. 
    colspace      Basis for column space. 
    eig           Eigenvalues and eigenvectors. 
    svd           Singular values and singular vectors. 
    jordan        Jordan canonical (normal) form. 
    poly          Characteristic polynomial. 
    expm          Matrix exponential. 
 
Simplification. 
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    simplify      Simplify. 
    expand        Expand. 
    factor        Factor. 
    collect       Collect. 
    simple        Search for shortest form. 
    numden        Numerator and denominator. 
    horner        Nested polynomial representation. 
    subexpr       Rewrite in terms of subexpressions. 
    subs          Symbolic substitution. 
 
Solution of Equations. 
    solve         Symbolic solution of algebraic equations. 
    dsolve        Symbolic solution of differential equations. 
    finverse      Functional inverse. 
    compose       Functional composition. 
 
Variable Precision Arithmetic. 
    vpa           Variable precision arithmetic. 
    digits        Set variable precision accuracy. 
 
 
Integral Transforms. 
    fourier       Fourier transform. 
    laplace       Laplace transform. 
    ztrans        Z transform. 
    ifourier      Inverse Fourier transform. 
    ilaplace      Inverse Laplace transform. 
    iztrans       Inverse Z transform. 
 
Conversions. 
    double        Convert symbolic matrix to double. 
    poly2sym      Coefficient vector to symbolic polynomial. 
    sym2poly Symbolic polynomial to coefficient vector. 
    char Convert sym object to string. 
 
Basic Operations. 
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    sym           Create symbolic object. 
    syms         Short cut for constructing symbolic objects. 
    findsym       Determine symbolic variables. 
    pretty        Pretty print a symbolic expression. 
    latex         LaTeX represention of a symbolic expression. 
    ccode         C code represention of a symbolic expression. 
    fortran       Fortran represention of a symbolic expression. 
 
Special Functions. 
    sinint        Sine integral. 
    cosint        Cosine integral. 
    zeta          Riemann zeta function. 
    lambertw      Lambert W function. 
 
String handling utilities. 
    isvarname     Check for a valid variable name. 
    vectorize     Vectorize a symbolic expression. 
 
Pedagogical and Graphical Applications. 
    rsums         Riemann sums. 
    ezplot        Easy to use function plotter. 
    funtool       Function calculator. 
 
Demonstrations. 
    symintro      Introduction to the Symbolic Toolbox. 
    symcalcdemo   Calculus demonstration. 
    symlindemo    Demonstrate symbolic linear algebra. 
    symvpademo    Demonstrate variable precision arithmetic 
    symrotdemo    Study plane rotations. 
    symeqndemo    Demonstrate symbolic equation solving. 
 



 

M-book 180 

 
บทที่ 11 M-BOOK 

 

11.1  แนะนํา M-book 
 การเขียนรายงานทางวิศวกรรมเรามักจะพบปญหาประจําอยางหนึ่งคือโปรแกรม word processing 
ที่เราใชไมสามารถจะชวยในการคํานวณหรือเขียนกราฟไดตามที่เราตองการ ดังนั้นวิธีการที่เราใชก็คือ
ใชโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมาชวยในการคํานวณ แสดงผล เขียนกราฟ หรืออ่ืน ๆ จากนั้นเราก็จะนํา
ผลของโปรแกรมนั้นมาปะลงบน word processing ของเรา 
 การตัดปะนี้อาจจะเปนการตัดปะลงบนกระดาษจริงๆ หรือการใชคําสั่ง copy รูปภาพจาก
หนาตางหนึ่งมาลงบนอีกหนาตางหนึ่งและนําผลจากการคํานวณมาพิมพลงไปใหม อยางไรก็ตามการทํา
ลักษณะอยางนี้ทําใหมีปญหาตามมาไมนอย เชน เราตองพิมพขอมูลทั้งสองครั้ง คือ ทั้งบน word 
processing และโปรแกรมที่ใชคํานวณหรือถาวาเราพบวาขอมูลผิดพลาดการแกไขก็จะลําบากหรืออาจจะ
เหมือนกับตองเริ่มทํางานใหมเกือบทั้งหมดก็ได 
 ความจริงแลวนาจะเปนการดีกวาหากเราสามารถที่จะเขียนขอความลงบน word processing แลว 
word processing นั้นสามารถคํานวณหาคําตอบและเขียนกราฟใหกับเราไดตามที่เราตองการก็คงจะเปน
การสะดวกไมนอยซ่ึง M-book ก็คือทางแกปญหาเหลานี้นั่นเอง 
 M-book เปนการทํางานรวมกันระหวางโปรแกรม 2 โปรแกรม คือ Microsoft Word for Window ซ่ึง
จะทําหนาที่เปน program word processing ซ่ึงก็เปนที่ยอมรับกันวาเปน program ทางดาน word processing ที่มี
ผูใชมากที่สุดในโลกนํามาทํางานรวมกับ MATLAB ซ่ึงจะทําหนาที่เปนเครื่องจักรในการคํานวณ หา
คําตอบ เขียนกราฟ โดยการรับคําสั่ง จะรับจาก Word โดยตรง และก็จะแสดงผลกลับไปที่ Word โดยตรง
เชนกันในทางปฏิบัติ MATLAB จะทํางานอยูบน background และทําหนาที่เปน เครื่องจักรในการคํานวณ
ใหกับ Word โดยผูใชไมจําเปนตองสัมผัสกับ MATLAB เลย สําหรับเอกสารที่ไดจากการทํางานรวมของ 
program ทั้งสองนี้เราเรียกวา M-book แมวาเราจะ Save file นี้อยูในรูปแบบของ Word document file (.doc) ก็
ตาม 
 ระบบที่ตองการเมือจะใช M-book มีดังนี้ (สําหรับ Window 95 system) 

  MATLAB 4 หรือ MATLAB 5 
  Microsoft Word for Window 6.0 หรือ 7.0 
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สําหรับ Word 97 นั้น ทางบริษัท Math Works ไดแจงวาในเบื้องตนจะไมสามารถทํางานรวมกับ MATLAB 
5.0 ได แตผูใชที่ลงทะเบียนถูกตองกับทางบริษัทสามารถ download file ใหมผานทาง Internet ที่ 
www.mathworks.com ได สวนผูใช MATLAB 5.1 จะสามารถใชงานรวมกับ Word 97 ไดเลย 

 ในการติดตั้งโปรแกรมตองติดตั้ง Word กอน แลวจึงติดตั้ง MATLAB ตอมาภายหลัง เพราะ
ในการติดตั้ง MATLAB คร้ังแรก MATLAB จะถามถึง directory ของ Word เพื่อจะติดตั้ง 
template 

 M-book นั้นเปน template หนึ่งที่ทํางานอยูบน Word ผูที่คุนเคยกับการใช Word คงจะทราบถึง
ความหมายของ template ของโปรแกรมนี้เปนอยางดี ซ่ึงสําหรับงานปกติ Word จะใช template ที่ช่ือ 
Normal.dot แตสําหรับการทํางานรวมกับ MATLAB แลว Word จะตองใช template ที่ช่ือ M-book.dot ซ่ึง 
template นี้จะรวบรวมคําสั่งและวิธีการของการถายโอนขอมูลระหวาง Word และ MATLAB ไวเปน macro  

11.2  การทํางานเบื้องตน 
 เมื่อเราติดตั้ง Word และ MATLAB พรอมดวย M-book เรียบรอยแลว เรียก Word ขึ้นทํางานครั้ง
แรก Word จะใช template ปกติคือ Normal.dot หากวาเราตองการสรางหรือแกไข document file ที่เปน M-
book เราก็จะสามารถทําไดโดย 

 ถาเปนการแกไขใชคําสั่งการเปด file ของ Word ปกต ิ
 ถาเปนการสราง file ใหมใหเลือกคําสั่ง New จาก File Menu จากนั้นจะปรากฏ New dialog box 
ขึ้น เลือก M-book template จากนั้น Word ก็จะสราง document file ขึ้นใหมซ่ึงพรอมจะทํางาน
รวมกันระหวาง Word กับ MATLAB 

 
  ไมวาจะเปนการสราง file ใหมหรือแกไข file เดิมก็ตามทุกครั้งที่เราเรียก M-book มาใชงาน จะเกิดสิ่ง

เหลานี้ขึ้น 
 MATLAB จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ (ถาหากขณะนั้นยังไมเร่ิมทํางาน) และจะมีการทํา 

Dynamics Data Exchange (DDE) ระหวาง Word และ MATLAB 
 จะมีการกําหนด macros ขึ้นเพื่อใหเกิดการรับ-สง DDE ผานทาง Cells ซ่ึงเปนเสนทางติดตอ
ระหวาง MATLAB และ Word 

 กําหนด styles หรือรูปแบบตัวหนังสือตาง ๆ ที่จะใชกับ text และ cells  
 เพิ่ม menu Notebook ขึ้นบน Menu bar ของ Word 

 
   หากวาทานกําลังทํางานอยูบน MATLAB แลวตองการจะเรียก Word เพื่อสราง M-book ก็สามารถทํา

ไดโดย ที่ prompt ของ MATLAB พิมพคําวา 
 

» notebook 
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Word จะทํางานโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งเรียก template M-book.dot ขึ้นมาพรอมทํางาน 
  หากวาเรามี document file ธรรมดาอยูแลวตองการจะเปลี่ยนเปน M-book document ก็สามารถทําได

โดยเปด document ใหมที่ใช template M-book ดวยคําสั่ง New ตามที่กลาวมาแลว เมื่อได M-book document 
ใหมที่วางเปลาแลวเราก็สามารถใชคําสั่ง file ที่ Insert Menu จากนั้นเมื่อ insert file dialog box ปรากฏขึ้นเรา
ก็จะสามารถเลือก file ที่ตองการเปลี่ยนเปน M-book ได 

11.3  Input & Output Cells 
การสงคําสั่ง MATLAB ผานมาจาก Word และการรับผลการคํานวณของ MATLAB สงกลับไปที่ 

Word จะเปนการสงผานสวนที่เรียกวา cell เนื่องจากการทํางานบน Word อาจจะมีขอความตัวหนังสือหรือ
สมการอื่นๆ มากมาย แต MATLAB จะคํานวณคาตางๆ เฉพาะที่อยูใน input cell เทานั้น และ MATLAB จะ
คํานวณเฉพาะเวลาที่เราสั่งใหมีการคํานวณเทานั้นสวนผลทุกรูปแบบที่ไดจะสงกลับมาทาง output cell 
หากเรามีการเปลี่ยนแปลงคาภายใน input cell ขึ้น MATLAB จะไมมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธจนกวาเราจะ
ส่ังให MATLAB คํานวณอีกครั้งหนึ่ง 

 
  การสราง Input cell 

 Input cell ที่เราสรางขึ้นอาจมีลักษณะเปน cell ที่รวมอยูใน text หรือเปน cell ที่แยกออกมาจาก text 
ที่พิมพปกติอีกบรรทัดหนึ่ง นอกจากนั้น input cell อาจจะเปน คําสั่งคําสั่งเดียวหรือประกอบดวยคําสั่ง
หลาย ๆ คําสั่งก็ได การสราง input cell ที่งายที่สุดมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 พิมพคําสั่งที่ตองการจะสงให MATLAB ซ่ึงเปนคําสั่งที่เราสั่งบน command window ใหอยูใน
รูป text ปกต ิ

 Highlight คําสั่ง หรือ ชุดคําสั่งทั้งหมด 
 ที่ Notebook Menu เลือก Define Input Cell หรือ กด Alt-D 

 
เมื่อทําตามขั้นตอนนี้แลว M-book จะทําการสราง input cell ขึ้นโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบตัวหนังสือ
ใหอยูในรูปแบบของ input style (ซ่ึงเราสามารถปรับเปลี่ยน style ใหเปนไปตามตองการได รายละเอียด
จะกลาวภายหลัง) นอกจากนี้ยังจะปรากฏ cell mark ขึ้น ลักษณะ cell mark จะเปนวงเล็บใหญ [  ] เปดและ
ปดวงเล็บของขอความที่เรากําหนดใหเปน input cell ขึ้น สําหรับ cell mark นี้จะปรากฏเฉพาะบนจอใน
การทํางานของ Word แตเมื่อเราพิมพงานจะไมปรากฏ cell mark ขึ้นในเอกสารที่พิมพออกมา 
นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถกําหนดวาเราตองการจะมองเห็น cell mark หรือไมในระหวางการทํางาน
ปกติไดอีกดวย 
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 หากไมมีการเปลี่ยนแปลง style เบื้องตนของ M-book ตัวอักษรของ input cell จะเปนตัวอักษร 
Courier New ตัวหนาขนาด 10 points สีเขียวเขม 
  
 
ตัวอยางการสราง input cell เปนดังนี ้
พิมพคําสั่งปกติในลักษณะ normal text 

A=10; 
B=20; 
C=A*B 
 

highlight ตัวหนังสือที่ตองการเปลี่ยนใหอยูใน input cell 
A=10; 
B=20; 
C=A*B 

 
ที่ Notebook Menu เลือก Define input cell หรือ กด Alt-D ผลที่ไดจะเปน 

 
[A=10; 
B=20; 
C=A*B] 

 
  การรวม input cell เขาดวยกัน 

 ในการสราง input cell แตละ cell ขึ้นหากมีการสั่งคําสั่งไปสู MATLAB การสงไปทีละ cell ซ่ึงการ
สงแตละครั้งเมื่อสงไปแลว MATLAB จะทําการคํานวณ cell นั้นทันที และหากมีผลก็จะสงผลกลับมา
ทันทีเชนกัน ดังนั้น หากวาคําสั่งของเราเปนชุดคําสั่งคือตองการผลการคํานวณหลังจากคําสั่งสุดทาย
ทีเดียว ส่ิงที่ควรทําก็คือพยายามเลือกชุดคําสั่งเหลานั้นใหอยูใน input cell เดียวกัน หรือเราสามารถจะ
สรางแตละคําสั่งใหอยูใน input cell ของมันเอง แลวรวมกลุม input cell เหลานั้นเขาดวยกัน โดยขั้นตอน
ดังนี้ 

 Highlight input cell ทั้งหมดที่ตองการรวมกลุมกัน 
 ที่ Notebook Menu เลือก Group Cell หรือกด Alt-G M-book จะทําการรวมกลุม input cell เหลานั้น
เขาดวยกัน สําหรับการเลือก input cell นั้นหากวาในการเลือกมีการเลือก text ธรรมดาที่ไมใช 
input cell รวมอยูดวย M-book จะทําการยาย text ที่เลือกทั้งหมดมาไวขางหลัง input cell Group 
นั้น 

 
  การใช AutoInit Cell 
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 สําหรับ input cell มีแบบพิเศษแบบหนึ่งคือ จะมีการคํานวณครั้งแรกโดยอัตโนมัติเมื่อเราเปด file 
นั้นขึ้นมา (Automatic Initialize) ซ่ึงเรียกวา AutoInit Cell สําหรับการเลือก AutoInit Cell นั้นก็คลายกับการ
เลือก input cell ปกติคือ 

  พิมพขอความที่ตองการใหเปน input ของ MATLAB 
  Highlight คําสั่งหรือชุดคําสั่งนั้น 
  ที่ Notebook menu เลือก Define AutoInit Cell (สําหรับคําสั่งนี้ไมมี short cut key) 

เมื่อใชคําสั่งนี้แลว M-book จะเปลี่ยนขอความที่เลือกเปน AutoInit Cell โดยจะอยูใน Cell mark และจะมีคา
เร่ิมตนของลักษณะตัวหนังสือเปน Courier New ตัวหนา ขนาด 10 points สีน้ําเงินเขม 
 

  การสงคําส่ังไปให MATLAB คํานวณ 
 สําหรับการสงคําสั่งใน input cell ไปให MATLAB คํานวณนั้น ถาเปน input cell ปกติจะสงเฉพาะ
เวลาที่เราตองการ แตถาเปน AutoInit Cell จะสงอัตโนมัติในตอนเปด M-book คร้ังแรกและสามารถสงได
อีกในเวลาที่เราตองการ การสง input cell ใน M-book ไปให MATLAB คํานวณมีขั้นตอนดังนี ้

 หากตองการสงเฉพาะ input cell ที่ตองการใหนํา cursor ไปไวใน cell นั้น แลวจาก Notebook 
Menu เลือก Evaluate Cell หรือกด Ctrl-Enter 

 หากตองการคํานวณทุก input cell ใน M-book นั้น จาก Notebook Menu เลือก Evaluate M-book 
หรือกด Alt-R Notebook จะทําการคํานวณจากตน M-book จนจบ 

 หากตองการคํานวณ input cell บางชุดใน M-book ให highlight input cell ที่ตองการ (อาจมี text 
ปกติรวมอยูดวยก็ได เพราะ text ปกติเหลานั้นจะไมถูกสงไป MATLAB) จากนั้นที่ Notebook 
Menu เลือก Evaluate cell หรือ กด Ctrl-Enter แลว M-book จะทําการคํานวณจาก input cell แรกที่
เลือกจนถึง cell สุดทายที่เลือก 

 
  การแสดงผล 

 Notebook จะแสดงผลออกมาทาง output cell ซ่ึง output cell นี้ ก็จะมี ขอความ,ตัวเลข หรือรูปภาพ
ปกติเหมือนกับที่เราใหคําสั่งบน Command Window ของ MATLAB โดย Output cell ที่ไดจะออกมาปรากฏ
ใน M-book ตอจาก input cell ที่มี output นั้นเสมอ หากวามี text ปกติเชื่อมตอจาก input cell อยู output cell นี้ก็
จะเขาไปแทรกอยูระหวาง input cell กับ text นั้น ลักษณะทั่วไปของ input cell มีดังนี้ 

 Output cell จะบรรจุขอความแสดงผลทุกอยางเหมือนที่ปรากฏใน Command Windows ไมวาจะ
เปนผลลัพธ, Echo, ขอความแสดงความผิดพลาดหรือรูปภาพ 

 ถาหากวาไมมีการแสดงผลใด ๆ จากคําสั่งของ input cell ก็จะไมมี output cell เกิดขึ้น 
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 ถาหากวามีผลการคํานวณที่ตองแสดงแตยังไมมี output cell อยู Notebook จะสราง output cell 
ขึ้นใหม อยางไรก็ตามหากวา input cell นั้นเดิมมี output cell อยูแลว Notebook จะแทน output 
cell เดิมดวย output cell ใหม 

 ถา input cell เปนชุดคําสั่งหรือเปนกลุมของ input cell ที่มี output มากกวา 1 คําสั่ง Notebook จะ
สราง output cell เทากับจํานวน output ที่ตองการและ output จะเรียงลําดับวาตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือที่เปนผลกอนผลที่เปนรูปภาพ ไมวาคําสั่งของ input cell จะมีลําดับเปนอยางไร 

 ตัวหนังสือของ output จะเปนแบบ Courier New ขนาด 10 points โดยผลลัพธจะเปนตัวหนาสี
น้ําเงิน สวนขอความแสดงความผิดพลาดจะเปนตัวหนังสือหนาสีแดง 

 สําหรับรูปแบบการแสดงผลของตัวเลขและขนาดของรูปภาพสามารถกําหนดไดโดยไปที่ 
Notebook Menu แลวเลือก option ซ่ึงจะกลาวถึงในภายหลัง 

 เราสามารถเปลี่ยน input cell และ output cell เปน text ธรรมดาไดโดย highlight cell ที่ตองการ
เปลี่ยนแลวที่ Notebook Menu เลือก Undefined cell หรือกด Alt-U 

 หากตองการลบ output cell ใด ให Highlight output cell นั้น แลวที่ Notebook Menu เลือก Purge 
Output Cell หรือกด Alt-P 

 
  ขอแนะนําเกี่ยวกับ Input และ Output Cell 

 ในกรณีที่ทานใช M-book มากกวา 1 file ทํางานในขณะเดียวกันแลวมีการสงตัวแปรไป
คํานวณที่ MATLAB นั้นเนื่องจาก MATLAB จะทํางานอยูเพียง “copy” เดียวและทุก M-book 
จะอาศัยที่ทํางานเดียวกันดังนั้นหากเราใชตัวแปรตัวเดียวกันแตคาตางกันในแตละ M-book 
การคํานวณอาจผิดพลาดขึ้นได ดังนั้นหากมีความจําเปนตองทํางานบน M-book หลาย file 
พรอมกันตองระวังในเรื่องการตั้งชื่อตัวแปรไมใหซํ้ากันหรืออาจใชคําสั่ง Clear เปน input 
cell ที่ตน M-book แตละอัน ยกเวนเราตั้งใจที่จะสงผานคาเหลานั้นขาม M-book จริง ๆ 

 การทํางานของ M-book จะมีการเปลี่ยนแปลง output เฉพาะเมื่อเราตองการเทานั้น การ
เปลี่ยนแปลง input cell จะไมมีผลกระทบตอ output เดิม จนกวาจะสั่งใหมีการคํานวณใหม 
และการคํานวณ input cell ใด cell หนึ่งใหม จะไมกระทบผลที่ไดจาก input cell อีก cell หนึ่ง
แมวาจะใชคาตอเนื่องกัน ยกเวนวาเราจะสั่งใหมีการคํานวณทุก input cell ที่เกี่ยวของกัน
ใหมทั้งหมด ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงคา input cell ใดๆ หลังจากที่ไดผลมาหลายๆ คา
แลว จะเปนการดีถาเราใชคําสั่ง Evaluate M-book หรือ กด Alt-R เพื่อเปนการ Update คาใหม
ทั้งหมด 

 สําหรับในกรณีที่เกิด error ขึ้นในคําสั่งของ input cell ใด cell หนึ่ง เราอาจให MATLAB 
คํานวณ input cell ตอไปหรือหยุดคํานวณทันทีก็ได โดยที่ Notebook Menu เลือก Options จะมี 
Options Window ปรากฏขึ้นใน Check box ของ Stop evaluating on error ถาเรา Check box นี้ 
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MATLAB จะหยุดการคํานวณถาเกิด error ใน input cell ใด cell หนึ่ง แตถาเราปลอยวางไว 
เมื่อพบ error แลว MATLAB ยังจะคํานวณ input cell อ่ืน ๆ ตอไป จนครบทุก input cell 

 
  การแกไข Graphic Output 

 สําหรับ Graphic output เราสามารถควบคุมใหแสดงใน output cell หรือสรางใหมขึ้นบน 
Graphic window ซ่ึงแยกออกจาก M-book ก็ได โดยไปที่ Notebook Menu เลือก option เมื่อ 
Options window ปรากฏขึ้น จะเห็น cheek box ของ Embed Figures in M-book ถาเราเลือก box นี้ 
รูปภาพจะแสดงใน output cell บน M-book แตถาเราไมเลือกรูปภาพจะปรากฏขึ้นบน graphic 
window เหมือนในการสั่งบน command window ปกต ิ

 คําสั่ง Toggle Graph Output for Cell ใน Notebook Menu เปนคําสั่งที่ใชสลับวาจะยอมหรือไม
ยอมใหมีการแสดงผลของ Graphic ลงใน Output cell โดยเมื่อทํางานครั้งแรก M-book จะยอม
ใหแสดงภาพใน Output cell (ถาเราเลือก Embed Figures in M-book) หากเราไมตองการให
แสดงผลรูปภาพของ input cell ใด ก็ใหนํา cursor ไปนี้ cell นั้นแลวเลือก Toggle Graph output 
for cell ใน Notebook Menu รูปภาพที่ปรากฏขึ้นกอนหนานี้จะหายไป เหลือแตเพียง cell mark 
ถาหากวาเราตองการเห็นภาพผลอีกครั้งก็ใหทําซ้ําเดิมประโยชนของคําสั่งนี้ก็เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการทํางาน เพราะกรณีที่มีรูปภาพมากๆ Word จะทํางานไดชาลง 

 การเปลี่ยนแปลงขนาดของ Graphic Output สามารถทําไดโดยกําหนดความกวางและความสูง
ของรูปภาพจาก คําสั่ง Option ใน Notebook Menu นั้นเพื่อใสคาความกวางและความยาวของ
รูปภาพที่ตองการหรืออาจให Mouse click บริเวณรูปภาพ เราจะเห็น picture holder ปรากฏขึ้น 
เราสามารถใช mouse ปรับตําแหนงใหเปนไปตามตองการได 

 ภาพที่ไดจาก MATLAB เมื่อปรากฏใน M-book จะมีขอบภาพเปนสีเทาปรากฏอยู หากเราไม
ตองการขอบสีเทา นั้นเราสามารถตัดออกได โดย click บริเวณรูปภาพ เมื่อ picture holder 
ปรากฏขึ้นใหกด shift แลว drag holder ของรูปไปในที่ที่ตองการภาพที่แกไขจะมีขนาดเทากับ 
holder ใหม โดยไมมีการเปลี่ยนขนาดของกราฟแตอยางใด 

 รูปภาพที่ปรากฏขึ้น จะสามารถเลือกใหใชสี 16 สี หรือ 256 สีได โดยการเลือกจากคําสั่ง 
option ใน Notebook Menu 

 
  Calculate Zone 

 calculate zone หรือ calc zone คือยานที่ประกอบดวย text, input cell, output cell และอื่นๆ เหมือนกับ 
M-book ทั่วไป เพียงแตในการทํา calc zone นี้ M-book จะแยก calc zone ออกเปนอีก section หนึ่งตางหาก
โดยไมมีการ brake หนา แต brake section โดยจุดประสงคของ calc zone นี้ เพื่อที่จะใหเราสามารถ
จัดเตรียม input หรือ output ออกจากสวนอื่นของ M-book การเลือก calc zone สามารถทําไดโดย highlight 
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ขอความ, input, output หรืออ่ืน ๆ ที่ตองการแยกออกเปนอีก zone หนึ่ง จากนั้นที่ Notebook Menu เลือก 
Define calc zone MATLAB จะทําการแยก section ของ calc zone โดยอัตโนมัติ สวนการเลือก input cell หรือ
อ่ืน ๆ ก็ทําตามปกติ 

 หากวาเราตองการจะคํานวณ input cell ทั้งหมดที่อยูใน zone นั้นใหใชคําสั่ง Evaluate calc zone 
จาก Notebook Menu 

 ขอควรระวังจากการใช calc zone ก็คือคาตัวแปรของ calc zone หนึ่ง ๆ ไมไดเปนคาเฉพาะใน 
zone นั้น แตเปนคาตัวแปรของทั้ง M-book 

11.4  สรุปคําสั่งบน Notebook Menu 
เมื่อเราเลือก M-book Template ขึ้นมาใชงาน นอกจากจะมีการเปด program MATLAB ใหทํางาน 

(หากไมไดทํางานอยู)โดยอัตโนมัติและใหทํางานอยูบน background แลว บน Menu bar ของ Word จะมี 
Menu เพิ่มขึ้นอีก 1 Menu คือ Notebook Menu ซ่ึงภายใต Menu นี้จะมีคําสั่งเรียงลําดับจากบนลงลางดังนี้ 
 
ลําดับ คําสั่ง Short cut Key จุดมุงหมาย และขั้นตอน 

1 Define input cell Alt +D กําหนด input cell กอนเลือกคําส่ังนี้ตอง highlight text ที่ตองการกําหนดให
เปนคําส่ังจะสงให MATLAB กอน 

2 Define AutoInit cell  -  กําหนด Automatic Initialized cell คือ input cell ที่จะมีการคํานวณครั้งแรก
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปด M-book ข้ึนใช กอนใชคําส่ังนี้ตองมีการเลือก 
Text เชนเดียวกับลําดับที่ 1 

3 Define Calc Zone -  กําหนด zone สําหรับการคํานวณ กอนใช คําส่ังตองมีการเลือก zone กอน 
4 Undefined Cells Alt + U ยกเลิก input หรือ output cell แลวเปลี่ยนเปน text ธรรมดา กอนใชคําส่ัง

ตองมีการเลือก cell ที่ตองการกอน 
5 Purge output cell Alt + p ลบ output cell ออก กอนใชคําส่ังตองเลือก cell ที่ตองการลบกอน 
6 Group Cell Alt + G รวม Input cell หลาย ๆ Cell เขาดวยกันกอนใชตองมีการเลือก cell เหลานั้น 
7 Ungroup cell  - ยกเลิกคําส่ัง Group cell ตามลําดับ 6 

8 Hide Cell Marks 
(Show Cell Marks) 

Alt + [ เปนคําส่ังใหงดแสดง หรือใหแสดงเครื่องหมาย Cell Mark [...] ซ่ึงจะเปน
การสั่งทั้ง M-book และคําส่ัง Hide หรือ show ที่จะขึ้นสลับกัน ข้ึนกับวา
ขณะนั้นเราสั่งใหแสดง Cell Mark หรือไม  
Note Cell Mark ที่ปรากฏบนจอจะไมปรากฏในเอกสารเมื่อส่ังพิมพ 

9 Toggle Graph  
Output to Cell 

- เปนคําส่ังสลับวาจะใหแสดงรูปภาพบน M-book หรือไม กอนใชคําส่ังตอง
นํา Cursor ไปไวใน input cell ที่จะแสดงผลกราฟนั้น 

10 Evaluate Cell Ctrl - Enter ส่ังให คํานวณ input cell ที่เลือกอยู การเลือกตอง highlight input cell ที่
ตองการคํานวณทั้งหมด หรือถาเปน cell เดียวอาจใช cursor ไปอยูใน cell 
นั้นก็ได 

11 Evaluate Calc zone Atl - Enter ส่ังใหคํานวณ calculate zone กอนใชคําส่ังตองเลือก calc zone กอน 
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ลําดับ คําสั่ง Short cut Key จุดมุงหมาย และขั้นตอน 
12 Evaluate M-book Alt - R ส่ังให คํานวณ M-book ใหมทั้งหมดโดยเริ่มจาก input cell แรกถึงสุดทาย 
13 Evaluate loop Alt - L ส่ังให M-book ทํางานเปน loop หลาย ๆ คร้ัง โดยจะเริ่มจาก Cell แรกที่

เลือก จนถึง Cell สุดทายที่เลือก ซ่ึงเราสามารถจะกําหนดจํานวนครั้งของ 
loop ได 

14 Bring MATLAB to 
Front 

Alt - M ดึงให MATLAB window มาเปน foreground ซ่ึงโดยปกติ MATLAB 
command window จะทํางานอยูบน background 

15 Notebook Options.. - เลือก option อื่น ๆ คือ 
1. Number format คือเลือกลักษณะของรูปแบบตัวเลขที่จะใหแสดงผล ซ่ึง
จะเหมือนกับคําส่ัง format ของ MATLAB 
2. เลือกรูปภาพที่แสดงผลคือ 
2.1  เลือกวาจะแสดงรูปบนM-bookหรือไมโดยเลือกEmbed Figures in M-
book  
2.2  ถาเลือก 2.1 จะสามารถเลือกชนิดของสีวาจะใช 16 สี หรือ 256 สีได
นอกจากนั้นยังกําหนดขนาดของรูปภายใตอีกดวย 
3.  เลือกจะให M-book หยุดคํานวณเมื่อเกิดความผิดพลาดที่ Input cell หนึ่ง
หรือใหทําตอไปจนจบโดยการเลือก Stop Evaluation on Error จะทําใหหยุด
เมื่อเกิดความผิดพลาด 

 

11.5  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ M-book Template 
 สําหรับ M-book Template ที่ MATLAB กําหนดมานั้นมีรูปแบบตัวหนังสือตามตรงนี้ 
 

Style Font ขนาด น้ําหนัก สี 
Normal Times New Roman 10 points ปกต ิ ดํา 
AutoInit Courier New 10 points ตัวหนา น้ําเงินเขม 
Error Courier New 10 points ตัวหนา  แดง 
Input Courier New 10 points ตัวหนา เขียวเขม 
Output Courier New 10 points ปกต ิ น้ําเงิน 
 
ซ่ึงแบบตัวหนังสือเหลานี้อาจไมเหมาะสมกับงานของเรา หรือ การใชภาษาไทย สําหรับ word Thai 
Edition ซ่ึงในสวนนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยกําหนด style ของแบบตัวอักษรใหม 
 ขั้นตอนการกําหนดรูปแบบตัวหนังสือใหมสามารถกระทําไดดังนี้ 

1. ที่ Format Menu เลือก Style 
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2. Style Window จะปรากฏขึ้น 
3. ดานซายมือของ window จะเปนชื่อของรูปแบบ (style) ดานขวามือจะเปนการแสดงตัวอยาง 
4. เลือก style ที่ตองการแกไข โดย highlight ที่ style นั้น 
5. Click ที่ปุม Modify จะปรากฏ Menu bar ขึ้นวาตองการจะแกไขสิ่งใด 
6. เลือก Fonts... 
7. จะปรากฏ Fonts window ขึ้น เราสามารถเลือก ตัวหนังสือ , ขนาด น้ําหนักและสีของ

ตัวหนังสือตามตองการ 
8. Click OK หนาตาง Fonts จะปดแลวกลับมาที่ style window 
9. เลือก style อ่ืน ๆ ตามตองการ 
10. เมื่อเสร็จแลว click ที่ปุม Apply 

 
สําหรับรายละเอียดในสวนนี้ดูไดจากคูมือการใชงานของ Word 
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บทที่ 12 Handle Graphic 

 
 

ในขั้นตนเราไดศึกษาการเขียนกราฟ หรือรูปตางๆโดยใชคําสั่งของ MATLAB ไปแลว และเรา
ไดพบวาการใชคําสั่งตางๆ นั้นสามารถทําไดโดยงาย อยางไรก็ตามหากเราตองการที่จะแกไขรูปแบบ
ตางๆ ของรูปภาพที่แสดง สวนนี้อาจเปนสวนที่ไมงายนัก เพราะคําสั่งที่เราใชกําหนดลักษณะของ
รูปกราฟหรือรูปแบบตางๆ โดยทั่วไปแลวจะเปนคําสั่งที่เรียกวาคําสั่งขั้นต่ํา (Low Level Command) 
นอกจากนี้การที่เราจะสรางโปรแกรมที่สามารถติดตอกับผูใชทางกราฟฟกส (Graphical User Interface, 
GUI) เราจําเปนตองเขาใจถึงลักษณะพื้นฐานการเขียนรูปของ MATLAB เสียกอน 

 
สําหรับการเขียนกราฟขึ้นโดยใช MATLAB นั้นขั้นแรกขออธิบายถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการ

เขียนรูปนี้ขึ้นมากอน อันดับแรกหากเราตองการจะเขียนกราฟเสนตรงขึ้นมาหนึ่งกราฟ เราตองทํา
อะไรบาง ขั้นแรกเราคงจะตองวางกระดาษไวบนพื้นโตะ จากนั้นเขียนแกนลงไปบนกระดาษ แลวข้ัน
สุดทายจึงพลอตกราฟเสนตรงนั้นลงไปบนแกน หลักการนี้ก็จะเปนหลักการเดียวกันที่ MATLAB เขียน
กราฟเสนตรงเสนนั้น ขั้นแรก MATLAB จะมีพื้นจอคอมพิวเตอร ซ่ึงเปรียบเสมือนกับพื้นโตะของเรา 
จากนั้นสราง Figure window ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนกระดาษ ขั้นตอไป MATLAB ก็จะสราง Axes หรือแกน
เพื่อเปนเครื่องกําหนดขนาดและมิติของกราฟที่อยูในระบบแกนนั้น ขั้นตอนการวางรูปกราฟนี้จะ
สลับกันไมไดคือตองเรียงลําดับจากพื้นจอขึ้นมาที่ Figure window – axes – และเสนกราฟตามลําดับ โดย
ไมสามารถที่จะสลับที่ได เพราะเราไมสามารถที่จะเขียนแกนลงไปโดยไมมีกระดาษได การเรียงลําดับ
เหลานี้เราเรียกวา Parent & Child หรือ Object Hierarchy ซ่ึงหมายถึงการจัดลําดับขั้นของ object ตางๆ ที่ถูก
สรางขึ้นโดย MATLAB นั่นเอง 

 
ดังนั้นในบทนี้ เร่ิมตนเราจะกลาวถึง Handle ของวัตถุ วิธีการสรางวัตถุและหา Handle ของวัตถุที่

เราสรางขึ้น จากนั้นเรากลาวถึงคุณสมบัติบางประการของวัตถุ เพื่อใหผูอานไดทําความเขาใจกับ
ความหมายของ Handle ไดดียิ่งขึ้น รวมถึงวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขคุณสมบัติของวัตถุให
เปนไปตามที่เราตองการ 

 
สําหรับในสวนทายของบทนี้เราจะกลาวถึงคําสั่งที่เกี่ยวของกับ Handle ของวัตถุตางๆ รวมถึง

คําสั่งที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคาของคุณสมบัติของวัตถุดวย พรอมกันนั้นเราจะยกตัวอยางเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องของ handle ของวัตถุและคุณสมบัติของวัตถุไดดียิ่งขึ้น 
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12.1  MATLAB Graphic Object 
ในการสรางรูปภาพรูปหนึ่งขึ้นมาโดย MATLAB แมวาที่เราไดศึกษามากอนหนานี้นั้นจะเปน

การใชคําสั่งสั้นๆ เพียงคําสั่งเดียว แตในความเปนจริงแลวจะเกิดการใชคําสั่งเพื่อสรางวัตถุขึ้นหลายวัตถุ
และหลายลําดับขั้นมาก อยางไรก็ตามกอนที่จะกลาวถึงการจัดลําดับขั้นหรือการกําหนด handle ของ 
object ที่สรางขึ้นโดย MATLAB ในขั้นแรกนี้เราขอแนะนําใหรูจักกับวัตถุหรือ object ที่สามารถสราง
ขึ้นมาโดย MATLAB ซ่ึงมีวัตถุดังตอไปนี้ 

 

Object ลักษณะ 

Root object  ความจริงแลว Root object น้ีไมสามารถที่จะสรางขึ้นไดโดยMATLAB เพราะวัตถุ
น้ีเราหมายถึงจอคอมพิวเตอรของเรานั่นเอง ดังน้ันวัตถุน้ีจึงถือวาเปนรากและจะ
อยูในระดับต่ําสุดซึ่งมีเพียงวัตถุเดียวเสมอ 

Figure object  เปนหนาตางที่ MATLAB สรางขึ้นเพื่อที่จะเขียนสิ่งตางๆลงไปในหนาตางนั้น 
Axes object  เปนพื้นที่ส่ีเหลี่ยมภายในหนาตางของรูปภาพที่สามารกําหนดพิกัดแบบตางๆ 

สําหรับกราฟที่จะเขียนลงไป 
Image object  รูปภาพตางๆ ที่แสดงในกราฟ 
Light object. การกําหนดลักษณะของแสง ซึ่งจะมีผลกับ Patches และ Surfaces 
Line object  วัตถุที่เปนเสนกราฟ 
patch object   สวนรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถนําหลายๆรูป มาตอกันใหเปนรูปทรงตามตองการ 
Rectangle  วัตถุซึ่งอาจเปนไดต้ังแตส่ีเหลี่ยมมุมฉากปกติ จนกระทั่งถึงวงรี และรูปที่สามารถ

บรรจุอยูในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
Surface object  วัตถุที่มีหนาที่แสดงพื้นผิวในรูปกราฟ 
text object   ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นในรูปกราฟ 
uicontextmenu object   Context menu ซึ่งหมายถึงเมนูที่จะปรากฏขึ้นเมื่อกดเมาสปุมขวาบริเวณวัตถุที่

สรางเมนูไว 
uicontrol object  เปนสวนที่สามารถใหผูใชออกคําสั่งหรือโปรแกรมสู MATLAB แบบ GUI ซึ่งอาจ

เปนปุมกด ที่ปอนคา เปนตน 
uimenu object   แถบคําสั่งบน Menu bar ที่ปรากฏอยูดานบนของ Figure window. 

 
สําหรับตัวอยางของ object ที่เราสามารถที่จะสรางขึ้นใน MATLAB นั้นเราไดแสดงไวในรูป

ตอไปนี้ 
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เนื่องจากการวาดวัตถุแตละวัตถุจําเปนจะตองมีลําดับขั้นในการวาดเหมือนกับที่เรายกตัวอยาง

การเขียนรูปลงไปบนกระดาษในตอนตนแลวนั้น สําหรับการลําดับขั้นของ Object ที่มีอยูใน MATLAB 
นั้นจะมีลําดับขั้นตามที่แสดงในรูปตอไปนี้ 

 

Uimenu Uicontextmenu

Image Light Line Patch Rectangle Surface Text

Axes Uicontrol

Figure

Root

 
จากรูปจะเห็นวา Line จะเปน Child ของ Axes นั่นคือเราไมสามารถที่จะสราง Line ขึ้นมาไดหาก

เราไมสราง Axes ขึ้นมากอน อยางไรก็ตามเราคงสังเกตเห็นวาเมื่อเราใชคําสั่งขั้นสูงเชน plot เราไม
จําเปนตองสราง Parent object ขึ้นมากอน นั่นคือไมตองออกคําสั่งสราง Figure และ Axes ใน Figure นั้น
ขึ้นมา ทั้งนี้เพราะเหตุวาคําสั่งชั้นสูงนั้นไดมีการกําหนดใหสราง Parent ของเสนกราฟทั้งหมดขึ้นมาโดย
อัตโนมัตินั่นเอง 

ในการที่เราสรางวัตถุขึ้นมาหลายๆอันพรอมกัน เราจะจําไดอยางไรวามีวัตถุใดบางและวัตถุแต
ละแบบจะแตกตางจากวัตถุอ่ืนอยางไร สําหรับ MATLAB ไดจัดการกับเรื่องเหลานี้โดยมีการกําหนด 
Handle ของวัตถุแตละชิ้นที่ MATLAB สรางขึ้น คําวา Handle นี้ความหมายตรงตัวก็คือที่ซ่ึงเราจะใชจับ
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วัตถุแตละชิ้น เชนมือจับประตู มือจับกระเปาถือนั่นเอง โดยมือจับ (Handle) นี้ในความหมายของ 
MATLAB ก็คือการกําหนดคาเปนตัวเลขใหกับ Object ที่สรางขึ้น โดย Object แตละตัวที่สรางขึ้นจะมี
หมายเลข Handle เปนของตัวเองโดยเฉพาะ ไมซํ้ากับ Object อ่ืน ดังนั้นหากเราตองการจะแกไขปรับปรุง 
Object ใด อันดับแรกเราจะตองจับวัตถุนั้นไวกอน นั่นก็คือตองเลือกหรือหา Handle ที่ถูกตองของวัตถุนั้น
ขึ้นมา 

วัตถุตางๆจะมีรูปราง สีหรือขนาดแตกตางกันออกไป ถึงแมวาจะเปนวัตถุประเภทเดียวกัน ส่ิงที่
ทําใหวัตถุแตละแบบแตกตางกันออกไปไดก็คือ คุณสมบัติ (Property) ของวัตถุนั้น วัตถุแตละชิ้นจะมี
คุณสมบัติเปนของตัวเอง ไมวาสี ขนาด รูปราง หรืออ่ืนๆ ดังนั้นหากวาเราตองการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ปรากฏของวัตถุเราจะตองทําการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุนั้น 

12.2  Create Object Function  
วัตถุแตละแบบยกเวน Root object จะสามารถสรางขึ้นดวยคําสั่ง ซ่ึงถือวาเปนฟงกชันในการที่จะ

สรางวัตถุนั้นๆ สําหรับในหัวขอนี้เราจะกลาวถึงฟงกชันที่ใชในการสรางวัตถุแบบตางๆ และวิธีการเรียก 
Handle ของวัตถุเพื่อใชในการพิจารณาหรือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุนั้นในภายหลังฟงกชันที่ใช
ในการสรางวัตถุใน MATLAB จะมีดังตอไปนี้  

 
Function Object Description 
figure คําสั่งที่ใชสราง Figure object 
axes คําสั่งที่ใชสราง Axes object 
uicontrol คําสั่งที่ใชสราง Uicontrol object 
uimenu คําสั่งที่ใชสราง Uimenu object 
uicontextmenu คําสั่งที่ใชสราง Uicontextmenu object 
image คําสั่งที่ใชสราง Image object 
light คําสั่งที่ใชสราง Light object 
line คําสั่งที่ใชสราง Line object 
patch คําสั่งที่ใชสราง Patch object 
rectangle คําสั่งที่ใชสราง Rectangle object 
surface คําสั่งที่ใชสราง Surface object 
text คําสั่งที่ใชสราง Text object 

 
โดยในขั้นตนนี้ถาเราไมมีการกําหนดคาคุณสมบัติอ่ืนใดวัตถุ วัตถุที่สรางขึ้นใหมจะใชคา

คุณสมบัติของวัตถุนั้นที่ MATLAB ตั้งเตรียมไวใหเปนคาเริ่มตน (Default Value) ไวกอนแลว หรือในบาง
กรณีถาเราไมกําหนดคาคุณสมบัติใดๆใหกับวัตถุนั้นเลยก็อาจจะเกิด Error ขึ้นมาไดเชนกัน  
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สําหรับการใชฟงกชันเหลานี้ก็จะมีรูปแบบที่คลายกัน นั่นคือใชรูปแบบ 
 

h = function('property name', property value,...) 
 

 ในการใชคําสั่งเชนนี้ MATLAB จะสรางวัตถุ (ตามฟงกชันที่กําหนด เชน line, axes เปนตน) โดย
ใหมีคุณสมบัติ 'property name' เปนไปตามคาคุณสมบัติ property value และเมื่อสรางวัตถุนี้
เสร็จแลว MATLAB จะให Handle ของวัตถุกลับมาและเก็บไวในตัวแปร h ตามที่ผูใชกําหนด 

เราสามารถที่จะกําหนดคาคุณสมบัติใดๆของวัตถุที่สรางขึ้นนี้ลงไปได ยกเวนในกรณีที่
คุณสมบัตินั้นเปนแบบ Read only สําหรับการกําหนดคาคุณสมบัติจะมีลักษณะเปนคู โดย Property Name 
หมายถึงชื่อของคุณสมบัตินั้นเชน Tag, Visibility เปนตน จะตองอยูภายใตเครื่องหมาย '…' แลวตามดวย 
Property Value ซ่ึงก็หมายถึงคาของคุณสมบัตินั้นซึ่งอาจจะเปน ตัวเลข ตัวอักษร หรืออ่ืนๆ แลวแตชนิด
ของคุณสมบัตินั้นๆ จากตัวอยางคําสั่งขางบนนี้เราจะได Handle ของวัตถุที่เราสรางขึ้นมาพรอมดวยโดย
เรากําหนดใหเก็บ Handle ของวัตถุนั้นไวในตัวแปรชื่อ h 

ตามที่เราไดกลาวมากอนหนานี้แลวเราจะพบวา Handle ของวัตถุที่สรางขึ้นนี้จะมีประโยชนเมื่อ
เราจําเปนจะตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุเหลานั้น เพราะ Handle จะเปนตัวที่เราสามารถที่จะจับ
เอาวัตถุเหลานั้นมาแกไขได 

อยางไรก็ตามจุดประสงคที่เราทําความเขาใจคุณสมบัติตางๆในที่นี้ ก็เพื่อที่จะนําไปใชในการ
สราง GUI ซ่ึงในความจริงแลวเราจะสราง GUI ใน environment อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไมมีความจําเปนที่
จะตองใชคําสั่งในการสรางวัตถุเหลานี้มากนัก แตเราจําเปนจะตองเรียนรูวิธีการแกไขคุณสมบัติของ
วัตถุ ดังนั้นในสวนที่เหลือตอไปนี้เราจะลองยกตัวอยางในการแกไขคุณสมบัติบางประการของวัตถุ แต
กอนอื่นเราตองเขาใจรูปแบบและคําสั่งที่เกี่ยวของกอนสักเล็กนอย ในอันดับแรกเราตองเขาใจ
ความหมายของคําสั่งแบบ High-Level และ Low-Level กอน 

MATLAB มีคําสั่งที่เรียกวา High-level graphics routines เชนคําสั่ง plot หรือ surf เพื่อใชเรียกมา
สรางวัตถุและวาดวัตถุเหลานั้นเปนการรวบรวมคําสั่งในระดับลางหรือ Low-level graphics routines เขา
เปนหมวดหมู เพื่อใหผูใชสามารถที่จะใชงานในคําสั่งตางๆ ใน High-level graphics routines ไดโดยสะดวก 
อยางไรก็ตามการใชคําสั่งใน High-level routines อาจจะทําใหเกิดการทํางานที่เราควบคุมไมได หรือเราไม
ตองการใหเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อมีการเขียน high-level graphics routines ผูเขียนจะคํานึงถึงความสะดวก
ในการใชคําสั่งนั้นๆ เปนสําคัญ โดยหวังวาผูใชสวนใหญคงจะมีความสะดวกในการใชคําสั่งนั้น 

อยางไรก็ตามในหลายๆครั้งเราจะรูสึกไมสะดวกกับการใชคาที่ High-level graphics routines 
กําหนดมาให ดังนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองใช Low-level graphics routines เพื่อที่จะสามารถปรับปรุง
ลักษณะของรูปใหเปนไปตามที่เราตองการได 

ในเบื้องตนนี้เราจะขอยกตัวอยางที่เกี่ยวกับการเขียนรูปใหมลงไปบนหนาตางรูปเดิม ซ่ึงหากเรา
ใช high-level graphics routines เชนคําสั่ง plot จะทําให MATLAB ทําการลบแกนหรือสรางรูปขึ้นมาใหม 
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ทั้งนี้เพราะการเขียนคําสั่ง plot ใน high-level graphics routines นั้นผูเขียนคาดวาคงจะสะดวกกวาถาหากวา
ทําการวาดแกนใหมทุกครั้ง ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดคุณสมบัติ NextPlot ของ axes และ figure ใหมีคาเปน 
replace คือแทนรูปเดิม 

ในทางตรงกันขาม การใช object creation functions ซ่ึงถือวาเปน low-level graphics routines จะเปน
การสรางวัตถุนั้นขึ้นและวางลงไปใน parent ปจจุบัน โดยที่ไมไดสนใจวาคุณสมบัติ NextPlot นี้จะมีคา
เปนอยางไร ยกตัวอยางเชนถาเราเรียกใชฟงกชัน line  

 
Line('XData',x,'YData',y,'ZData',z,'Color','r') 

 
คําสั่งขางบนนี้จะทําให MATLAB สรางเสนสีแดงลงใน axes ปจจุบัน โดยกําหนดขอมูลตามแกน 

x หรือกําหนดคุณสมบัติ Xdata ใหมีคาเทากับเวกเตอร x และทํานองเดียวกันกับแกน y และ z ตามลําดับ 
อยางไรก็ตามหากไมมี axes เกิดขึ้นกอนที่จะใชคําสั่งนี้ MATLAB ก็จะทําการสราง axes ขึ้นมาให ใหม
และถาหากไม figure window ที่จะสราง axes ให MATLAB ก็จะสราง figure window ขึ้นใหใหมเชนกัน ถา
หากวาเราเรียกใชคําสั่งนี้อีกครั้งหนึ่ง MATLAB จะเขียนเสนอีกเสนหนึ่งเปนเสนที่สองในแกนปจจุบัน
โดยไมมีการลบเสนเดิมออกไป  

ดังนั้นในขั้นตนนี้เราจะทราบวาพฤติกรรมของการใชคําสั่งในระดับที่ตางกัน เชนการที่เราใช 
high-level functions เชน plot จะใหผลที่ตางกัน นั่นคือ plot จะทําการลบ graphics objects และมีการตั้งขนาด
แกนและปรับคาคุณสมบัติตางๆของ axes ใหมทั้งหมด (ยกเวนคุณสมบัติ Position และ Units) ซ่ึงตรงกัน
ขามกับการใชคําสั่ง low-level เชนคําสั่ง line อยางไรก็ตามเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
high-level functions นี้ไดโดยการใชคําสั่งในระดับสูงสั่งเพิ่มเติมเขาไปไดอีก เชนในกรณีร้ีเราจะใชคําสั่ง 
hold เพิ่มเติมเขาไปตามที่เราไดเคยศึกษามาแลว เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณสมบัติ NextPlot และ
สามารถใชเฉพาะคําสั่งในระดับสูงโดยไมตองสนใจคําสั่งในระดับต่ําเลยก็ได แตตามที่เราไดกลาวไว
กอนหนานี้แลววาการใชคําสั่งในระดับต่ําจะทําใหเราสามารถควบคุมรูปรางของวัตถุที่แสดงออกมาได
เปนไปตามตองการไดดีกวา 

สําหรับรายละเอียดของคุณสมบัติ NextPlot ของวัตถุ Figure และ Axes รวมถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ จะ
กลาวถึงในบทตอไป  

12.3  Basic Graphic Object Properties 
คุณสมบัติของวัตถุที่เปนกราฟฟกสนี้จะควบคุมทั้งสภาพที่ปรากฏและพฤติกรรมของวัตถุนั้น 

คุณสมบัติจะประกอบดวยคาทั่วๆไป เชนชนิดหรือแบบของวัตถุ เปน parent ของวัตถุใด มีวัตถุใดบางที่
เปน children  ผูใชสมารถมองเห็นทางจอภาพไดหรือไม ตลอดจนกระทั่งคุณสมบัติที่เปนคาเฉพาะ
สําหรับวัตถุนั้น  
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วัตถุชนิดหนึ่งๆอาจจะคุณสมบัติไมเทากันขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุนั้น เชน axes object จะมี
คุณสมบัติมากกวา line object เปนตน คุณสมบัติของวัตถุแตละแบบ จะเปนเครื่องกําหนดรูปรางที่ปรากฏ
หรือการทํางานของวัตถุนั้น ตัวอยางเชนเสนกราฟที่มีสีตางกันก็เพราะมีคุณสมบัติทางดานสีที่กําหนด
ตางกันเปนตน ดังนั้นหากเราตองการที่จะเขียน GUI ที่มีประสิทธิภาพ เราจําเปนที่จะตองเขาใจถึงวิธีการ
เรียกใชและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตางๆ ของวัตถุเหลานั้น 

MATLAB ไดจัดลําดับการเก็บขอมูลของคุณสมบัติที่อยูในวัตถุตางๆ ยกตัวอยางเชน root 
properties จะบรรจุขอมูลที่เปน handle ของรูปปจจุบันอยู รวมถึงตําแหนงปจจุบันของ pointer หรือcursor 
จากนั้น figure properties จะมีรายการของวัตถุที่เปน children และมีการเก็บปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นใน
หนาตางนี้ ทํานองเดียวกัน axes properties ก็จะบรรจุขอมูลที่เกี่ยวของกับ child ของมันทั้งหมดไว ดวยเหตุ
นี้นั่นเองทําใหเมื่อเราเปลี่ยนคุณสมบัติของ parent ส่ิงที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิด
ผลกระทบกับ child ของมันได แตถาหากวาเราเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ child จะไมเกิดผลกระทบใดๆ 
กับ parent เลย 

สําหรับในบทนี้เราจะอธิบายถึงคุณสมบัติของวัตถุแบบตางๆ เพื่อใหเกิดความคุนเคย รวมถึง
การกําหนดคาใหกับคุณสมบัติเหลานั้นดวย เนื่องจากคุณสมบัติของวัตถุมีอยูมากมาย ดังนั้นเราจะแบง
ออกเปนสวนๆ ดังนี้ ในสวนแรกเราจะกลาวถึงรายละเอียดของคุณสมบัติที่เปนคุณสมบัติที่วัตถุทุก
ประเภทจะตองมี ซ่ึงทําใหเราสามารถอธิบายคุณสมบัติเหลานี้ของวัตถุไดทั้งหมดในครั้งเดียว สวนที่
สองจะกลาวถึงคุณสมบัติที่ใชกันเปนสวนใหญของวัตถุประเภทตางๆ ซ่ึงจะมีประโยชนในการที่จะ
นําไปใชเขียน GUI ตอไป และสุดทายจะเปนตารางที่แสดงคุณสมบัติของวัตถุทุกแบบ เพื่อใหเรา
สามารถใชเปนที่อางอิง ในกรณีที่ตองการศึกษาวัตถุนั้นๆ ในรายละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงคาคุณสมบัติ สามารถกระทําไดโดยการเรียกคาเหลานั้นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงที
ละคาอยางไรก็ตามจะมีคาคุณสมบัติบางคาที่ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได หรือที่เรียกวา read only  
นอกเหนือจากนี้คุณสมบัติหนึ่งๆของวัตถุจะเปนอิสระตอกัน แมวาวัตถุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน การเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุหนึ่งจะไมทําใหคุณสมบัติของอีกวัตถุหนึ่งเปลี่ยนไปดวย เนื่องจาก
กอนจะทําการเปลี่ยนแปลงเราจะตองจับวัตถุช้ินนั้นๆไวกอน โดยทั่วไปคุณสมบัติตางๆ จะมีคาที่ตั้งไว
ใหกอนแลว (Default Values) ดังนั้นเราไมจําเปนตองกําหนดคาคุณสมบัติทุกคุณสมบัติกอนทําการสราง
วัตถุขึ้นมา 

คุณสมบัติที่มีสําหรับวัตถุทุกชนิด จะเปนไปตามตารางตอไปนี้ โดยตารางนี้จะอธิบายถึง
รายละเอียดของคุณสมบัติเหลานี้วาเปนอยางไร มีผลอยางไรตอวัตถุนั้นๆ 

 
คุณสมบัติ รายละเอียดของคุณสมบัติ 
BusyAction เปนการควบคุมวิธีการที่จะให MATLAB ปฏิบัติตอคําสั่งใน callback (คําสั่งที่กระทํา

หลังจากที่มีการสั่งให object น้ันทํางาน) อยางไร จะใหมีการขัดจังหวะคําสั่งที่กําลังทํา
อยูในขณะนั้นในขณะที่มีคําสั่ง ใหมเขามาไดหรือไม  
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คุณสมบัติ รายละเอียดของคุณสมบัติ 
ButtonDownFcn เปนคําสั่งที่จะใหทําหากกดเมาสลงในบริเวณวัตถุน้ัน  

Children แสดง Handles ของ object ที่เปน children ของ object น้ีทั้งหมด 
Clipping ยอมใหหรือไมยอมใหเกิดการตัดสวนที่เกินออก จะมีความหมายเฉพาะกับ children 

ของ axes เทานั้น 
CreateFcn  คําสั่งที่ใหปฏิบัติเมื่อวัตถุน้ีไดสรางขึ้น 

DeleteFcn  คําสั่งที่ใหปฏิบัติเมื่อไดรับคําสั่งใหลบวัตถุน้ีออก  

HandleVisibility  กําหนดใหวาเราจะสามารถมองเห็น handle ของวัตถุน้ีไดหรือเปลา นิยมใชในกรณีที่
ปองกันผูใชเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ 

Interruptible กําหนดวาคําสั่งที่เกิดจากวัตถุน้ีจะสามารถขัดจังหวะไดหรือไมหากวาเครื่องไดรับคําสั่ง
จากวัตถุอื่น  

Parent Parent ของวัตถุน้ี 

Selected แสดงใหเห็นวาขณะนี้วัตถุน้ีไดรับเลือกหรือไม 

SelectionHighlight กําหนดลักษณะการแสดงผลใหผูใชไดเห็นเมื่อวัตถุกําลังถูกเลือกใชอยู 

Tag  ช่ือของวัตถุที่กําหนดโดยผูใช 

Type ชนิดของ object เชน figure, line, text เปนตน 

UserData กําหนดวามีขอมูลใดบางที่ตองการใช เมื่อเรียกวัตถุน้ี 

Visible กําหนดวาผูใชจะสามารถมองเห็นวัตถุน้ีไดหรือไม 

 
สําหรับชื่อของคุณสมบัติตางๆ มีขอสังเกตที่ควรกลาวถึงในที่นี้บางประการคือ โดยปกติแลวใน

การกลาวถึงคุณสมบัติตางๆ MATLAB จะเขียนตัวพิมพใหญที่อักษรตัวแรกของคําที่นํามาประกอบเปน
ช่ือคุณสมบัติ เชน LineStyle หรือ XMinorTickMode การที่ทําเชนนี้ก็เพื่อที่จะใหการอานชื่อคุณสมบัติงาย
ขึ้นและเราเขาใจถึงความหมายของคุณสมบัตินั้นๆ ไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม MATLAB ไมไดมีการ
ตรวจสอบอักษรตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กสําหรับการใชสะกดชื่อคุณสมบัติ นอกเหนือจากนั้นใน
ความเปนจริงแลวเราอาจใชตัวอักษรเพียง 2 ถึง 3 ตัวแรกที่สามารถแยกคุณสมบัติที่เราตองการออกจาก
คุณสมบัติอ่ืน ก็สามารถที่จะบงถึงคุณสมบัตินั้นไดโดยไมจําเปนตองพิมพช่ือคุณสมบัติเหลานั้นใหเต็ม
ทั้งหมดก็ได อยางไรก็ตามเราแนะนําวาในการเขียน M-files เราแนะนําใหใชการสะกดชื่อใหเต็มเพราะ
อาจเกิดปญหาอื่นตามมาเชนหากวามีการนําไปใชกับ  MATLAB ใน version ที่ออกมาใหมแลวมีการเพิ่ม
คุณสมบัติเขาไป อักษร 2 – 3 ตัวแรกที่เราใชอาจไมสามารถที่จะแยกคุณสมบัติตัวเดิมกับคุณสมบัติที่
สรางขึ้นมาใหมได  
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12.4  GET and SET Function 
 คําสั่งที่สําคัญคําสั่งหนึ่งในการเรียกดูคาคุณสมบัติและการปรับเปลี่ยนคาคุณสมบัติก็คือคําสั่ง 
GET และ SET โดยคําสั่งทั้งสองนี้มีเปนคําสั่งที่มีประโยชนมากในการเรียกใชหรือเปลี่ยนคาคุณสมบัติ 
รายละเอียดของคําสั่งทั้งสองมีดังนี้ 
คําสั่ง GET  

เปนคําสั่งที่ใชเรียกดูคาคุณสมบัติตางๆ ของ Graphic object โดยรูปแบบของคําสั่งมีดังนี ้
 

get(object_handle) 

หรือ 
returned_value = get(object_handle,'PropertyName'); 

 
เมื่อ object_handle จะหมายถึงคา handle ของวัตถุที่เราพิจารณา สวน  'PropertyName' จะ
หมายถึงชื่อของคุณสมบัตินี้ ในการที่เราไมกําหนดชื่อคุณสมบัติ ตามที่แสดงในตัวอยางแรก จะทําใหเรา
ไดคําตอบออกมาเปนคาคุณสมบัติทั้งหมดของวัตถุนั้น ตัวอยางตอไปนี้จะเปนการแสดงการใชคําสั่งนี้ 

 ตัวอยาง 
ตัวอยางตอไปนี้มีจุดประสงคเพื่อใหเราไดเขาใจถึงวิธีการดูคาคุณสมบัติของวัตถุ และปรับปรุง

คาคุณสมบัติของวัตถุ ซ่ึงคําสั่งหลักที่เราจะใชในตัวอยางนี้คือ set และ get สําหรับการทําตัวอยางนี้เรา
หวังวาคุณกําลังเปดเครื่องคอมพิวเตอรและทําตัวอยางนี้ไปพรอมๆ กับเรา 

ขั้นแรกเราจะทําการสรางกราฟขึ้นมาเสนหนึ่งโดยใชคําสั่งชั้นสูง ในที่นี้เราจะสรางกราฟ sine 
ขึ้นมาหนึ่งคาบ โดยใชคําสั่ง 

 
» x=linspace(0,2*pi); 
» y=sin(x); 
» line_handle = plot(x,y); 

 

ซ่ึงเราจะไดรูปดังตอไปนี ้
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ซ่ึง line_handle จะเปน handle ของเสนกราฟที่สรางขึ้น อยางไรก็ตามจะมี object อีก 2 object ที่

สรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ภายใตการทํางานของ MATLAB ดังนั้นหากเราตองการทราบคา handle ของรูป
และแกน เราจําเปนที่จะตองใชคําสั่งเพิ่มเติม สําหรับคําสั่งที่ใชเพิ่มเติมในที่นี้คือ 
 

gcf (Get Current Figure) เปนคําสั่งที่ให MATLAB บอกคา handle ของรูปปจจุบัน จะกลาวถึงใน
รายละเอียดในชวงทายของบทนี้ 

gca (Get Current Axes)  เปนคําสั่งที่ให MATLAB บอกคา handle ของแกนปจจุบัน จะกลาวถึง
ในรายละเอียดในชวงทายของบทนี้ 

สําหรับความหมายของคําวารูปปจจุบัน หรือแกนปจจุบันคือรูปหรือแกนที่ไดมีการทํากิจกรรม
ใดๆ ขึ้นกับรูปหรือแกนนั้นเปนรูปหรือแกนสุดทาย และจะเปนรูปหรือแกนซึ่งการทํากิจกรรมใหมจะ
เกิดขึ้นใหม สําหรับในกรณีที่เรามีรูปและแกนเพียงหนึ่งอัน ก็คงไมยากที่จะชี้ไปที่รูปหรือแกนเหลานั้น 
อยางไรก็ตามในกรณีที่เราคิดวาจะเปดหนาตางรูปหลายหนาตางพรอมกัน หรือในกรณีที่เราสรางแกน
ขึ้นมาเขียนรูปพรอมกัน การหา handle ของรูปหรือแกนที่เราตองการอาจจะตองเพิ่มขั้นตอนเขาไปบาง 
ซ่ึงเราจะกลาวถึงในภายหลัง 

ในตัวอยางนี้เราสามารถได handle ของรูปและแกนจากคําสั่ง 
 
» fig_handle = gcf 
 
fig_handle = 

     1 

และ 
» axes_handle = gca 
 
axes_handle = 

   73.0007 
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นั่นหมายความวา MATLAB กําหนดให handle ของรูปนี้มีคาเทากับ 1 และแกนที่เขียนเสนนี้มี 
handle เทากับ 73.007 นั่นเอง 

ขั้นตอไปหลังจากที่เราได handle ของวัตถุทั้งสาม (Figure, Axes, Line) ที่เราไดสรางขึ้นมาแลว 
หากเราตองการจะดูวาวัตถุที่เราสนใจนั้นมีคุณสมบัติอะไรบาง เราสามารถทําไดโดยใชคําสั่ง get 
ยกตัวอยางเชนหากเราตองการที่จะดูคุณสมบัติของ Figure ทั้งหมดที่ MATLAB ไดสรางขึ้น เราสามารถ
ใชคําสั่ง 

 
» get(fig_handle) 

   
BackingStore = on 

 CloseRequestFcn =  closereq 
 Color = [0.8 0.8 0.8] 
 Colormap = [(64 by 3) double array] 
 CurrentAxes = [73.0007] 
 CurrentCharacter =  

… 
… 
… 

 WindowButtonUpFcn =  
 WindowStyle = normal 
 
 ButtonDownFcn =  
 Children = [73.0007] 

… 
… 
… 

 Tag =  
 Type = figure 
 UIContextMenu = [] 
 UserData = [] 
 Visible = on 

 

สําหรับรายละเอียดของคุณสมบัติตางๆ และลักษณะของคาคุณสมบัติแตละชนิดวาเปนตัวเลข 
เมตริกซ หรืออ่ืนๆ เราจะกลาวถึงในภายหลัง หรือในกรณีที่เราตองการดูคุณสมบัติของเสนที่สรางขึ้น
เราสามารถใชคําสั่ง 

 
» get(line_handle) 

 
 Color = [0 0 1] 
 EraseMode = normal 
 LineStyle = - 
 LineWidth = [0.5] 
 Marker = none 
 MarkerSize = [6] 
 MarkerEdgeColor = auto 
 MarkerFaceColor = none 
 XData = [ (1 by 200) double array] 
 YData = [ (1 by 200) double array] 
 ZData = [] 
 ButtonDownFcn =  
 Children = [] 
 Clipping = on 
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 CreateFcn =  
 DeleteFcn =  
 BusyAction = queue 
 HandleVisibility = on 
 HitTest = on 
 Interruptible = on 
 Parent = [73.0007] 
 Selected = off 
 SelectionHighlight = on 
 Tag =  
 Type = line 
 UIContextMenu = [] 
 UserData = [] 
 Visible = on 
 

ในกรณีที่เราตองการจะเจาะจงทราบคาคุณสมบัติตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ ไมวาเพื่อนําคานี้ไป
ใชตอไปหรือเพื่อทราบคาปกติเราสามารถที่จะใชคําสั่ง get แบบเจาะจงคุณสมบัติได เชนหากเราตองการ
ที่จะทราบถึงสีของเสนวามีสีใด เราสามารถใชคําสั่ง 

 
»l_color=get(line_handle,'Color') 
 
l_color = 
     0     0     1 

 

ซ่ึงคําสั่งนี้หมายความวาใหเก็บคาคุณสมบัติที่แสดงสีของเสนลงในตัวแปรที่ช่ือ l_color  
และสีของเสนนี้มีคาเทากับ [0  0  1] ซ่ึงหมายถึงสีน้ําเงิน ในระบบสีแบบ RGB ตามที่เราไดกลาวถึงมา
กอนหนานี้แลว 
 
 Querying Individual Properties 

การเลือกดูคาคุณสมบัติทีละคาอาจจะใหคาออกมาเปนลักษณะของ structure ได เชนเราใชคําสั่ง 
 
» get(gca,'ColorOrder') 
ans = 
                0         0    1.0000 
               0    0.5000         0 
    1.0000              0          0 
         0          0.7500    0.7500 
    0.7500         0    0.7500 
    0.7500    0.7500         0 
    0.2500    0.2500    0.2500 
 

ซ่ึงจะมีลักษณะของตัวแปรเปนแบบ Structure 
ถาเรากําหนดคา output ของฟงกชัน get ใหกับตัวแปรหนึ่ง MATLAB จะสรางตัวแปรนั้นใหเปน 

structure array โดยมีช่ือ field แตละ field เปนชื่อของคุณสมบัติตางๆ และคาของ field นั้นๆจะเปนคาของ
คุณสมบัติในขณะนั้นๆ ยกตัวอยางเชน 

 
a = get(line_handle); 
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เราจะไดตัวแปร a เปน structure array และเราจะสามารถทราบคาของตัวแปรในแตละ field นั้นดวยการใช
ช่ือ filed ของแตละคุณสมบัติ เชน 

 
» a.Color 
ans = 
     0     0     1 
 

  Querying Groups of Properties 
เราสามารถที่จะใช cell array ของชื่อคุณสมบัติเพื่อใชดึงคาคุณสมบัติหลายคุณสมบัติพรอมกัน เพื่อ

ความสะดวกในการใชคาในกลุมนั้นๆ ยกตัวอยางเชนถาหากเราตองการที่จะดึงคาที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ 
“camera mode” ขั้นแรกเรากําหนด cell array ดังนี ้

 
» camera_props(1)={'CameraPositionMode'}; 
» camera_props(2)= {'CameraTargetMode'}; 
» camera_props(3)= {'CameraUpVectorMode'}; 
» camera_props(4)= {'CameraViewAngleMode'}; 

 

จากนั้นใชคา cell array เปนคาที่ใชเรียกดูคาคุณสมบัติเหลานั้น ดังนี ้
 

» get(gca,camera_props) 
ans = 
'auto' 'auto' 'auto' 'auto' 

 
 

 การใชคําส่ัง set 

ฟงกชัน set เปนฟงกชันที่ใชกําหนดคาคุณสมบัติคาใหมใหกับวัตถุที่เราตองการ ซ่ึงจะชวยให
เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตางๆ ได รูปแบบการใชคําสั่ง set จะมีลักษณะดังนี้  

 
set(object_handle,'PropertyName','NewPropertyValue') 

 
โดยที ่   

object_handle  คือ handle ของวัตถุที่เราตองการเปลี่ยนคุณสมบัติ 
PropertyName  คือคุณสมบัติที่เราตองการเปลี่ยน 
NewPropertyValue  คือคาของคุณสมบัติใหมที่เราตองการ โดยคาคุณสมบัติที่กําหนด

จะตองเปนคาที่สอดคลองกับคุณสมบัตินั้นๆ เชนหากคุณสมบัตินั้น
ตองการตัวอักษร คา NewPropertyValue นี้จะตองเปนตัวอักษร
ดวย ไมเชนนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น สําหรับรายละเอียดของ
คุณสมบัติตางๆ จะกลาวถึงในภายหลัง 
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พิจารณากราฟที่เราสรางขึ้นนี้หากวาเราตองการที่จะเปลี่ยนสีของเสนกราฟเปนสีแดง เรา
สามารถที่จะทําได โดยการกําหนดคาคุณสมบัติสีของเสนกราฟนี้ใหม สําหรับในระบบ RGB สีแดงจะมี
คาเปน [1  0  0] ซ่ึงการใชคําสั่งจะเปนดังนี้ 

 
» set(line_handle,'Color',[1 0 0]) 

 
เราจะพบวาเสนกราฟของเราไดเปลี่ยนเปนสีแดง อยาลืมวาคาคุณสมบัตินั้นเราจะตองเขียนอยู

ภายใตเครื่องหมาย quote เสมอเนื่องจากเปนคาตัวแปรแบบ string และในกรณีที่เราตองการที่จะทราบวา
คุณสมบัติหนึ่งๆ ตองการคาคุณสมบัติแบบใด เราสามารถที่จะทําไดโดยการเปดคูมือของ MATLAB หรือ
เราสามารถที่จะทําไดโดยการใชคําสั่ง set เพื่อใหแสดงคาที่เหมาะสมกับคุณสมบัตินั้น วิธีการก็คือการใช
คําสั่ง 

set(object_handle,'PropertyName') 
 

เมื่อเราไมใสคาคุณสมบัติใหมลงไป MATLAB จะแสดงคาคุณสมบัติที่เปนไปไดสําหรับ
คุณสมบัตินั้น ในกรณีที่คุณสมบัตินั้นมีคาที่สามารถกําหนดไดเฉพาะกลุม คือมีคาเพียงกลุมเดียวไมใช
คาที่สามารถที่จะใสไดอยางทั่วไป ยกตัวอยางเชนเราตองการรูวาลักษณะของเสนที่เปนไปไดที่ 
MATLAB สามารถแสดงไดนั้นมีเสนแบบใดบางเราสามารถที่จะใชคําสั่ง 

 
» set(line_handle,'LineStyle') 
[ {-} | -- | : | -. | none ] 

 
ความหมายก็คือคาที่เปนไปไดจะมี [ {-} | -- | : | -. | none ] ซ่ึงคาที่อยูในวงเล็บปกกา   { } คือคาที่
เปนคาในปจจุบัน สําหรับในกรณีนี้คาปจจุบันคือ – ซ่ึงหมายถึงเสนตอเนื่อง ซ่ึงในบทที่ผานมาเราได
กลาวถึงลักษณะของเสนไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งก็เชนหากเราตองการทราบคาคุณสมบัติที่เปนไปได
ของความหนาของเสนกราฟเราสามารถที่จะใชคําสั่ง 

 
» set(line_handle,'LineWidth') 

A line's "LineWidth" property does not have a fixed set of property values. 
 

ซ่ึงเราจะไมไดคาคุณสมบัติของความหนา เพราะความหนาของเสนกราฟสามารถที่จะกําหนดได
หลากหลาย ไมไดเปนกลุมเฉพาะกลุมเดียว 
 นอกจากนี้หากเราตองการที่จะดูคุณสมบัติทั้งหมดที่มีคาเปนกลุมเฉพาะเทานั้นวามีคุณสมบัติ
ใดบางที่มีลักษระเชนนั้น เราสามารถที่จะใชคําสั่ง 

 
Set(object_handle) 

ยกตัวอยางเชน 
» set(axes_handle) 

  AmbientLightColor 
 Box: [ on | {off} ] 
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 CameraPosition 
 CameraPositionMode: [ {auto} | manual ] 
 CameraTarget 
 CameraTargetMode: [ {auto} | manual ] 
 CameraUpVector 

  CameraUpVectorMode: [ {auto} | manual ] 
  … 
  …  
  Tag 
  UIContextMenu 
  UserData 
  Visible: [ {on} | off ] 
 

สําหรับคุณสมบัติที่ไมมีคาตามหมายความถือวาคุณสมบัตินั้นไมไดมีคาเปน set เฉพาะนั่นเอง 
เราสามารถที่จะกําหนดคุณสมบัติและคาของคุณสมบัติโดยใช structure arrays หรือ cell arrays 

กรณีเชนนี้จะมีประโยชนในการที่เราตองการตั้งคาคุณสมบัติเดียวกันนี้กับวัตถุหลายๆวัตถุใหมีคา
เหมือนกัน ยกตัวอยางเชนหากเราตองการที่จะตั้งคุณสมบัติทางดานการมองแกนสําหรับระบบแกนของ
กราฟรูปแบบหนึ่งเราสามารถที่จะใชคําสั่งลักษณะดังตอไปนี้  

 
»view1.CameraViewAngleMode = 'manual'; 
»view1.DataAspectRatio = [1 1 1]; 
»view1.ProjectionType = 'Perspective'; 

 
และถาหากตองการที่จะตั้งคาเหลานี้ลงบนแกนปจจุบันเราสามารถที่จะใชคําสั่ง 

 
»set(gca,view1) 
 

ถาหากวาเรากําหนดใหมี output ของฟงกชัน set เปนตัวแปรหนึ่ง MATLAB จะใหคากลับมาเปน 
structure array ตัวอยางเชน 

» a = set(gca); 
 

ซ่ึงเราจะไดช่ือ field ของคา a เปนชื่อของคุณสมบัติ และคาของ field จะเปนคาที่เปนไปไดสําหรับ
คุณสมบัตินั้นๆ ยกตัวอยางเชน 

 
» a.GridLineStyle 
 
ans =  
    '-' 
    '--' 
    ':' 
    '-.' 
    'none' 
 

ซ่ึงเราจะไดคาที่เปนไปไดของคุณสมบัติ grid line styles ของระบบแกนนี้ 
 
อยาลืมวาแมช่ือของคุณสมบัตินั้นไมเปน case sensitive แตอยางไรก็ตามในกรณีที่เปนชื่อของ 

structure field จะเปน case sensitive ดังนั้นถาเราใชคําสั่ง  
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»a.gridlinestyle 
??? Reference to non-existent field 'gridlinestyle'. 

 

เราจะได error เพราะเราตองกําหนดรูปแบบตัวอักษรใหถูกตอง เนื่องจากตัวแปรใน MATLAB เปน case 
sensitive 
 

โดยทั่วไปแลว MATLAB  จะตั้งคาเริ่มตนมาใหกับคุณสมบัติทุกคุณสมบัติ ซ่ึงจะเปนคาที่ 
MATLAB  ใชถาหากวาผูใชไมมีการกําหนดคาคุณสมบัติอ่ืนลงไปอีก เราสามารถที่จะดูคาที่ MATLAB  
ตั้งไวไดโดยการใชคําสั่ง get เพื่อที่จะดูคาคุณสมบัติทั้งหมดที่ตั้งไวหรือที่นิยมเรียกวา factory-defined ได
ตามคําสั่งนี้ 

 
» a = get(0,'Factory'); 

 

ในที่นี้ 0 หมายถึง handle ของวัตถุ root ซ่ึงหมายถึงจอคอมพิวเตอรนั่นเอง คาที่ไดจะเปน structure array ซ่ึง
มี field เปนชื่อของชนิดของวัตถุตอดวยช่ือของคุณสมบัตินั้น และคาของ field จะเปนคาที่ตั้งหรือ factory 
value ของแตละวัตถุนั้นๆ ยกตัวอยางเชน field  

 
UimenuSelectionHighlight: 'on' 

 

หมายความวาคาเริ่มตนของคุณสมบัติ SelectionHighlight ของวัตถุ uimenu จะมีคาเปน on และถาหากเรา
ตองการที่จะไดคาเริ่มตนของคุณสมบัติหนึ่งเปนการเฉพาะเราอาจใชคําสั่ง 

  
Get(0,'FactoryObjectTypePropertyName') 
 

ยกตัวอยางเชน ถาเราสั่ง 
» get(0,'FactoryTextFontName') 

 

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows มาตราฐานเราจะไดคําตอบเปน 
 

ans = 
Helvetica 
 

นั่นคือจะมีชนิดของตัวหนังสือที่ใชเปนแบบ Helvetica 

12.5  Related Object Function 
คําสั่งตอไปนี้เปนคําสั่งที่เกี่ยวของกับการคนหาหรือสรางวัตถุ เราไดพยายามรวบรวมเฉพาะ

ฟงกชันที่สําคัญและคาดวาจะนําไปใชงานในการสราง GUI ในบทตอไป 
 

 findobj 
จุดมุงหมาย ใชในการคนหาวัตถุ 
รูปแบบ   h = findobj 
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h = findobj('PropertyName',PropertyValue,...) 
h = findobj(objhandles,...) 
h = findobj(objhandles,'flat','PropertyName',PropertyValue,...) 
 

รายละเอียด   
คําสั่ง findobj จะคนหาวัตถุที่เราตองการและจะใหคา handles ของวัตถุนั้น เราสามารถที่จะ

คนหาวัตถุที่เราตองการไดโดยการใหคาคุณสมบัติที่เจาะจงของวัตถุนั้นๆ พรอมกับการกําหนดลําดับขั้น
ของวัตถุนั้นดวย สําหรับคําสั่ง 

 
h = findobj  
 

จะให handles ของ root object และวัตถุที่มีลําดับขั้นที่ต่ํากวาทั้งหมด เชน 
 
» findobj 
ans = 
         0 
    1.0000 
   73.0007 
    1.0010 
 

ซ่ึงจะเปน handle ของ root, figure, axes และ line ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนกราฟตามลําดับ สําหรับคําสั่ง 
 

h = findobj('PropertyName', PropertyValue,...)  
 

จะให handle ของวัตถุทั้งหมดที่มีช่ือคุณสมบัติเปน PropertyName และมีคาของคุณสมบัตินั้นเทากับคา 
PropertyValue เราสามารถที่จะจํากัดขอบเขตของการคนหาวัตถุไดโดยการกําหนดคุณสมบัติและคา
คุณสมบัติที่ตองการหลายๆคาพรอมกัน ซ่ึงในกรณีนี้ findobj จะใหเฉพาะ handle ที่มีคาคุณสมบัติ
เปนไปตามที่กําหนดเทานั้น สวนคําสั่ง 

h = findobj(objhandles,...)  
 

จะบังคับใหการคนหานั้นอยูในวัตถุที่กําหนด handles และวัตถุที่มีลําดับต่ํากวาเทานั้น คําสั่ง 
 
h = findobj(objhandles,'flat','PropertyName',PropertyValue,...) 
 

เปนการบังคับใหมองหาเฉพาะวัตถุที่มีคาคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยไมมีการมองหาวัตถุที่อยู
ขั้นต่ํากวา  
 
หมายเหตุ  

คําสั่ง findobj จะให error ถาหากวาไมมีวัตถุตาม handle ที่เรากําหนด นอกเหนือจากนั้นการ
กําหนดคาคุณสมบัติจะใชคาที่ถูกตองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ไดเชน  

 
»findobj('Color','r') 
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จะเปนการหาวัตถุที่มีคุณสมบัติ Color property เทากับ red หรือ r หรือ [1 0 0] เพราะทุกคา
คุณสมบัติจะหมายถึงสีแดงทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อวัตถุที่กําหนดมีวัตถุที่อยูต่ํากวามากกวาหนึ่งวัตถุ  
MATLAB จะมองไปที่วัตถุนั้นๆ ในแตละครั้งที่คําสั่ง findobj พบวัตถุที่อยูต่ํากวามัน ดังนั้นอาจเปนไป
ไดที่จะมีการใหคา handle ของวัตถุหนึ่งๆ มากกวาหนึ่งครั้ง  
 

 copyobj 
จุดมุงหมาย คัดลอกวัตถุและวัตถุที่อยูในขั้นที่ต่ํากวา 
รูปแบบ  new_handle = copyobj(h, p) 

คําอธิบาย  
copyobj จะทําการคัดลอกวัตถุเดิมและสรางวัตถุที่เหมือนกันขึ้นมาใหม ยกเวนจะมีการ

กําหนดคาของคุณสมบัติ Parent ใหแตกตางไป และมีการกําหนด handle ขึ้นใหม โดย parent ใหมนี้ตอง
เปนคาที่เหมาะสมในการที่จะทําการคัดลอก เชนการจะทําการคัดลอกวัตถุ line จะตองเปนการคัดลอกลง
บนวัตถุ axes อ่ืนเทานั้น คําสั่ง 

 
new_handle = copyobj(h, p) 
 

เปนการคัดลอกวัตถุที่กําหนด handle ดวย h และใหคา handle ของวัตถุที่คัดลอกขึ้นมาใหม และวัตถุที่
สรางขึ้นมาใหมนี้จะเปน children ของวัตถุที่มี handle ที่กําหนดดวย p โดย h และ p สามารถเปนไดทั้ง
สเกลลาและเวกเตอร แตถาทั้งคูเปนเวกเตอรคาทั้งสองจะตองมีขนาดเทากันและคาnew_handle ที่ไดจะ
เปนเวกเตอรที่มีขนาดเทากัน ในกรณีนี้คา new_handle(i) จะเปนการคัดลอก h(i) ] ลงใน parent ที่กําหนด
ตาม p(i) ในกรณีที่ h เปนสเกลลาและ p เปนเวกเตอร จะทําการคัดลอกวัตถุ h แตละครั้งลงในparents ตาม 
p แตละคา คาที่ได new_handle(i) จะเปนสําเนาของ h ที่มี  parent ตาม p(i) และคาของ length(new_handle) 
จะเทากับ length(p). 

เมื่อ h เปนเวกเตอรและ p เปนสเกลลา คา new_handle(i) แตละคาจะไดจากสําเนาของ h(i) ที่มี 
Parent เปน p ความยาวของ new_handle จะเทากับ length(h) การสรางวัตถุขึ้นมาใหมจะสรางวัตถุที่มีลําดับ
ต่ํากวาวัตถุนั้นลงไปดวย 

ตัวอยางเชนเราตองการทําการคัดลอกวัตถุที่เปน surface ลงในแกนใหมที่อยูใน figure อ่ืน เรามี
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกสราง surface หลักขึ้นกอน 

 
h = surf(peaks); 
colormap hot 
 

จากนั้นสรางรูปและแกนขึ้นใหมเพื่อจะไดคัดลอกกราฟเดิมลงไป 
 

figure % สราง figure windows ขึ้นใหม 
axes % สรางแกนขึ้นใหมบน figure ท่ีสรางขึ้น 
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ขั้นสุดทายเปนการคัดลอกกราฟจากรูปแรกลงในรูปที่เราสรางขึ้น 
 

new_handle = copyobj(h,gca); 
colormap hot 
view(3) 
grid on 
 

ในขั้นตอนการคัดลอกเราจะเห็นวามีบางสวนที่จะทําการคัดลอกไปกับวัตถุ เชนรูปแบบหรือ
ขนาดของ surface แต colormap ซ่ึงเปนคุฯสมบัติของ figure ตลอดจน view และ grid ซ่ึงเปนคุณสมบัติของ 
axes จะไมไดรับการคัดลอกไปกับผิว surface ดวย 
 

 gca 
จุดมุงหมาย  ดึงคา handle ของ axes ปจจุบัน ( gca = Get Current Axes) 
รูปแบบ  h = gca 
คําอธิบาย 

คําสั่ง h = gca จะให handle ของ axes ปจจุบันของ figure ปจจุบัน ถาหากวาขณะนั้นไมมีแกนใด
ไดรับการสรางขึ้นมากอนเลย MATLAB จะสรางแกนขึ้นมาใหใหมและให handle ของแกนนั้น เรา
สามารถที่จะใชคําสั่ง 

get(gcf,'CurrentAxes') 
 

ถาเราไมตองการให MATLAB สรางแกนขึ้นมาใหม ถาหากไมมีแกนใดถูกสรางขึ้นมากอน  
แกนที่เปน current axes หรือแกนที่เปนแกนปจจุบัน หมายถึงแกนที่ MATLAB จะทําการสราง

รูปภาพตางๆลงไปบนแกนนั้นหากวามีการสั่งใหสรางรูปภาพขึ้น คําสั่งสรางรูปเชน plot, text, หรือ surf 
จะเขียนผลของมันลงใน current axes การเปลี่ยน current figure หรือรูปปจจุบันจะทําให current axes 
เปลี่ยนไปดวย 

 gcbo 
จุดมุงหมาย เปนคําสั่งใหแสดง handle ของวัตถุที่ callback ของมันกําลังทํางานอยู 
รูปแบบ  h = gcbo 

[h, figure] = gcbo 
คําอธิบาย  

คําสั่ง h = gcbo จะให handle ของวัตถุที่ callback ของมันกําลังทํางานอยู สวนคําสั่ง [h, figure] = 
gcbo จะให handle ของวัตถุที่ callback ของมันกําลังทํางานอยู และให handle ของ figure ที่บรรจุวัตถุนั้นอยู
ดวย 
หมายเหตุ  

MATLAB จะเก็บ handle ของวัตถุที่ callback กําลังทํางานอยูไวในวัตถุ root ที่คุณสมบัติ 
CallbackObject ถาหากวา callback หนึ่งไดรับการขัดจังหวะดวย callback อีกคําสั่งหนึ่งMATLAB จะแทนคา



Handle Graphic 209

คุณสมบัติ CallbackObject ดวย handle ของวัตถุที่ callback นั้นเขาไปขัดจังหวะ จนกระทั่ง callback ที่เขาไป
ใหมนี้ทํางานเสร็จสิ้น MATLAB จึงจะนําคา handle ของวัตถุที่ถูกขัดจังหวะกลับมาแทนที่  

คาคุณสมบัติ CallbackObject ของวัตถุ root จะเปนคุณสมบัติแบบ read-only ดังนั้นคานี้จะใชได
ตลอดเวลาที่ callback กําลังทํางานอยู  

สําหรับคาคุณสมบัติ CurrentFigure ของวัตถุ root และคาคุณสมบัติ CurrentAxes และ CurrentObject 
เปนคาที่ผูใชสามารถกําหนดได ดังนั้นจึงสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไดในระหวางที่ callback  ทํางาน
อยู โดยเฉพาะในกรณีที่ callback หนึ่งถูกขัดจังหวะดวย callback ของอีกวัตถุหนึ่ง ดังนั้นฟงกชันเหลานี้จึง
อาจใหคาที่ไมแนนอนวา callback ที่กําลังทํางานอยูนั้นเปนของวัตถุใด  

เมื่อเราเขียน callback สําหรับการใช CreateFcn และ DeleteFcn ของวัตถุใดๆ และการใช ResizeFcn 
ของ figure เราจะตองใช gcbo เนื่องจาก callbacks เหลานั้นจะไมมีการเปลี่ยนแปลงคาคุณสมบัติ 
CurrentFigure  ของวัตถุ root หรือคุณสมบัติ CurrentObject หรือ CurrentAxes ของวัตถุ figure จะมีก็เพียงการ
เปลี่ยนแปลงคา CallbackObject ของวัตถุ root 

เมื่อไมมี callbacks กําลังทํางานอยูในขณะนั้น gcbo จะใหคา [ ] หรือเมทริกซวาง 
 

 gcf 
จุดมุงหมาย  เปนคําสั่งใหดึง handle ของรูปปจจุบัน (gcf=Get current figure ) 
รูปแบบ  h = gcf 
คําอธิบาย  

คําสั่ง h = gcf จะให handle ของ current figure หรือรูปภาพปจจุบัน รูปภาพปจจุบันนี้หมายถึง 
figure window ซ่ึงคําสั่งในดานกราฟฟกสตางเชน plot, title หรือ surf จะเขียนผลของมันลงไปในรูปนี้ ถา
ไมมีรูปภาพอยูในขณะนั้น MATLAB จะสรางรูปขั้นใหมหนึ่งรูปแลวใหคา handle ของรูปใหมนั้น เรา
สามารถหลีกเลี่ยงการสรางรูปใหมในการที่จะหา handle ของรูปภาพไดโดยการใชคําสั่ง 

 
get(0,'CurrentFigure') 

 

 gco 
จุดมุงหมาย  ให handle ของวัตถุปจจุบันหรือ current object (gco = get current object) 
รูปแบบ   h = gco 

h = gco(figure_handle) 
คําอธิบาย  

คําสั่ง h = gco จะให handle ของ current object สวน h = gco(figure_handle) จะใหคา 
current object สําหรับ figure ที่กําหนดดวนคา figure_handle. 
หมายเหตุ  
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วัตถุปจจุบันหรือ current object คือวัตถุสุดทายที่มีการกดปุมเมาสลงบนวัตถุนั้น หรือวัตถุที่เปน 
uimenus ซ่ึงเกิดการทํางานขึ้นหลังสุด ถาหากวาเรากดเมาสลงในรูป โดยไมไดกดลงไปบนวัตถุใดๆ ซ่ึง
เปนลูกของรูปนั้น รูปนั้นจะกลายเปน current object  

MATLAB จะเก็บ handle ของ the current object ลงในคาคุณสมบัติ CurrentObject ของวัตถุ figure คา 
CurrentObject ของ CurrentFigure ไมไดหมายความถึงวัตถุที่ callback ทํางานลาสุดเสมอไป การขัดจังหวะ
ของ callback ของวัตถุหนึ่งดวย callback ของอีกวัตถุหนึ่ง สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคาคุณสมบัติ 
CurrentObject หรือแมแตคา CurrentFigure สําหรับ callbacks บางแบบ เชน CreateFcn,  DeleteFcn และ uimenu 
Callback จะไมมีการเปลี่ยนแปลงคา CurrentFigure หรือ CurrentObject 

หากตองการทราบ handle ของวัตถุที่แนนอนเราแนะนําใหใชคําสั่ง gcbo เพราะจะทําใหเรา
มั่นใจใน handle ที่ไดตลอดเวลาไมวา callback จะมีลักษณะคําสั่งเปนอยางไรและมีการขัดจังหวะใน
ระหวางที่ callback กําลังทํางานหรือไมก็ตาม  
ตัวอยาง คําสั่งตอไปนี้จะใหคา handle ของ current object ใน figure window 2 

 
» h = gco(2) 

 
h = 
  146.0001 

 
 

ในบทนี้เปนการแนะนํา handle ของวัตถุ และไดเสนอคุณสมบัติเบื้องตนรวมถึงวิธีการแกไข
คุณสมบัติเหลานั้นของวัตถุ และทายที่สุดเราไดแนะนําใหรูจักฟงกชันที่เกี่ยวของกับ handle ของวัตถุ
ตางๆ ซ่ึงเราจะนําคําสั่งตางๆนี้ไปใชรวมกับในบทตอไป ที่จะเปนการกลาวถึงคุณสมบัติของวัตถุตางๆ 
ใหละเอียดขึ้น 
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บทที่ 13 Object Property 

 
ในบทนี้เราจะกลาวถึงคุณสมบัติของวัตถุที่สรางขึ้นเปนรูปภาพ (Graphical Object) ซ่ึงคุณสมบัติ

ที่เราจะกลาวถึงในบทนี้จะเปนคุณสมบัติของวัตถุบางประเภทเทานั้น เนื่องจากวัตถุที่สรางขึ้นเปน
รูปภาพนั้นมีหลายแบบและแตละแบบก็จะมีเอกลักษณะของมันแตกตางกันออกไป อยางไรก็ดี
คุณสมบัติที่ทําใหวัตถุเหลานั้นเกิดความแตกตางกันออกไปจะมีไมมากนัก ดังนั้นเราจะกลาวถึงเฉพาะ
คุณสมบัติของวัตถุที่เราใชกันอยูเปนประจํา และที่สําคัญก็คือคุณสมบัติเหลานั้นเปนคุณสมบัติที่จะชวย
ใหเราสามารถเขียน GUI ขั้นพื้นฐานได 

เนื่องจาก MATLAB เปนโปรแกรมที่สามารถสรางรูปกราฟที่ซับซอนและมีความออนตัวในการ
สรางรูปเหลานั้นมาก ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวาวัตถุแตละวัตถุจะประกอิบดวยคุณสมบัติมากมาย 
เพราะคุณสมบัติแตละคุณสมบัติจะควบคุมพฤติกรรมหรือลักษณะของวัตถุนั้นเพียงอยางเดียว ทําใหการ
ที่จะควบคุมวัตถุตางๆ ไดอยางสมบูรณจําเปนตองใชคุณสมบัติมากมาย 

 
ในบทนี้เราจะกลาวถึงวัตถุและคุณสมบัติของวัตถุตอไปนี้คือ 
1. Figure Object 
2. Axes Object 
3. Uicontrol Object 
4. Uimenu Object 
5. UiContextMenu Object 
 
ซ่ึงเราจะเห็นวารายการที่ 2 เปนตนมานั้นจะเปน Children ของ Figure Object ทั้งนั้น สวนวัตถุ

หรือ object ที่เปน children ของ axes นั้นเราจะไมกลาวถึงในที่นี้ ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลว อยางไรก็ตาม
สําหรับวัตถุเหลานั้นเราจะมีคุณสมบัติที่สําคัญแสดงไวในภาคผนอกของเอกสารนี้ นอกจากนั้นแลวการ
ดูคุณสมบัติและคาคุณสมบัติของวัตถุเหลานั้นจะสามารถใชคําสั่ง get และ set ตามที่เราไดศึกษามาในบท
ที่ผานมาแลว นอกเหนือจากนั้นในบทที่เกี่ยวของกับตัวอยางของการเขียน GUI เราจะมีการยกตัวอยางถึง
คุณสมบัติของวัตถุดังกลาว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหลานั้นดวย ซ่ึงเราคิดวาเพียงพอที่จะทํา
ใหผูอานทําความเขาใจกับคุณสมบัติที่เหลือเหลานั้นได 

อยางไรก็ตามถาหากวาผูอานตองการจะทราบถึงการสรางและคุณสมบัติวัตถุเหลานั้นโดย
ละเอียดแลว เราแนะนําใหอานคูมือที่มาพรอมกับ MATLAB ไมวาจะเปน Reference Book I และ Reference 
Book II และอีกเลมหนึ่งคือ Using Graphic Manual ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของการสรางรูปกราฟตางๆ ไว
อยางละเอียด นอกเหนือจากนั้นยังมีหนังสืออีกหลายเลมที่เขียนเกี่ยวกับ GUI ใน MATLAB โดยเฉพาะ 
หนังสือเหลานั้นอาจจะสามารถสรุปรายละเอียดบางอยางที่เราสนใจไว 
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13.1  Figure 
จุดมุงหมาย สราง figure graphics object 
รูปแบบ   figure 

figure('PropertyName',PropertyValue,...) 
figure(h) 
h = figure(...) 

คําอธิบาย 
คําสั่ง figure จะสรางวัตถุที่เปนกรอบรูปภาพ (figure graphics objects) ซ่ึง figure objects จะเปน

หนาตางตางหากบนจอ ซ่ึง  MATLAB ใชแสดงผลรูปกราฟฟคตางๆ หนาตางรูปภาพที่สรางขึ้นมาใหมนี้
จะใชคาที่เปนคาเริ่มตนในการสรางวัตถุนี้ หากเราตองการสรางหนาตางรูปภาพที่มีคุณสมบัติตาง
ออกไป เราสามารถที่จะใชคําสั่ง 

 
figure('PropertyName', PropertyValue,...)  
 

จะทําการสรางหนาตางรูปภาพที่มีคาคุณสมบัติตามที่เราตองการ และ MATLAB จะใชคาเริ่มตน
ที่กําหนดมาสําหรับคุณสมบัติอ่ืนๆที่เราไมไดมีการกําหนดคา 

สําหรับคําสั่ง 
figure(h)  
 

จะทําสิ่งหนึ่งในสองสิ่งตอไปนี้ขึ้นกับวา handle h นั้นมีคาขึ้นแลวหรือยัง ถา h เปน handle ของหนาตาง
รูปภาพที่มีอยูแลว จะทําใหหนาตางที่มีรูปภาพนี้กลายเปนรูปปจจุบัน แตถา handle h ไมมีอยูกอน และ h 
เปนเลขจํานวนเต็ม MATLAB จะสรางรูปภาพขึ้นใหมและกําหนด handle ใหเทากับ h อยางไรก็ตามถาไม
มี handle ของรูปภาพที่มีคาเปน h อยูกอนและ h ไมเปนเลขจํานวนเต็มเราจะได error เกิดขึ้นในรูปภาพ 
เพราะ handle ของรูปภาพตองเปนจํานวนเต็มเสมอ 
 ถาหากเราตองการสรางรูปภาพพรอมทั้งให MATLAB บอก handle ของรูปภาพนั้นมาดวย ใหเรา
ใชคําสั่ง 

 
h = figure(...) returns the handle to the figure object 
 

หมายเหตุ 
ในการสรางหนาตางรูปภาพ MATLAB จะสรางหนาตางรูปภาพขึ้นใหม ซ่ึงคุณสมบัติตางๆ จะ

ควบคุมดวยคุณสมบัติเร่ิมตน ไมวาจะเปนการตั้งจากโรงงาน หรือผูใชเปนผูกําหนด เราสามารถที่จะ
กําหนดคุณสมบัติและคาของมันโดยการกําหนดคุณสมบัติและคาคุณสมบัติเปนคูๆ หรืออาจจะใช 
structure หรือ arrays หรือ cell arrays ก็ได ตามรูปแบบของคําสั่ง get และ set สวนคําสั่ง gcf จะเปนการ
กําหนดใหแสดง handle ของรูปปจจุบัน  

ตัวอยางตอไปนี้จะเปนการแสดงวิธีการสรางหนาตางรูปที่มีขนาด หนึ่งในสี่ของหนา
จอคอมพิวเตอร และวางที่ตําแหนงที่มุมบนซายของจอคอมพิวเตอร คําสั่งที่เกี่ยวของก็จะเปนการหา
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ขนาดของวัตถุ root ซ่ึงก็คือขนาดของจอคอมพิวเตอรนั่นเอง ซ่ึงคุณสมบัติที่บอกขนาดของจอก็คือ
คุณสมบัติ ScreenSize และคุณสมบัตินี้จะเปนเวกเตอรของตัวเลข 4 ตัวที่แสดงตําแหนง [ซาย, ลาง, กวาง, 
สูง]: ตัวอยางการสรางรูปภาพเปนดังนี้ 

 
» scrsz = get(0,'ScreenSize') 
scrsz = 
           1           1        1024        768 
 
» figure('Position',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]) 
 
การตั้งคาเริ่มตนใหกับหนาตางรูปภาพจะสามารถกระทําไดเมื่อเราอยูที่ระดับรากของคุณสมบัติ 

โดยใชคําสั่ง 
set(0,'DefaultFigureProperty',PropertyValue...) 

 

เมื่อ Property เปนชื่อของคุณสมบัติที่เราตองการกําหนดคาเริ่มตนให และ PropertyValue คือคาที่เรา
ตองการกําหนดใหคุณสมบัตินั้นๆ ลองใชคําสั่ง set และ get ในการดูคุณสมบัติตางๆ ของรูปภาพ 

สําหรับคุณสมบัติของรูปภาพที่สําคัญจะมีตามตารางตอไปนี้ โดยเราไดจัดเรียงไวเปนกลุมๆ
ตามหนาที่ของมัน และโดยทั่วไปชื่อคุณสมบัตินั้นจะบอกถึงวามันมีหนาที่กําหนดคุณสมบัติในดานใด 
 

Property Name Property Description Property Value 

การกําหนดตําแหนงของรูป (Positioning the Figure) 
Position ตําแหนงและขนาดของหนาตางรูปภาพ คา: เวกเตอรแสดงตําแหนง 

[left, bottom, width, height] 
คาเร่ิม: ขึ้นกับลักษณะของจอภาพ 

Units หนวยที่ใชในการแปรความขนาดและ
ตําแหนง 
 

คา: inches, centimeters, 
normalized, points, pixels, 
characters 
คาเร่ิม: pixels 

การกําหนดรูปรางที่ปรากฏ (Specifying Style and Appearance) 
Color สีพื้นของรูป คา: ColorSpec 

คาเร่ิม: ขึ้นกับชนิดของ color 
scheme 

MenuBar เลือกวาจะใหรูปนั้นแสดงแถบเมนูบน
หนาตางหรือไม 

คา: none, figure 
คาเร่ิม: figure 

Name ช่ือหนาตางรูปภาพ คา: string 
คาเร่ิม: ' ' (string วาง) 

NumberTitle กําหนดใหแสดงหรือไมแสดง คําวา คา: on, off 
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Property Name Property Description Property Value 

“Figure No. n”, เมื่อ n คือหมายเลขของ
หนาตางรูป 

คาเร่ิม: on 
 

Resize กําหนดวาเราจะสามารถเปลี่ยนขนาดของ
หนาตางรูปภาพไดหรือไม  

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

SelectionHighlight เลือกวาจะเนนสีรูปเมื่อมีการเลือกหรือไม  คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Visible ใหหนาตางรูปภาพนี้มองเห็นไดหรือไม คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

WindowStyle เลือกรูปแบบของหนาตางแบบปกติหรือ
แบบไมมีแถบเครื่องมือและแถบเมนู  

คา: normal, modal 
คาเร่ิม: normal 

การควบคุมสี (Controlling the Colormap) 
Colormap colormap ของรูปภาพ คา: เมทริกซขนาด m x 3 ของคาสี 

RGB  
คาเร่ิม: jet colormap 

Dithermap Colormap ที่ใชสําหรับขอมูล truecolor 
data บนการแสดงผลของสีแบบ 
pseudocolor  
 

คา: เมทริกซขนาด m x 3 ของคาสี 
RGB 
คาเร่ิม: colormap ที่ใหสีไดเต็มที่
ที่สุด 

DithermapMode ยอมให MATLABสรางdithermap 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: manual 

FixedColors สีที่ไมไดนํามาจาก colormap คา: เมทริกซขนาด m x 3 ของคาสี 
RGB คานี้เปน read only 

MinColormap จํานวนสีที่ตํ่าที่สุดของระบบตารางสีที่จะ
ใช  

คา: scalar 
คาเร่ิม: 64 

ShareColors ยอมให MATLAB รวมใช color table 
slots 

คา on, off 
คาเร่ิม: on 

การกําหนดวิธีการเขียนรูป (Specifying the Renderer) 
BackingStore ยอม off screen pixel buffering คา: on, off 

คาเร่ิม: on 
DoubleBuffer การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบงาย โดยไม

มีการกระพริบภาพ  
คา: on, off 
คาเร่ิม: off 

Renderer วิธีการเขียนภาพสีทับภาพเดิมและการ
พิมพ 
 

คา: painters, zbuffer, 
OpenGL 
คาเร่ิม: เลือกอัตโนมัติโดย 
MATLAB 
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Property Name Property Description Property Value 

ขอมูลทั่วไป (General Information About the Figure) 
Children Handle ของ uicontrol, uimenu และ 

uicontextmenu ที่แสดงอยูในรูปนี้ 
คา: เวกเตอรของ handles 

Parent จะมีเฉพาะ root object เทานั้นที่เปน 
parent ของรูปภาพทั้งหมด คานี้จะ
เปลี่ยนไมได 

Value: always 0 
 

Selected แสดงใหทราบวาขณะนี้รูปภาพนี้ไดกําลัง
ถูกเลือกจากผูใชหรือไม  

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Tag ช่ือที่ผูใชกําหนดใหกับวัตถุน้ัน 
 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

Type ชนิดของวัตถุ (read only) คา: string คําวา 'figure' 
UserData ขอมูลที่ผูใชกําหนด คา: เมทริกซ 

คาเร่ิม: [ ] (เมทริกซวาง) 
RendererMode กําหนดใหเลือกวิธีการวาดโดยอัตโนมัติ

หรือผูใชกําหนด 
คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

ขอมูลเกียวกับสภาวะปจจุบัน (Information About Current State) 
CurrentAxes Handle ของแกนปจจุบันในรูปภาพนี้  คา: handle ของ axes  

 
CurrentCharacter ตัวบนแปนพิมพที่กดตัวสุดทายในขณะที่

รูปภาพนี้เปนรูปปจจุบัน 
คา: character ตัวเดียว (read only) 

CurrentObject Handle ของวัตถุปจจุบันในรูปภาพนี้ คา: graphics object handle 
 

CurrentPoint ตําแหนงบนรูปภาพ ที่ผูใชกดเมาสครั้ง
สุดทายในรูปภาพนี้ 

คา: เวกเตอรขนาด 2-element ที่
กําหนด [x-coord, y-coord] 
 

SelectionType ชนิดการเลือกดวยเมาส (read only)  คา: normal, extended, 
alt, open 

Callback Routine Execution 
BusyAction เปนการกําหนดวิธีการที่จะใชในการ

เรียกใชคําสั่งใหมในขณะที่ยังมีคําสั่งเกา
ดําเนินการคางอยู 

คา: cancel, queue 
คาเร่ิม: queue 
 

ButtonDownFcn กําหนดการเรียกใชคําสั่งที่จะทํางาน หาก
มีการกดปุมเมาสลงในบริเวณที่วางใน
ระบบแกน 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 
 

CloseRequestFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งที่จะทํางาน เมื่อ
ผูใชไดเลือกใหมีการใชคําสั่ง close กับ

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 
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Property Name Property Description Property Value 

รูปภาพ  
CreateFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งที่จะทํางาน

กอนที่จะมีการสรางรูปภาพขึ้น 
คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

DeleteFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งที่จะทํางาน
กอนที่จะมีการลบรูปภาพ 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

Interruptible กําหนดวาคําสั่งที่กําลังดําเนินการอยูน้ัน
สามารถขัดจังหวะไดหรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on (สามารถขัดจังหวะได) 

KeyPressFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งที่จะทํางานเมื่อ
มีการกดแปนในหนาตางรูปภาพ 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

ResizeFcn  กําหนดการเลือกใชคําสั่งที่จะทํางานใน
กรณีที่ผูใชมีการปรับขนาดของรูปภาพ 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

UIContextMenu กําหนด context menu กับรูปภาพนี้ คา: handle ของ Uicontrextmenu 
WindowButtonDownFcn กําหนดคําสั่งที่จะทํางาน เมื่อมีการกด

เมาสภายในหนาตางรูปภาพ 
คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

WindowButtonMotionFcn กําหนดคําสั่งที่จะทํางานเมื่อมีการลากตัว
ช้ีของเมาสเขาไปภายในหนาตางรูปภาพ 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

WindowButtonUpFcn กําหนดคําสั่งที่จะทํางาน เมื่อมีการปลอย
ปุมเมาสภายในหนาตางรูปภาพ 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

การควบคุมการเขาถึงวัตถุนี้ (Controlling Access to Objects) 
IntegerHandle กําหนดให handle ของรูปภาพตองเปน

จํานวนเต็มหรือไม 
 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on (handle  เปนจํานวน
เต็ม) 

HandleVisibility กําหนดวา handle ของหนาตางรูปนี้จะ
มองเห็นไดโดยผูใชหรือไม 

คา: on, callback, off 
คาเร่ิม: on 

HitTest กําหนดวาหนาตางรูปนี้จะกลายเปนวัตถุ
ปจจุบันไดหรือไม (ดูคุณสมบัติ 
CurrentObject ประกอบ) 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 
 

NextPlot กําหนดวาจะเขียนรูปที่จะตองสรางตอไป
บนหนาตางรูปภาพนี้อยางไร  

คา: add, replace, 
replacechildren 
คาเร่ิม: add 

การกําหนดตัวชี้ (Defining the Pointer) 
Pointer กําหนดสัญลักษณของตัวชี้ของเมาสเมื่อ

ปรากฏอยูในหนาตางรูปภาพ 
คา: crosshair, arrow, 
watch, topl, topr, botl, botr, 
circle, cross, fleur, left, 
right, top, bottom, 



Object Property 217 
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fullcrosshair, ibeam, 
custom 
คาเร่ิม: arrow 

PointerShapeCData ขอมูลที่ใชสรางสัญลักษณของตัวชี้ของ
เมาส 

คา: 16-by-16 matrix 
คาเร่ิม: เลือกคุณสมบัติ Pointer ไป
ที่ custom แลวดูคาที่แสดง 

PointerShapeHotSpot กําหนดตําแหนงของ active spot ของตัว
ช้ีของเมาส 

คา: เวกเตอรขนาด 2-element ที่
บอกคา [row, column] 
คาเร่ิม: [1,1] 

คุณสมบัติที่มีผลตอการพิมพ (Properties That Affect Printing) 
InvertHardcopy เปลี่ยนสีของรูปเมื่อมีการพิมพ 

 
คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

PaperOrientation กําหนดวิธีการหมุนกระดาษ 
 

คา: portrait, landscape 
คาเร่ิม: portrait 

PaperPosition กําหนดตําแหนงของรูปบนกระดาษเมื่อ
ส่ังพิมพ  
 

คา: เวกเตอรขนาด 4-element ที่
บอกคา [left, bottom, width, height] 

PaperPositionMode กําหนดใหระบบ  WYSIWYG ทํางาน
หรือไม 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: manual 
 

PaperSize ขนาดของกระดาษ โดยมีหนวยตามหนวย
ที่กําหนดดวยคุณสมบัติ PaperUnits  
และขนาดนี้จะเปนตามคุณสมบัติ  
PaperType ดวย คาคุณสมบัติน้ีเปนแบบ 
read only 

คา: [width, height] 
 

PaperType เลือกขนาดของกระดาษตามระบบ
กระดาษมาตราฐาน 

คา: see property 
description 
คาเร่ิม: usletter 

PaperUnits หนวยที่ใชในการกําหนดขนาดและ
ตําแหนงของคุณสมบัติ PaperSize และ 
PaperPosition 

คา: normalized, inches, 
centimeters, points 
คาเร่ิม: inches 

 
การดูคาและคาเริ่มตนของอุปกรณเหลานั้นเราสามารถที่จะใชคําสั่ง set และ get ตามที่ได

กลาวถึงมาแลวในบทที่ผานมา 
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13.2  Axes 
จุดมุงหมาย สรางวัตถุที่เปนระบบแกน ความหมายของแกนในที่นี้หมายถึงพื้นที่ส่ีเหล่ียมที่ปรากฏ

บนหนาตาง figure ซ่ึงใชในการเขียนรูปกราฟ หรือจุดลักษณะตางๆ ลงไป หรือกลาว
งายๆคือพื้นที่ที่ใชแสดงผล 

รูปแบบ   axes 

axes('PropertyName',PropertyValue,...) 
axes(h) 
h = axes(...) 

คําอธิบาย 
ฟงกชัน axes นี้เปนฟงกชันระดับต่ําหรืออยูในขั้นพื้นฐาน (low-level function) เพื่อใชในการ

เขียนรูปที่ตองการลงไปในหนาตาง Figure ที่เปนปจจุบัน (current figure) ที่เรียกวาฟงกชันนี้เปนฟงกชัน
ขั้นต่ําก็เพราะวา โดยปกติหากเราตองการที่จะสรางกราฟ MATLAB จะทําการสรางระบบแกนนี้ใหโดย
อัตโนมัติอยูแลวเราจึงไมจําเปนที่จะตองเรียกใชคําสั่งนี้ในกรณีทั่วๆไป 

สําหรับคุณสมบัติตางๆของ axes object และรายละเอียดคราวๆของคุณสมบัติเหลานั้นไดแสดง
ไวในตารางตอไปนี้ 

 

Property Name Property Description Property Value 

การควบคุมรูปแบบและรูปราง (Controlling Style and Appearance) 
Box สลับคาให axes plot box เปน on หรือ off  คา: on, off  

คาเร่ิม: off 
Clipping คุณสมบัติน้ีไมมีผลตอ axes โดย axes จะทําการตัด 

(clip) สวนตางๆใหพอดีกับหนาตางของ figure 
เสมอ 

 

GridLineStyle  ลักษณะของเสนที่ใชเปนเสน grid ในแกน คา: -, --, :, -., none  
คาเร่ิม: :(เสนประ) 

Layer ใหเขียนกราฟอยูขางบนหรือขางลางแกน คา: bottom, top 
คาเร่ิม: bottom 

LineStyleOrder ลําดับการใชลักษณะของเสนกราฟที่จะเขียนลงบน
แกน 

คา: LineSpec 
คาเร่ิม: - (เสนตอ) 

LineWidth ความหนาของเสนแกนในหนวย points (1 point = 
1/72") 

คา: คาความหนาเปน points 
คาเร่ิม: 0.5 points 

SelectionHighlight ใหเนนสีของ axes เมื่อเลือกคุณสมบัติน้ีใหเปน on 
 

คา: on, off  
คาเร่ิม: on 

TickDir ทิศทางของขีดยอยบนแกน  (tick marks) คา: in, out 
คาเร่ิม: in(2-D),out(3-D) 

TickDirMode ให MATLAB หรือผูใชเปนผูกําหนดทิศทางของขีด คา: auto, manual 
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ยอยบนแกน คาเร่ิม: auto 
TickLength ความยาวของขีดยอยบนแกน เปรียบเทียบกับคา

บรรทัดฐานคือความยาวของแกน และกําหนดเปน 
two-element vector 

คา: [2-D 3-D] 
คาเร่ิม: [0.01 0.025] 
 

Visible กําหนดใหแกนนี้มองเห็นไดหรือมองเห็นไมได คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

XGrid, YGrid, ZGrid สลับระหวางใหเขียนหรือไมใหเขียนเสน grid บน
แกนที่กําหนด 

คา: on, off 
คาเร่ิม: off 

ขอมูลทั่วไป (General Information About the Axes) 
Children Handles ของ images, lights, lines, patches, 

surfaces และ text ที่แสดงอยูบนแกนนี้ 
คา: เวกเตอร handles 
 

CurrentPoint ตําแหนงที่กดเมาสครั้งสุดทายในพื้นที่ของแกน 
กําหนดดวยตัวเลขในหนวยที่กําลังใชอยูบนแกนนั้น 

คา: เมทริกซขนาด 2x3 
 

HitTest กําหนดใหแกนนี้สามารถกลายเปน current object 
ไดหรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Parent Handle ของหนาตาง figure ที่บรรจุแกนนี้อยู 
 

คา: คาตัวเลขของ figure 
handle 

Position ตําแหนงของแกน บนหนาตาง figure 
 

คา: [left bottom width 
Height] 
คาเร่ิม: [0.1300 0.1100 
0.7750 0.8150] ในหนวย
บรรทัดฐาน 

Selected กําหนดวาขณะนี้แกนนี้อยูสภาพที่ถูกเลือกอยูหรือไม คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Tag ช่ือของแกนนี้ กําหนดขึ้นโดยผูใช คา: any string  
คาเร่ิม: '' ( string วาง) 

Type ชนิดของรูปที่ปรากฏอยู คานี้อานไดเทานั้น
เปลี่ยนแปลงไมได 

คา: string คําวา 'axes' 
 

Units หนวยที่ใชในการคํานวณระยะบนแกน ซึ่งจะนําไปใช
โดยคุณสมบัติ 'Position' 

คา: inches, centimeters, 
Characters, normalized, 
Points, pixels 
คาเร่ิม: Normalized 

UserData ขอมูลที่กําหนดโดยผูใช คา: any matrix 
คาเร่ิม: [ ] (เมทริกซวาง) 

การเลือกแบบตัวหนังสือ (Selecting Fonts and Labels) 
FontAngle เลือกแบบตัวหนังสือวาเปนตัวปกติหรือตัวเอียง คา: normal, italic, Oblique 
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คาเร่ิม: normal 
FontName ช่ือของแบบตัวหนังสือที่ใชในแกน เชน Helvetica 

หรือ Courier เปนตน 
 

คา: ช่ือแบบตัวหนังสือที่ใชได
และยอมรับในระบบปฏิบัติการ  
คาเร่ิม: โดยทั่วไปHelvetica 

FontSize ขนาดของตัวหนังสือที่ใชในแกน 
 

คา: เลขจํานวนเต็มในหนวยที่
ใชกําหนดขนาดตัวหนังสือ  
คาเร่ิม: 10 

FontUnits หนวยของตัวหนังสือที่ใช คุณสมบัติน้ีจะนําไปใชกับ
คุณสมบัติ FontSize 
 

คา: points, normalized, 
inches, centimeters, pixels 
คาเร่ิม: points 

FontWeight เลือกวาตัวหนังสือมีความหนาปกติหรือหนามาก คา: normal, bold, light, 
demi 
คาเร่ิม: normal 

Title คา Handle ของตัวหนังสือที่เปน title คา: คา handle ของตัวหนังสือ
ที่เปน title 

XLabel, 
YLabel,  
ZLabel 

คา Handles ของตัวหนังสือที่เปนชื่อแกนที่กําหนด 
 

คา: คา Handles ของ
ตัวหนังสือที่เปนชื่อแกนที่
กําหนด 
 

XTickLabel, 
YtickLabel, 
ZtickLabel 

กําหนดลักษณะของ tick mark labels สําหรับแกนที่
กําหนด 
 

คา: เมทริกซของ strings 
คาเร่ิม: คาตัวเลขเรียก
อัตโนมัติโดย MATLAB 

XTickLabelMode, 
YTickLabelMode, 
ZtickLabelMode 

เลือกวาให MATLAB หรือผูใชเปนผูกําหนดลักษณะ
ของ tick mark labels 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

การควบคุมขนาดของแกน (Controlling Axis Scaling) 
XaxisLocation กําหนดตําแหนงของแกน x คา: top, bottom 

คาเร่ิม: bottom 
YaxisLocation กําหนดตําแหนงของแกน y คา: right left 

คาเร่ิม: left 
XDir, YDir, Zdir กําหนดใหคาตามทิศทางของแกนใหมีคาเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงตามแกนที่กําหนด 
คา: normal, reverse 
คาเร่ิม: normal 

XLim, Ylim, Zlim กําหนดคาสูงสุดและตําสุดของแกนที่กําหนด 
 

คา: [min max] 
คาเร่ิม: คาตัวเลขสูงสุดและ
ตํ่าสุดเลือกอัตโนมัติโดย 
MATLAB  
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XlimMode,  
YlimMode, 
ZlimMode 

กําหนดวาให MATLAB หรือผูใชเปนผูกําหนด
คาสูงสุดหรือต่ําสุดของแกนที่ตองการ 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 
 

XScale, 
YScale,  
Zscale 

กําหนดวาใหใชสเกลแบบ linear หรือ logarithmic 
ของแกนที่ตองการ 

คา: linear, log 
คาเร่ิม: linear (แตอาจเปลี่ยน
อัตโนมัติหากเรียกการ plot 
แบบ log มาใช) 

XTick, 
YTick, 
Ztick 

กําหนดตําแหนงของ ticks marks 
 

คา: เวคเตอรของขอมูลที่บอก
ตําแหนงของเครื่องหมาย tick 
marks 
คาเร่ิม: คาจะคํานวณอัตโนมัติ
โดย MATLAB 

XTickMode, 
YTickMode, 
ZtickMode 

เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูกําหนดคาของ
ตําแหนง tick mark ในแกนที่ตองการ 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 
 

การควบคุมมุมมอง (Controlling the View) 
CameraPosition กําหนดตําแหนงของผูมองวาจะมองแกนนี้จาก

ตําแหนงใด 
 

คา: [x,y,z] ของพิกัดในระบบ
แกน 
คาเร่ิม: คาคํานวณอัตโนมัติ
โดย MATLAB  

CameraPositionMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกตําแหนงของ
การวางตําแหนงผูมองแกนนี้ 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

CameraTarget จุดกลางที่มองรูป เทียบกับตําแหนงของผูมอง คา: [x,y,z] ของพิกัดในระบบ
แกน 
คาเร่ิม: คํานวณอัตโนมัติโดย 
MATLAB 

CameraTargetMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกตําแหนงที่จะ
มองแกนนี้ 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

CameraUpVector ทิศทางแนวการมองแกนวาเปนมุมสูงเทาใด คา: [x, y, z] ในหนวยของระบบ
แกน 
คาเร่ิม: คํานวณอัตโนมัติโดย 
MATLAB 

CameraUpVectorMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกตําแหนงของผู
มองตามมุมสูงของการมองแกนนี้ 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

CameraViewAngle มุมกวางของผูมองวาจะมองภาพกวางเทาใด 
 

คา: อยูระหวาง 0°−180°  
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คาเร่ิม: คํานวณอัตโนมัติโดย 
MATLAB 

CameraViewAngleMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกมุมกวางของ
การมองแกนนี้ 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

Projection เลือกชนิดของ projection คา: orthographic, 
perspective 
คาเร่ิม: orthographic 

การควบคุมสัดสวนของแกน (Controlling the Axes Aspect Ratio 
DataAspectRatio กําหนดอัตราสวนของสเกลตามแกนตางๆ คา: คาสัมพัทธสามคาของ 

[dx dy dz] 
คาเร่ิม: คํานวณอัตโนมัติโดย 
MATLAB 

DataAspectRatioMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกการกําหนด
อัตราสวนสเกล 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

PlotBoxAspectRatio คาสเกลสัมพัทธเทียบกับแกน  คา: คาสัมพัทธสามคาของ 
[dx dy dz] 
คาเร่ิม: คํานวณอัตโนมัติโดย 
MATLAB 

PlotBoxAspectRatioMode เลือกให MATLAB หรือผูใชเปนผูเลือกอัตราสวนของ
เสกลตามแกนตางๆ 

คา: auto, manual  
คาเร่ิม: auto 

การควบคุม Callback (Controlling Callback Routine Execution) 
BusyAction เปนการกําหนดวิธีการที่จะใชในการเรียกใชคําสั่ง

ใหมในขณะที่ยังมีคําสั่งเกาดําเนินการคางอยู 
คา: cancel, queue 
คาเร่ิม: queue 

ButtonDownFcn กําหนดการเรียกใชคําสั่ง หากมีการกดปุมเมาสลงใน
บริเวณที่วางในระบบแกน 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

CreateFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งกอนที่จะมีการสรางระบบ
แกนขึ้น 

คา: string 
คาเร่ิม: string วาง 

DeleteFcn กําหนดการเลือกใชคําสั่งกอนที่จะมีการลบระบบ
แกนออกไป 

คา: string  
คาเร่ิม: String วาง 

Interruptible กําหนดวาคําสั่งที่กําลังดําเนินการอยูน้ันสามารถ
ขัดจังหวะไดหรือไม 

คา: on, off  
คาเร่ิม: on 

UIContextMenu เปนการกําหนดเพื่อใชคูกับคําสั่ง contextmenu  
 

คา: คา handle ของ
Uicontextmenu 

การกําหนดการใหสีผิว (Specifying the Rendering Mode) 
DrawMode กําหนดวิธีการใหสีผิว (rendering)  

 
คา: normal, fast 
คาเร่ิม: normal 
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การควบคุมการแสดงผล (Targeting Axes for Graphics Display) 
HandleVisibility ควบคุมวิธีการเขาถึงระบบแกนนั้นๆ 

 
คา: on, callback, off 
คาเร่ิม: on 
 

NextPlot กําหนดวิธีการวาดกราฟใหมลงบนระบบแกนเดิมน้ี 
 

คา: add, replace, 
replacechildren 
คาเร่ิม: replace 

คุณสมบัติที่ใชกําหนดสี (Properties that Specify Color) 
AmbientLightColor กําหนดสีของพื้นที่ผูใชมองอยู 

 
คา: ColorSpec 
คาเร่ิม: [1 1 1] 

CLim กําหนดวิธีการคํานวณ Colormap 
 

คา: [cmin cmax] 
คาเร่ิม: MATLAB ทําการ
คํานวณอัตโนมัติ 

CLimMode ให MATLAB หรือผูใชกําหนดคาในคําสั่ง Clim 
 

คา: auto, manual 
คาเร่ิม: auto 

Color สีพื้นบนระบบแกน คา: none, ColorSpec 
คาเร่ิม: none 

ColorOrder สีของเสนที่ใชในกรณีที่เขียนกราฟหลายเสน คา: เมทริกซขนาด m x 3 ของ
สี RGB  
คาเร่ิม: ขึ้นกับสีของ
ระบบปฏิบัติการ 

XColor, 
YColor, 
ZColor 

สีของแกนและเครื่องหมาย tick marks 
 

คา: ColorSpec 
คาเร่ิม: ขึ้นกับสีของ
ระบบปฏิบัติการ 

 
 

 ตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติของแกน 
 
1. ตัวอยางการสรางแกนหลายแกนและมีขนาดตางกัน 

ตัวอยางนี้จะแสดงใหเราเห็นวา เราสามารถที่จะสรางแกนหลายแกนเพื่อแสดงวัตถุแบบ
เดียวกันบนแตละแกน และแตละแกนจะมีขนาดแตกตางกันออกไปได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
ขอมูลที่จะสรางวัตถุเหลานั้นเหมือนกับที่เราตองเปลี่ยนแปลงขอมูลหากวาเราจะแสดงวัตถุเหลานั้นบน
ระบบแกนเดียวกัน 

ตัวอยางเชนเราตองการเขียนทรงกลมหลายๆขนาดขึ้นในรูปภพรูปภาพหนึ่ง โดยทรงกลมแตละ
อันจะมีขนาดที่ไมเทากัน โดยเราสราง M-file ดวยคําสั่งตอไปนี้ 
 



 

Object Property 224 

h(1)= axes('Position',[0 0 1 1]); 
sphere 
shading interp 
h(2)= axes('Position',[0 0 .4 .6]); 
sphere 
 
h(3)= axes('Position',[0 .5 .5 .5]); 
sphere 
shading interp 
 
h(4)=axes('Position',[5 0 .4 .4]); 
sphere 
 
h(5)= axes('Position',[.5 .5 .5 .3]); 
sphere 
colormap(hot) 
shading interp 
set(h,'Visible','off') 
 

ซ่ึงเมื่อให m-file ทํางานเราจะใหรูปดังนี้ 
 

 
 
 
2.  ตัวอยางการสรางกราฟที่มีแกน X และ Y หลายคา 

ในตัวอยางตอไปนี้เปนการสรางระบบแกนสองแกนลงไปในพื้นที่เดียวกัน ประโยชนของการ
ทําเชนนี้จะเปนในกรณีที่เราตองการสรางกราฟที่มีแกน Y สองแกนซึ่งมีการแบงมาตรบนแกนทั้งสอง
แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบกับแกน X เพียงแกนเดียว หรือจะมีคาตามแกน X สองมาตราก็ได ซ่ึงจะทํา
ใหผูอานกราฟสามารถที่จะเปรียบเทียบคาและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเสนกราฟทั้งสองไดพรอมๆ
กัน  
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แมวาใน MATLAB 5.0 เปนตนมาจะมีคําสั่ง plotyy แตเราพบวาการใชคําสั่งดังกลาวมีขอจํากัด
มากและในความเปนจริงแลวไมสะดวกในการไปใชงานเพราะเราปรับเปลี่ยนคาหรือกําหนดคา
คุณสมบัติตางๆ ไดคอนขางยาก ตัวอยางนี้จึงแสดงวิธีการแกปญหาของการใชคําสั่งดังกลาว แมวาจะ
ยุงยากกวาแตจะทําใหเรามีความออนตัวกวาในการปรับรูปแบบกราฟ 

คุณสมบัติที่สําคัญในการสรางกราฟที่มีแกน Y สองแกนเขียนลงไปรวมกับแกน x เพียงแกน
เดียวคือคุณสมบัติ XAxisLocation และ YAxisLocation ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ใชในกําหนดวาจะวางแกน X 
และ Y ลงไปในดานใด เราสามารถสรางกราฟที่เราตองการไดโดยการวางระบบแกนกราฟ 2 ระบบแกน
ไวในตําแหนงที่กําหนด และใชคุณสมบัติ XaxisLocation and YAxisLocation เพื่อกําหนดตําแหนงของแกน 
X และ แกน Y ของแตละระบบแกน  

 
ในตัวอยางนี้เราจะสรางกราฟขึ้นหนึ่งกราฟเพื่อใชแสดงขอมูลที่แตกตางกัน 2 ชุด โดยใชแกน

ดานลางและดานซายมือแทนระบบแกน x-y หนึ่ง และแกนดานบนและดานขวามือแทนระบบแกนอีก
ระบบแกนหนึ่ง 

 
การใชคําสั่งในระดับ low-level ของ line และ axes ชวยใหเราสามารถที่จะวางวัตถุทับซอนกันลง

ไปไดโดยงาย ขั้นตอนแรกจะเปนการเขียนกราฟรูปแรกลงบนระบบแกนปกติ และหา Handle ของแกนที่
เขียนลงไปเพื่อที่จะนําไปใชตอไปในภายหลัง อันดับแรกเราสรางคา x1 และ x2 ซ่ึงเปนเวกเตอรของ
ขอมูล 

» x1=linspace(0,30); 
» y1=sin(x1).^exp(-x1/10); 
» hl1= line(x1,y1,'color','r'); 
» ax1= gca; 
» set(ax1,'Xcolor','r','Ycolor','r'); 
» grid on 

 
สําหรับคําสั่งสุดทายเปนการสั่งใหสีของแกนกลายเปนสีแดง ตามสีของเสนกราฟเพื่อความ

สะดวกของผูใชในการอานคา ขั้นตอไปเราจะสรางแกนอีกแกนหนึ่งลงในตําแหนงเดียวกันกับแกนแรก 
แตวางแกน x ไวดานบนและแกน y ไวดานขวามือ จากนั้นตั้งสีของระบบแกนเปน none คือไมมีสีเพื่อเรา
จะสามารถมองทะลุระบบแกนที่สรางขึ้นภายหลังนี้ลงไปเห็นระบบแกนที่สรางขึ้นกอนได จากนั้นจะ
กําหนดสีของแกนใหเหมือนกับสีของกราฟเพื่อความสะดวกในการอาน ซ่ึงตามที่กลาวมาแลวนั้นเราจะ
ไดชุดของคําสั่งดังตอไปนี้ 

 
» ax2 = axes('Position',get(ax1,'Position'),... 
'XAxisLocation','top',... 
'YAxisLocation','right',... 
'Color','none',... 
'XColor','k','YColor','k'); 
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จากนั้นเขียนขอมูลชุดที่สองลงบนระบบแกนที่สอง โดยกําหนดสีใหเหมือนสีของแกนที่สอง ซ่ึงมีคําสั่ง
เปน  

» x2=x1/10; 
» y2=100*sin(x2/30).*exp(-x2); 
» hl2 = line(x2,y2,'Color','k','Parent',ax2); 
» grid on 
 

ซ่ึงเราจะไดกราฟตามที่แสดงในรูปตอไปนี้ 
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ขั้นตอไปเราจะทําการเขียนเสน grid ของระบบแกนที่เราสรางขึ้นมา เพราะเมื่อเราสั่งให grid on 

ของทั้งสองระบบแกน เราจะพบวาการแบงเสน grid ของทั้งสองระบบแกนจะแบงไมตรงกันและจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการอานคาเปนอยางมาก แมวาเราจะกําหนดเสน grid ใหมีสีที่แตกตางกันก็ตาม 
ขั้นตอนตอไปนี้จะแสดงวิธีการเขียน grid เพื่อใหเสน grid ของทั้งสองระบบแกนทับกันสนิทเปนเสน grid 
ชุดเดียวกันพอดี 

เราทราบอยูแลววาการเขียนเสน grid จะเขียนที่ตําแหนงของ tick mark ดังนั้นถาหากเรากําหนด
ตําแหนงของ tick mark ขึ้นมาเอง เราก็จะสามารถเขียนเสน grid ของทั้งสองระบบแกนใหทับกันได 
ดังนั้นกุญแจสําคัญในการแกปญหานี้ก็จะเปนการกําหนด tick mark ของทั้งสองระบบแกนใหมีจํานวน
เทากันและวางอยูในตําแหนงที่ตรงกัน อันดับแรกเราจะตองกําหนดจํานวน tick mark ที่เราตองการใหทั้ง
สองระบบแกนมีเสียกอน คํานวณหาจํานวน tick mark ที่เราจะกําหนดกอน สมมุติวาเราจะกําหนด
จํานวน tick mark ใหเทากับระบบแกนที่สองคือมี tick mark เทากับ 7 ตามแนวแกน x (อยาลืมนับเสนที่
เปนแกนและเสนสุดทายดวย) และทางแกน y จะมีจํานวน tick mark เทากับ 8 จากนั้นเราจะคํานวณขนาด
และตําแหนงและ tick mark ของระบบแกนแรก โดยใชคําสั่งตอไปนี้หาคาขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง 
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» xlimits = get(ax1,'XLim'); 
» ylimits = get(ax1,'YLim'); 
 

จากนั้นคํานวณหาระยะตามแนวแกน x และแกน y โดยใชคําสั่ง 
 

» xinc = (xlimits(2)-xlimits(1))/6; 
» yinc = (ylimits(2)-ylimits(1))/7; 

จากนั้นจึงกําหนดตําแหนงของ tick mark โดยใชคําสั่ง 
 

» set(ax1,'XTick',[xlimits(1):xinc:xlimits(2)],... 
'YTick',[ylimits(1):yinc:ylimits(2)]) 
 

ผลที่ไดจะทําใหเราไดกราฟที่สามารถอานคาไดงายขึ้น แมวาการแบงคาตามแกน y ของกราฟ
รูปแรกจะอานคาไดลําบากไปบางเล็กนอยเพราะตัวเลขเปนเลขเปนเลขทศนิยม  
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ถาหากเราตองการใหคา trick mark ตามแกน y ของระบบแกนแรกมีคาลงตัวเรา จําเปนตอง

กําหนดคา limit ตามแกนy ขึ้นมาใหมใหหารดวย 7 ลงตัวเนื่องจากตามแกน y มี 8 trick mark เราจึงตอง
แบงชวงออกเปน 7 ชวง ดังนั้น สมมุติวาเรากําหนดชวงเปนจาก –1 ถึง 1.1 ซ่ึงจะไดความยาวชวงเทากับ 
2.1 และจะหารดวย 7 ไดความยาวชวงละ 0.3 หนวย โดยเราใชคําสั่งตอไปนี้ 

 
» ylimits = [-1.0 1.1]; 
» set(ax1,'YLim',ylimits); 
» yinc = (ylimits(2)-ylimits(1))/7; 
» set(ax1,'XTick',[xlimits(1):xinc:xlimits(2)],... 
'YTick',[ylimits(1):yinc:ylimits(2)]) 
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เราจะไดกราฟในรูปตอไปนี้ ซ่ึงจะสังเกตเห็นวาเราสามารถอานคาไดงายขึ้น 
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ขั้นสุดทายเปนการกําหนดชื่อแกนลงในแตละระบบแกน อยางไรก็ตามเราขอทิ้งรายละเอียดให

คุณลองไปคิดดูนะครับวาคุณจะใสช่ือของแกนแตละแกนลงไปไดอยางไร 
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เราหวังเปนอยางยิ่งวาตัวอยางนี้จะชวยทําใหคุณไดเขาใจถึงการกําหนดคาคุณสมบัติของแกน

ไดดียิ่งขึ้น และสามารถปรับแกคาคุณสมบัติตางๆ ใหมีคาตามที่คุณตองการได 

13.3  Uicontrol 
จุดมุงหมาย  สราง user interface control object 
รูปแบบ   handle = uicontrol(parent) 

handle = uicontrol(...,'PropertyName',PropertyValue,...) 
คําอธิบาย 

คําสั่ง uicontrol เปนคําสั่งที่ใชสรางวัตถุประเภท uicontrol (user interface controls) เราสามารถ
ที่จะสราง GUI ไดโดยการสราง uicontrols แบบตางๆขึ้นมา โดยทั่วไปแลวเมื่อผูใชไดเลือก uicontrol 
ไมวาจะใชเมาสหรือแปนพิมพ วัตถุนั้นก็จะทํางานตามที่ผูเขียนโปรแกรมไดกําหนดขึ้น ใน MATLAB 
จะมี uicontrol อยูมากมายหลายแบบ ซ่ึงแตละแบบจะมีจุดมุงหมายที่จะใหผูใชไดเลือกใชตางๆ กัน 
uicontrol ที่มีใชใน MATLAB จะมีดังตอไปนี ้

 
1. Check boxes 
2. Editable text 
3. Frames 
4. List boxes 
5. Pop-up menus 
6. Push buttons 
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7. Radio buttons 
8. Sliders 
9. Static text 
10. Toggle buttons 
 

โดยวัตถุที่ไดรับการสรางขึ้นมาแตละแบบอาจมีคุณสมบัติบางประการแตกตางกันออกไปบาง 
แตโดยสวนใหญแลวคุณสมบัติของอุปกรณเหลานี้จะคลายๆ กัน วัตถุเหลานี้นับวาเปนวัตถุที่สําคัญมาก
ในการสราง GUI เพราะเปนวัตถุที่เราใชติดตอกับผูใช เพื่อใหผูใชใสคาที่ตองการ หรือเลือกที่จะให
โปรแกรมทําตามขั้นตอนใดๆตามที่ผูใชตองการผานทางวัตถุเหลานี้ 

 
สําหรับตัวอยางบางประเภทของ uicontrol ทั้งหมดที่เรากลาวถึงไวขางบนนี้ไดแสดงเปนตัวอยาง

ไวในรูปตอไปนี้ 

 
 
และสําหรับรายละเอียดของ uicontrol แตละแบบมีดังตอไปนี้ 
 

1. Check boxes    
 จะมีการกําหนดคาใหมีการทํางานเมื่อเราเลือกใหคาในกลอง อุปกรณนี้มีประโยชน

เพื่อใหผูใชเลือกหัวขอการทํางานของโปรแกรมแบบตางๆไดอยางอิสระ การที่จะให check box 
ทํางานเราจะใชเมาสกดไปที่บริเวณกลองนั้น สภาวะการเลือกหรือไมเลือกคาตามที่กําหนดจะ
แสดงขึ้น  

 
2. Editable text boxes  
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เปน fields ที่ผูใชสามารถที่จะแกไขตัวอักษรที่บรรจุอยูภายในกลองนั้นได เราจะใช 
editable text เมื่อเราตองการใหผูใชกําหนดคาตัวอักษรเปน input โดยในระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows ถา editable text box เปน focus แลวเรากดเมาสบน menu bar จะไมทําให callback 
ของ editable text ทํางาน ซ่ึงจะตรงขามกับระบบปฏิบัติการUNIX ดังนั้นสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows เมื่อเราเปลี่ยนแปลงคาในeditable text box แลวใชเมาสกดบริเวณmenu bar สวน
การใชคําสั่ง get(edit_handle,'String')  MATLAB จะไมใหคาของอักษรที่บรรจุอยูใน 
edit box เพราะ MATLAB จะตองมีการสั่งให callback ทํางานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคาคุณสมบัติ 
String แมวาตัวอักษรที่ปรากฏอยูบนจอภาพจะเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ตาม พฤติกรรมนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากความแตกตางและขอกําหนดของแตละระบบปฏิบัติการ 

 
 

3. Frames  
เปนรูปแบบของพื้นที่ส่ีเหล่ียม ซ่ึงจะแบงหนาตางรูปภาพออกเปนสวนๆ  Frames หรือ

กรอบจะทําใหผูใชสามารถแบงสวนตางๆของหนาตางออกไดงายขึ้น ทําใหผูใชไมเกิดความ
สับสนในกรณีที่มี uicontrol ที่ตองกําหนดคาหลายๆ อันบนหนาตางเดียว เพราะเราสามารถนํา 
uicontrol ที่มีหนาที่การทํางานในสวนเดียวกันรวมกลุมไวดวยกัน Frames จะไมมี callback และจะ
มีเฉพาะ uicontrols เทานั้นที่สามารถบรรจุอยูใน frames ได  โดยทั่วไป Frames จะทึบแสง ไมใช
โปรงใสดังนั้นในการเลือกใช frame กับ uicontrols เราจําเปนตองเรียงลําดับวัตถุเหลานั้นให
ถูกตอง และตองพิจารณาวา uicontrols นั้นบรรจุอยูใน frame หรือถูก frame ทับอยูบางสวน การ
เลือกใชคําสั่ง Stacking order จะเปนการคํานวณวาลําดับการวาด uicontrols นั้นเปนเชนไร สําหรับ
วัตถุที่ไดรับการกําหนดขึ้นมากอนจะวางลงไปกอน สวนวัตถุที่สรางขึ้นที่หลังจะวางทับวัตถุที่
สรางขึ้นกอนหนานั้น ถาหากเราตองการให frame บรรจุวัตถุ เราจะตองสราง frame ขึ้นมากอน
แลวจึงวางวัตถุลงไป 

 
4. List boxes 

เปนการแสดงรายการที่ผูเขียนโปรแกรมกําหนดขึ้น ซ่ึงจะกําหนดโดยคุณสมบัติ String 
และจะยอมใหผูใชสามารถที่จะเลือกรายการนั้นไดที่ละหนึ่งรายการหรือมากกวาได คา
คุณสมบัติ Min และ Max จะเปนตัวกําหนดจํานวนรายการที่เลือก สวนคาคุณสมบัติ Value จะ
แสดงถึงหมายเลขลําดับของรายการที่ผูใชเลือก ในกรณีที่ผูใชเลือกรายการไดมากกวาหนึ่ง
รายการคาคุณสมบัติ Value จะเปนเวกเตอรของหมายเลขลําดับรายการที่ผูใชเลือก MATLAB จะ
ส่ังใหคําสั่งตาม callback ของ list box ทํางานภายหลังจากไดมีการปลอยปุมเมาสที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคาของคุณสมบัติ Value ดังนั้นในกรณีที่เรากําหนดใหผูใชเลือกคาไดหลายคา



 

Object Property 232 

พรอมกันเราอาจจําเปนตองเพิ่มปุมกด “Done” ลงใน GUI ของเราเพื่อใหการทํางานของ callback 
ชาลงทําใหผูใชสามารถเลือกคาที่ตองการไดหมดเสียกอน List boxes สามารถแยกความแตกตาง
ของการกดเมาสหนึ่งครั้งและกดเมาสซอนกันสองครั้ง (double clicks) และสามารถที่จะเลือก
กําหนดคาคุณสมบัติ SelectionType ของวัตถุ figure  ใหเปน normal หรือ open กอนที่จะมีการ
กําหนดให callback ทํางาน 

 
5. Pop-up menus  

เปนการเปดรายการของตัวเลือกขึ้นหลังจากที่มีการกดเมาสบริเวณเมนู เพื่อใหผูใชได
เลือกรายการใดรายการหนึ่ง ซ่ึงรายการของตัวเลือกจะกําหนดดวยคุณสมบัติ String  หากวาเมนู
นี้ไมไดเปดขึ้น คาในเมนูจะแสดงคาคุณสมบัติปจจุบัน Pop-up menus นี้มีประโยชนในการที่จะ
ใหผูใชไดเลือกตัวเลือกตามที่ตองการแตไมตองการใหเปลืองเนื้อที่บนหนาตางรูปภาพ เรา
จําเปนที่จะตองกําหนดคาคุณสมบัติ String  

 
6. Push buttons  

จะทําใหเกิดมีคําสั่งอื่นๆตามมาหลังจากที่ผูใชเลือกกดปุมนี้ โดยทั่วไปผูใชจะใชเมาส
ในการกดปุม Push buttons  

7. Radio buttons  
จะมีลักษณะการทํางานคลายกับ check boxes แตขอแตกตางสําคัญก็คือโดยทั่วไปแลว

การใช Radio button นี้เราจะจัดใหเปนกลุมของตัวเลือก และในกลุมของ Radio button นั้นจะมี
ตัวเลือกที่สามารถถูกเลือกไดเพียงครั้งละตัวเดียวในกลุมนั้น ในการที่จะให radio button ทํางาน
เราจะใชเมาสกดไปที่วัตถุนั้น จากนั้นสภาพของอุปกรณจะเปลี่ยนไปตามสภาพที่เราเลือก 
ผูเขียนโปรแกรมจะตองเปนผูกําหนดพฤติกรรมหลังจากที่มีการกดเมาสลงไปในวัตถุนี ้

 
8. Sliders 

เปนการปอนคาตัวเลขโดยอาศัยแถบเลื่อนนี้ คาที่ปอนจะถูกกําหนดโดยผูเขียน
โปรแกรมและผูใชจะทําการกําหนดคาโดยการใชเมาสกดแลวเล่ือนแถบบน slider หรือใชเมาส
กดบริเวณลูกศรเพื่อใหแถบคอยๆเล่ือนไปเปนลําดับ ตําแหนงของตัวเล่ือนบนแทงจะเปนคา
ตัวเลขตามสัดสวนของระยะบนแทงเล่ือนนี้ และคาจะไดรับการคํานวณหลังจากที่เราปลอยปุม
เมาส เราสามารถที่จะตั้งคาสูงสุด ต่ําสุด และคาปจจุบันของ slider ได 

 
9. Static text boxes  

หมายถึงตัวหนังสือที่ผูใชไมสามารถที่จะแกไขได แตเราซึ่งเปนผูเขียนโปรแกรมอาจ
แกไขได ดังนั้นโดยทั่วไปเราจึงใชในการเขียนตัวหนังสือเพื่อบอกถึงชื่อของสวนตางๆ หรือ
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อาจเปนการบอกคาของอุปกรณควบคุมบางอยาง หรือบอกถึงสภาวะการทํางานของโปรแกรม
รวมถึงการบอกวิธีการใช GUI ของเราอยางคราวๆ เปนตน และเมื่อผูใชไมสามารถเปลี่ยน
ตัวอักษรใน static text ไดอยาง interactive ดังนั้นเราจึงไมสามารถที่จะเรียก callback ของ static text 
มาใชได 

 
10. Toggle buttons  

เปนปุมที่ทําหนาที่เหมือนสวิชสไฟนั้นคือจะมีคาเปน on หรือ off และเมื่อผูใชเปลี่ยนคา
มันโดยการกดเมาสลงไปในบริเวณของวัตถุนี้ จะเปนการเรียก callback ใหทํางานไปพรอมกัน 
Toggle buttons มีประโยชนในการสราง toolbars  

 
หมายเหตุ 

ฟงกชัน uicontrol จะยอมรับชื่อคุณสมบัติและคาของมันเปนคูลําดับ หรือเปนstructures และ 
cell arrays ที่เปน arguments และจะมีตัวเลือกที่จะให handle ของวัตถุที่ถูกสรางขึ้นและเราสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนหรือเลือกคาเหลานั้นไดดวยการใชคําสั่ง set และ get  

วัตถุประเภท Uicontrol จะเปน children ของ figures ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตองสราง axes เพื่อที่จะ
วางวัตถุประเภทนี ้
 

ตารางตอไปนี้แสดงรายการคุณสมบัติตางๆ ที่สําคัญของ uicontrol objects อยาลืมวาการตั้งชื่อ
คุณสมบัติเหลานี้มักจะบอกถึงคุณลักษณะของคุณสมบัตินั้นๆดวย 
 
Property Name Property Description Property Value 

Controlling Style and Appearance 
BackgroundColor สี background ของวัตถุ คา: ColorSpec 

คาเร่ิม: ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ 
Cdata Truecolor image ทีแสดงบน control คา: matrix 
FegroundColoror สีของตัวหนังสือ คา: ColorSpec  

คาเร่ิม: [0 0 0] 
SelectionHighlight กําหนดใหวัตถุน้ันตองเนนสีเมื่อถูก

เลือกหรือไม 
คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

String ตัวอักษรที่แสดงบน Uicontrol และ
จะเปนรายการที่แสดงสําหรับ list 
box และ pop-up menu 

คา: string 
 

Visible กําหนดใหผูใชสามารถมองเห็น 
Uicontrol น้ีไดหรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

General Information About the Object 
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Property Name Property Description Property Value 

Children Uicontrol objects ทุกแบบจะไมมี 
children 

 

Enable ให uicontrol น้ีใชงานไดหรือไม 
(Enable หรือ disable)  

คา: on, inactive, off 
คาเร่ิม: on 

Parent parent ของ Uicontrol   คา: scalar figure handle 
Selected  
 

แสดงใหทราบวาขณะนี้วาวัตถุน้ีถูก
เลือกจากผูใชหรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: off 

SliderStep ขนาดของการเลื่อนของ slider คา: two-element vector 
คาเร่ิม: [0.01 0.1] 

Style ชนิดของ uicontrol object คา: pushbutton, 
 togglebutton, 
radiobutton, checkbox, 
edit, text, slider, frame, 
listbox, popupmenu 
คาเร่ิม: pushbutton 

Tag การกําหนดชื่อของวัตถุโดยผูใช คา: string 
TooltipString tooltip ที่จะแสดงเมื่อเราลากเมาสไป

วางบริเวณ object 
คา: string 

Type ชนิดของ graphics object คา: string (read-only) 
คาเร่ิม: uicontrol 

UserData User-specified data (ขอมูลที่
กําหนดโดยผูใช) 

คา: matrix 
คาเร่ิม: [ ] เมทริกซวาง 

Controlling the Object Position 
Position ขนาดและตําแหนงของวัตถุ 

uicontrol  
คา: position rectangle 
คาเร่ิม: [20 20 60 20] 

Units หนวยที่ใชในการแปรความถึง
ตําแหนงและขนาด 

คา: pixels, normalized, 
inches, centimeters, 
points, characters 
คาเร่ิม: pixels 

Controlling Fonts and Labels 
FontAngle มุมเอียงของตัวอักษร คา: normal, italic, 

oblique 
คาเริ่ม: normal 

FontName Font family (ชนิดของตัวอักษร) คา: string 
คาเริ่ม: ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ 

FontSize ขนาดตัวอักษร คา: size in FontUnits 
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Property Name Property Description Property Value 

คาเริ่ม: ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ 
FontUnits หนวยของขนาดตัวอักษร คา: points, normalized, 

inches, centimeters, 
pixels 
คาเร่ิม: points 

FontWeight นํ้าหนักของตัวอักษร คา: light, normal, demi, 
bold 
คาเร่ิม: normal 

HorizontalAlignment 
VerticalAlignment 

ลักษณะการจัดวางตัวอักษร ในแนว
ระดับ และแนวดิ่ง 

คา: left, center, right 
คาเร่ิม: ขึ้นกับ uicontrol object 

String ตัวอักษรที่แสดงบน Uicontrol และ
จะเปนรายการที่แสดงสําหรับ list 
box และ pop-up menu 

คา: string 
 

Controlling Callback Routine Execution 
BusyAction การขัดจังหวะของ Callback คา: cancel, queue 

คาเร่ิม: queue 
ButtonDownFcn callback เมื่อมีการกดเมาสปุมซาย

บริเวณวัตถุน้ัน 
คา: string 

Callback  การควบคุมการทํางานหลังจากเลือก
วัตถุน้ัน 

คา: string 
 

CreateFcn Callback ที่ทํางานในระหวางการ
สรางวัตถุ 

คา: string 

DeleteFcn Callback ที่ทํางานในระหวางการลบ
วัตถุ 

คา: string 
 

Interruptible Mode ของการขัดจังหวะการทํางาน
ของ Callback  

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

UIContextMenu Uicontextmenu ที่เก่ียวของกับวัตถุน้ี คา: handle 
Information About the Current State 
ListboxTop แหนงที่แสดงตัวหนังสือสูงสุดบน 

List box 
คา: scalar 
คาเร่ิม: [1] 

Max คาสูงสุด จะขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุ 
uicontrol  

คา: scalar 
คาเร่ิม: ขึ้นกับชนิดของวัตถุ 

Min  
 

คาต่ําสุด จะขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุ 
uicontrol  

คา: scalar 
คาเร่ิม: ขึ้นกับชนิดของวัตถุ 

Value คาขณะนั้นของ uicontrol  คา: scalar or vector 
คาเร่ิม: ขึ้นกับชนิดของวัตถุ 

Controlling Access to Objects 
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Property Name Property Description Property Value 

HandleVisibility กําหนดวา handle ของวัตถุน้ีจะเห็น
ได จากคําสั่งแบบcommand line 
และ GUIs หรือไม 

คา: on, callback, off 
คาเร่ิม: on 
 

HitTest สามารถจะเลือกไดโดยเมาสหรือไม  คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

 
ตัวอยาง 

ตัวอยางตอไปนี้จะสราง push button ซ่ึงจะลบแกนปจจุบันออกเมื่อเรากดปุมนั้น  
 
h = uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Clear',... 
'Position', [20 150 100 70], 'Callback', 'cla'); 

 
เราสามารถที่จะสราง uicontrol ที่เปลี่ยน  colormaps ของ figure ดวยการกําหนดคาแบบสีตางๆลงใน pop-up 
menu และใช M-file ที่มีเปนชื่อที่ใชเรียกการทํางานใน Callback 

 
» hpop = uicontrol('Style', 'popup',... 
'String', 'hsv|hot|cool|gray',... 
'Position', [20 320 100 50],... 
'Callback', 'setmap'); 
 

สําหรับ uicontrol ที่เรียกมาใชตามคําสั่งขางบนนี้จะมีการเลือกตัวเลือกไดส่ีตัวเลือก ที่จะปรากฏในเมนู 
นั่นคือ hsv, hot, cool และ gray เรากําหนดคารายการตัวเลือกนี้ไดโดยใชคาคุณสมบัติ String และ
แยกตัวเลือกแตละรายการออกจากกันดวย  ตัวอักษร “ | ”  

สําหรับ Callback ในกรณีนี้จะเปนการเรียก M-file ที่ช่ือ setmap มาใชงาน สําหรับในกรณีนี้เรา
เลือกที่จะเรียก M-file ที่เขียนไวมาใชงานเพราะวาขั้นตอนการทํางานของ callback คอนขางจะยาวและ
ยุงยากมากกวาที่จะใสเปนคําสั่งคําสั่งเดียวได ดังนั้นเพื่อความสะดวกและงายตอการแกไขเราจะเขียน
ชุดคําสั่งเปน M-file เพื่อใหคําสั่งใน callback เปนคําสั่งเพียงคําสั่งเดียวคือ setmap แตขั้นตอนการทํางาน
เราจะแยกออกไปตางหากใน M-file ที่เขียนขึ้นไวกอนแลว สําหรับตัวอยางนี้ M-file ช่ือ setmap จะมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ 

 
val = get(hpop,'Value'); 
if val ==1 
colormap(hsv) 
elseif val ==2 
colormap(hot) 
elseif val ==3 
colormap(cool) 
elseif val ==4 
colormap(gray) 
end 
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คาคุณสมบัติ Value จะมีส่ีคาจาก 1 ถึง 4 ตามลําดับของรายการที่ผูใชเลือก เชนถาผูใชเลือก hsv คา
คุณสมบัติ value จะมีคาเทากับ 1 เปนตน  
 อยางไรก็ตามเราจะไมกลาวถึงการสราง uicontrol ดวยวิธีการใช command line ตามตัวอยางที่
แสดงขางบนนี้ในรายละเอียดเพราะในเอกสารนี้เราจะกลาวถึงการสราง GUI ดวยสภาพแวดลอมอีกแบบ
หนึ่ง ซ่ึงจะงายกวาการใช command line มาก อยางไรก็ตามที่ยกตัวอยางขางบนนี้ก็เพื่อใหเราไดเขาใจถึง
การกําหนดคาคุณสมบัติตางๆไดดีขึ้นนั่นเอง 

13.4  Uimenu 
จุดประสงค สรางเมนูบนหนาตางรูปภาพ 
รูปแบบ  uimenu('PropertyName', PropertyValue,...) 

uimenu(parent, 'PropertyName', PropertyValue,...) 
handle = uimenu('PropertyName', PropertyValue,...) 
handle = uimenu(parent,'PropertyName',PropertyValue,...) 

คําอธิบาย 
คําสั่ง uimenu จะเปนการสรางแถบคําสั่งหรือแถบเมนู รวมถึงเมนูยอยที่อยูในหนาตางรูปภาพ 

นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถใชคําสั่ง uimenu เพื่อสรางเมนูสําหรับ context menu ไดอีกดวย คําสั่ง  
Handle = uimenu('PropertyName',PropertyValue,...)  

 

จะสรางเมนูในแถบเมนูของหนาตางรูปภาพปจจุบัน โดยใชคาคุณสมบัติที่กําหนด และให handle ของ
เมนูนั้นกลับมา สวนคําสั่ง 

 
handle = uimenu(parent,'PropertyName',PropertyValue,...) 
 

จะสรางเมนูยอย (submenu) สําหรับเมนูหลักที่กําหนด handle ดวยคา parent แตอยางไรก็ตามหากวาถา 
parent เปน handle ของ figure แทนที่จะเปน uimenu object หรือ Uicontextmenu แลว MATLAB จะสรางแถบ
เมนูใหมขึ้นบนรูปภาพที่กําหนด 
 
หมายเหตุ  

MATLAB จะเพิ่มเมนูเขาไปตอกับเมนูเดิมที่มีอยู และเมนูแตละเมนูสามารถที่จะสรางเมนูยอย
เพิ่มเปนลําดับขั้นตอไปไดเร่ือยๆ โดยเมื่อเราเลือกเมนูนั้นแลวก็จะแสดงเมนูยอยของเมนูนั้นตอๆไป  

ในการกําหนดคาคุณสมบัติใหกับ uimenu ก็จะเหมือนกับวัตถุอ่ืนๆ คือจะกําหนดเปนคูของ 
property name และ property value ก็ได หรือเราอาจกําหนดเปนตัวแปรแบบ structures และ cell arrays ของ
คุณสมบัติใหเปน input arguments สําหรับคุณสมบัติ  Callback ของ uimenu จะเปนคุณสมบัติที่กําหนดวา
ตองการที่จะให MATLAB ทํางานอะไรภายหลังจากที่ผูใชไดเลือกเมนูนั้นๆ Uimenus จะปรากฏอยูบน
แถบเมนูในหนาตางรูปก็ตอเมื่อคุณสมบัติ WindowStyle เลือกคาเปน normal ถาหากวา figure object ที่บรรจุ 
uimenu ไดเปลี่ยนคุณสมบัติ WindowStyle เปน modal เราจะไมเห็นแถบเมนูปรากฏใหเห็นในหนาตางรูป 
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แมวาคาที่กําหนดใหจะมีอยูก็ตาม สวนคาคุณสมบัติ MenuBar ของวัตถุ figure จะมีผลกระทบตอตําแหนง
และจํานวนของรายการที่ปรากฏของแถบเมนู ในหนาตางรูป เมื่อคุณสมบัติ MenuBar เลือกเปน figure จะ
ทําใหมีรายการในเมนูที่สรางขึ้นใหมปรากฏขึ้นพรอมกับรายการในเมนูที่ MATLAB สรางเปนพื้นฐานไว 
แตถาคุณสมบัติ MenuBar เลือกไวที่ none จะปรากฏเฉพาะเมนูที่เราสรางขึ้นปรากฏอยูในแถบเมนู 

คุณสมบัติตอไปนี้เปนคุณสมบัติที่มีประโยชน หากเราจะเลือกใชหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของ uimenu เราจะเรียงลําดับตามลักษณะการทํางานของมัน ช่ือของคุณสมบัติมักจะถายถอดถึงหนาที่
ของคุณสมบัตินั้น 

 
Property Name Property Description Property Value 

Controlling Style and Appearance 
Checked แสดงใหเห็นวาเลือกเมนูน้ันหรือไม คา: on, off 

คาเร่ิม: off 
ForegroundColor สีของตัวอักษร คา: ColorSpec 

คาเร่ิม: [0 0 0] 
Label ช่ือของ Menu  คา: string 
SelectionHighlight จะใหวัตถุเนนสีเมื่อเลือกหรือไม คา: on, off 

คาเร่ิม: on 
Separator แบงบรรทัดหรือไม Separator line 

mode 
คา: on, off 
คาเร่ิม: off 

Visible กําหนดวา Uimenu น้ีมองเห็นได
หรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

General Information About the Object 
Accelerator Keyboard equivalent คา: character 
Children Handles ของเมนูยอย คา: vector of handles 
Enable กําหนดให uimenu น้ีทํางานได

หรือไม 
คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Parent แสดง handle ของ parent ของ 
Uimenu น้ี 

คา: handle 
 

Tag การกําหนดชื่อของวัตถุโดยผูใช คา: string 
Type ชนิดของ graphics object คา: string (read-only) 

คาเร่ิม: uimenu 
UserData ขอมูลที่ผูใชกําหนด คา: matrix 
Controlling the Object Position 
Position ตําแหนงสัมพัทธของ uimenu  คา: scalar 

คาเร่ิม: [1] 
Controlling Callback Routine Execution 
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Property Name Property Description Property Value 

BusyAction การกําหนดวา Callback น้ีเมื่อมีการ
เรียกซอนจะทําอยางไร 

คา: cancel, queue 
คาเร่ิม: queue 

ButtonDownFcn callback ในกรณีที่มีการกดเมาสบน
วัตถุน้ัน 

คา: string 
 

Callback คําสั่งควบคุมการทํางาน เมื่อเลือก
วัตถุน้ัน 

คา: string 

CreateFcn Callback ที่ทํางานเฉพาะในขณะที่
กําลังสรางวัตถุน้ัน 

คา: string 
 

DeleteFcn Callback ที่ทํางานเฉพาะในขณะที่
กําลังลบวัตถุน้ัน 

คา: string 
 

Interruptible กําหนดวา Callback น้ีขัดจังหวะได
หรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Controlling Access to Objects 
HandleVisibility กําหนดวา handle น้ีจะสามารถ

มองเห็นไดจากการใชคําสั่งที่จะมอง
หาวัตถุน้ี ไมวาจะจากcommand line 
หรือ GUIs 

คา: on, callback, off 
คาเร่ิม: on 
 

HitTest กําหนดวาสามารถที่จะเลือกวัตถุได
โดยการกดเมาสหรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

 
  ตัวอยาง 

ตัวอยางตอไปนี้จะสรางเมนู ที่ช่ือ Workspace ซ่ึงจะใหผูใชสามารถที่จะ สราง figure window ใหม 
บันทึก (save) ตัวแปรที่อยูใน workspace และออกจากการทํางานของ MATLAB นอกเหนือจากนั้นยัง
นิยามการกดปุม Ctrl พรอมกับปุม Q เพื่อใหมีผลเหมือนคําสั่ง Quit ซ่ึงการใชปุมบนแปนพิมพแบบนี้นิยม
เรียกกันวา accelerator key 

 
» f = uimenu('Label','Workspace'); 
» uimenu (f,'Label','New Figure','Callback','figure'); 
» uimenu (f,'Label','Save','Callback','save'); 
» uimenu (f,'Label','Quit','Callback','exit',... 
» 'Separator','on','Accelerator','Q'); 
 

ผลที่ไดจะเปนแถบเมนูที่มีลักษณะดังรูปตอไปนี้ 
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13.5  Uicontextmenu 
จุดประสงค เพื่อสราง context menu 
รูปแบบ        handle = uicontextmenu('PropertyName',PropertyValue,...); 
 

คําอธิบาย 
คําสั่ง uicontextmenu จะสราง context menu ซ่ึงจะเปนเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อผูใชกดเมาสปุมขวา

ในบริเวณวัตถุนั้น  เราจะสรางรายการใน context menu โดยการใชฟงกชัน uimenu  เพื่อสรางรายการที่จะ
ใหปรากฏเมื่อกดเมาสปุมขวาขึ้นบนวัตถุนั้น เราจะสามารถเชื่อมโยงวัตถุกับเมนูไดโดยใชคุณสมบัติ 
UIContextMenu ของวัตถุนั้น และกําหนด handle ของ context menu เปนคาคุณสมบัติ UIContextMenu นั่นเอง 

คุณสมบัติที่มีอยูในตารางนี้เปนคุณสมบัติที่ใชอยูเปนประจําของ  uicontextmenu objects เราจะ
เรียงลําดับตามลักษณะการทํางานของมัน ช่ือของคุณสมบัติมักจะถายทอดถึงหนาที่ของคุณสมบัตินั้น 
 
 
Property Name Property Description Property Value 

Controlling Style and Appearance 
Visible  กําหนดวา Uicontextmenu น้ี

มองเห็นไดหรือไม 
คา: on, off 
คาเร่ิม: off 

Position ตําแหนงของ uicontextmenu เมื่อ
กําหนดให Visible เปน on 

คา: two-element vector 
คาเร่ิม: [0 0] 

General Information About the Object 
Children ให handle ของ uimenus ที่สราง 

uicontextmenu 
คา: matrix 
 

Parent parent ของ Uicontextmenu  คา: scalar figure handle 
Tag การกําหนดชื่อของวัตถุโดยผูใช คา: string 
Type ชนิดของ graphics object คา: string (read-only) 

คาเร่ิม: uicontrol 
UserData ขอมูลที่ผูใชกําหนด คา: matrix 
Controlling Callback Routine Execution 
BusyAction การกําหนดวา Callback น้ีเมื่อมีการ

เรียกซอนจะทําอยางไร 
คา: cancel, queue  
คาเร่ิม: queue 
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Property Name Property Description Property Value 

Callback คําสั่งควบคุมการทํางาน เมื่อเลือก
วัตถุน้ัน 

คา: string 

CreateFcn Callback ที่ทํางานเฉพาะในขณะที่
กําลังสรางวัตถุน้ัน 

คา: string 

DeleteFcn Callback ที่ทํางานเฉพาะในขณะที่
กําลังลบวัตถุน้ัน 

คา: string 

Interruptible กําหนดวา Callback น้ีขัดจังหวะได
หรือไม 

คา: on, off 
คาเร่ิม: on 

Controlling Access to Objects 
HandleVisibility กําหนดวา handle น้ีจะสามารถ

มองเห็นไดจากการใชคําสั่งที่จะมอง
หาวัตถุน้ี ไมวาจะจากcommand line 
หรือ GUIs 

คา: on, callback, off 
คาเร่ิม: on 
 

 
  ตัวอยาง 

ตัวอยางตอไปนี้จะเปนการสราง context menu เพื่อจะใชกับวัตถุ line ซ่ึงเขียนขึ้นเปนกราฟรูป
หนึ่ง เมื่อผูใชกดเมาสปุมขวาไมวาจะเปนที่ใดบนเสนนี้ จะปรากฏเมนูขึ้นและเมนูนี้จะยอมใหผูใช
สามารถเลือกแบบของเสนใหเปนแบบตางๆตามตองการได ลักษณะของ M-file จะเปนดังนี้ 

 

% สราง context menu 
cmenu = uicontextmenu; 
% สรางเสนเพื่อที่จะใชกับ context menu 
hline = plot(1:10,'UIContextMenu',cmenu); 
% สราง callbacks สําหรับ context menu แตละรายการ  
%ในที่นี้สมมุตวามี 3 รายการ 
cb1 = ['set(hline, ''LineStyle'', ''--'')']; 
cb2 = ['set(hline, ''LineStyle'', '':'')']; 
cb3 = ['set(hline, ''LineStyle'', ''-'')']; 

% สรางรายการใน context menu 
item1 = uimenu(cmenu, 'Label', 'dashed', 'Callback', cb1); 
item2 = uimenu(cmenu, 'Label', 'dotted', 'Callback', cb2); 
item3 = uimenu(cmenu, 'Label', 'solid', 'Callback', cb3); 

 
ซ่ึงเมื่อเราให M-file นี้ทํางานเราจะไดกราฟดังรูป และเมื่อเราเอาเมาสปุมขวากดบริเวณ

เสนกราฟจะเกิดเมนูขึ้น ดังที่แสดงในภาพตอไปนี้ 
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เราสามารถที่จะสราง context menu ใหกับวัตถุทุกชนิดบน MATLAB ไดเสมอ สําหรับในตัวอยาง
นี้เราไดสรางขึ้นกับเสนหรือ line object ซ่ึงการใช context menu นี้จะชวยใหผูใช GUI ไดรับความสะดวก
ขึ้นมาก 

สําหรับคุณสมบัติของวัตถุที่เหลือ ซ่ึงจะเปนวัตถุที่เปน children ของ Axes เราจะไมขอกลาวถึง
ในรายละเอียดในที่นี้ แตอยางไรก็ตามเราไดแสดงรายการตารางของคุณสมบัติเหลานั้นไวในภาคผนวก
ทายบท ดวยเหตุผลสําคัญที่วาคุณสมบัติของวัตถุเหลานั้นโดยมากจะเริ่มซ้ํากับคุณสมบัติที่เราได
กลาวถึงไปกอนหนานี้แลว และถาหากเรากลาวถึงวัตถุนั้นในรายเอียดก็จะเริ่มซ้ํากับวัตถุตางๆ  ที่กลาว
มากอนหนานี้ อยางไรก็ตามเราทราบดีอยูแลววาวัตถุทุกชนิดตองมีคุณสมบัติพิเศษเปนของตนเอง 
รายละเอียดในคุณสมบัตินั้นเราสามารถหาไดจากคูมือที่เกี่ยวของของ MATLAB  
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บทที่ 14 ทําความรูจักกับ GUIDE 

 
Graphical User Interface (GUI) เปน user interface ที่สรางขึ้นดวย graphical object แบบตาง ๆ เชน ปุม 

เมนู slider โดยทั่วไป objects เหลานี้ ผูใชคอมพิวเตอรสวนใหญเขาใจถึงความหมายและวิธีการใช object 
เหลานี้เปนอยางดีอยูแลว ส่ิงสําคัญที่เราจะกลาวถึงคือ หลังจากผูใชไดมีการกดปุมเมาส เล่ือน slider หรือ 
เลือกเมนู เราจะมีวิธีการกําหนดใหเกิดขั้นตอนตอ ๆ ไป ตามที่เราตองการไดอยางไร 

Application ตาง ๆ ที่ออกแบบมาเปน GUI จะพบวาสามารถทําใหผูใชเขาใจการใช application นั้น
ไดอยางรวดเร็ว เพราะแทบจะไมมีชุดคําสั่งใดใหจดจํา การทํางานของ application จะเกิดขึ้นทันทีที่ได 
input จากผูใช 

สําหรับบทนี้เราจะอธิบายรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ GUIDE ซ่ึงเปนเครื่องมือหลักที่เราจะ
ใชสราง GUI โดยในบทนี้จะเนนในรายละเอียดวา GUIDE นั้นมีเครื่องมืออะไรบาง และขั้นตอนในการ
ทํางานของ GUIDE นั้นเปนอยางไร 

ในบทนี้จะเปนรายละเอียดคอนขางมาก โดยสําหรับตัวอยางในการใช GUIDE ในการสราง GUI 
เราจะกลาวถึงในบทตอไป ดังนั้นสําหรับผูที่ตองการเริ่มทดลองใชงาน GUIDE เลยแลวจะเรียนรูจาก
ตัวอยางอาจขามบทนี้ไปกอนก็ได และเมื่อใดที่มีขอสงสัยในรายละเอียดบางเรื่องจึงกลับมาอานบทนี้เมื่อ
ตองการทราบรายละเอียดในการทํางาน 

14.1 การสราง GUI ดวย GUIDE  
MATLAB จะสราง GUI อยูบนหนาตางรูปภาพ (figure window) ซ่ึงภายไดหนาตางนี้จะมี

สวนประกอบตาง ๆ อยูไดไมวาจะเปน axes, uicontrol หรือวัตถุอ่ืน ๆ ตามที่เราไดกลาวถึงมาแลวในบท
กอนหนานี้ ใน MATLAB version กอนหนานี้ เราสามารถที่จะสราง uicontrol , uimenu แบบตาง ๆ ลงใน
หนาตางรูปภาพไดแตเปนไปดวยความลําบากเพราะการสรางเปน text base ตอมาร จนกระทั่ง version5 
MATLAB ไดสราง Graphical User Interface Development Environment หรือ GUIDE ขึ้นเพื่อชวยใหเราสราง 
บันทึก และแกไป GUI ไดสะดวกขึ้น 
 การสราง GUI จะประกอบดวยขั้นตอนสองขั้นตอน  

• กําหนดและวางสวนประกอบตาง ๆ ลงบน GUI 
• เขียนโปรแกรมเพื่อกําหนดการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ ใน GUI 

GUIDE นั้นโดยหลักใหญแลวจะมีหนาที่ในการวางสวนประกอบที่เราตองการใหมีลงใน GUI 
จากนั้น GUIDE จะสราง M-file ที่บรรลุ handle ของวัตถุหรือ object ทั้งหมดที่เราสรางขึ้นรวมทั้งคําสั่งให 



 

Introduction to GUIDE 244 

GUI ทํางาน นอกเหนือจากนั้น M-file จะใหแนวทางในการเขียนฟงกชัน ที่ทํางานหลังจากผูใชกดเมาส
ปุมซายหรือปรับเปลี่ยนคาของวัตถุนั้น ซ่ึงเราเรียกวา callback ของวัตถุนั้น 

14.2 สวนประกอบของ GUI ใน MATLAB 
ดังที่ไดกลาวมากอนแลววาเราสามารถสราง GUI ขึ้นมาไดโดยการเขียนเปน M-file ขึ้นมาลวน ๆ 

แตการใช GUIDE จะทําใหการทํางานงายขึ้นมากเพราะจะชวยใหเรากําหนดตําแหนงของวัตถุตาง ๆ ได
โดยงาย หลังจากนั้น GUIDE จะสรางไฟลขึ้งมา 2 ไฟลเพื่อเก็บและนํา GUI ของเรามาใชตอไปซึ่งจะ
ประกอบดวย 

• FIG-file ซ่ึงจะบรรจุรายละเอียดของวัตถุตางที่เปนองคประกอบอยูในหนาตางรูปภาพที่
เปน GUI ของเรา 

• M-file ที่จะบรรจุฟงกชันที่กําหนดการทํางานของ GUI ของเรา รวมถึง callback ทั้งหมด
ซ่ึง callback เหลานี้จะบรรจุเปน sub function อยูใน M-file และเราจะเรียก M-file ที่
ควบคุมการทํางานของ GUI นี้วา Application M-file 

ดังนั้น Application M-file จะไมมีขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับรูปแบบของสวนประกอบที่บรรจุอยูใน 
GUI เชนสี ขนาด ตําแหนง หรือ อ่ืน ๆ เลย เพราะขอมูลเหลานั้นจะบรรจุอยูใน FIG-file 
 

 สวนประกอบสําคัญของ Application M-file ท่ีสรางโดย GUIDE 

GUIDE จะรวบรวมองคประกอบตาง ๆ ภายใน GUI แลวสราง Application M-file โดยอัตโนมัติ
โดยมีรูปแบบของการสรางที่ชัดเจน เพื่อใหเราไดโครงสรางของ Application M-file จากนั้นเราสามารถนํา
โครงสรางที่สรางโดยอัตโนมัตินั้นมาปรับแก เพื่อใหเกิดการควบคุม GUI ตามที่เราตองการ การกระทํา
ดังกลาวทําใหเราไดขอไดเปรียบหลายประการ เชน 

• M-file จะประกอบดวยคําสั่งที่จําเปนในการควบคุม GUI ครบถวน 
• M-file จะทําใหเราสงขอมูลไปที่สวนตาง ๆ ไดงาย สะดวก รวดเร็ว 
• การใช M-file จะทําใหเราสงขอมูลไปที่สวนตาง ๆ ภายใต MATLAB ไดงายขึ้น 
• Application M-file จะสราง Sub function สําหรับ uicontrols ทุกแบบที่มีใน GUI เพื่อทําให

เราเขียน callback ตาง ๆ ไดสะดวกขึ้น 
 

แมวา GUIDE จะใหทางเลือกกับเราวาจะให GUIDE สรางเฉพาะ fig-file เพื่อเก็บและใชเปน
ขอมูลของ GUI ที่สรางขึ้นเพียงอยางเดียว แลวเราเขียน M-file ขึ้นมาเอง แตสําหรับผูเร่ิมเขียน GUI บน 
MATLAB เราคิดวาการสราง GUI ดวย GUIDE จะสะดวกกวา หากเราให GUIDE สราง Application M-file 
ใหเราดวย ดังนั้นในการสราง GUI ดวย GUIDE ที่เรานําเสนอในเอกสารนี้จะมีการกําหนดขั้นตอนดังนี้ 

• เลือก GUIDE Application option แลวเลือกให GUIDE สรางทั้ง FIG-file และ M-file  
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• การใช Layout Editor เพื่อวางรูปแบบของ GUI 
• เรียนรูการสราง Application M-file จาก GUIDE และเขาใจถึงวิธีการทําเพื่อจะนําไปใชตอ 
• ปรับแก Application M-file ใหทํางานตามที่เรากําหนด 
 

Note GUIDE จะสราง Application M-file มีช่ือเดียวกับ Fig-file ที่เรากําหนดจาก Layout Editor เมื่อเรา
กําหนดให GUI นั้น Active จาก Layout Editor, GUIDE พยายามที่จะให Application M-file นี้ทํางานและเปด
หนาตาง GUI นั้นขึ้นมา 
 

 การเลือก GUIDE Application Options 
 เมื่อเราตองการจะใช GUIDE นั้น คร้ังแรก บน MATLAB COMMAND WONDOW ที่ prompt เราสั่ง 

 
» guide 
 

จากนั้น Layout Editor จะปรากฏขึ้น ซ่ึงมีลักษณะดังรูป  
 

 
 

กอนที่จะทําการเพิ่มสวนประกอบตาง ๆ ลงใน GUI เราควรกําหนดตัวเลือกตาง ๆ กอน โดย
ภายใตเมนู Tool เลือก Application Options 
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ซ่ึงจะทําใหเราได หนาตาง GUIDE Application Options ซ่ึงมีลักษณะตามรูป 
 

 
 

นอกเหนือจากการเลือกให GUIDE จะสรางเฉพาะ FIG-file หรือสรางทั้ง Fig-file และ M-file แลว 
เรายังสามารถ กําหนดคาตาง ๆ ในหนาตางตัวเลือกนี้ได ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้คือ 
 

Resize Behavior 

 
เปนการกําหนดวาผูใชสามารถเปลี่ยนขนาดของหนาตาง GUI ที่สรางขึ้นไดหรือไม และถาได จะให 

MATLAB ควบคุมการเปลี่ยนขนาดโดยผูใชอยางไร ซ่ึง GUIDE ใหตัวเลือก 3 แบบคือ 
 

• Non-Resizable ผูใชไมสามารถเปลี่ยนขนาดของหนาตางได (default) 
• Proportional ใหผูใชสามารถปรับขนาดของหนาตาง GUI ไดโดย MATLAB จะปรับขนาดของ

องคประกอบตาง ๆ ใน GUI ใหมีสัดสวนตามขนาดของหนาตาง GUI ที่เปลี่ยนไป 
• User-Specifide มีการเขียนโปรแกรมกําหนดให GUI ปรับเปลี่ยนขนาดและตําแหนงของ

องคประกอบตาง ๆ ใน GUI ซ่ึงการเลือกตัวเลือกนี้ผูเขียน GUI ตองเขียนคําสั่งเพื่อปรับขนาด
และตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ ใน GUI ใหชัดเจน 

 
สําหรับตัวเลือกตัวแรก เหมาะกับ GUI ที่ไมตองการปรับปรุงขนาด สวนตัวเลือกที่สอง 

Proportional นั้นเหมาะสมกับการที่ใหผูใชปรับปรุงขนาดหนาตางได แตรายลเอียดตาง ๆ ปลอยให
เปนไปโดยอัตโนมัติ และเราขอเตือนวาหากปรับตําแหนงดวยตัวเลือก Proportional นี้ เมื่อปรับขนาด
หนาตาง ขนาดตัวหนังสือใน GUI ไมมีการปรับไปดวย ดังนั้นหากเรากําหนดใหหนาตางมีขนาดเล็ก
เกินไป ตัวหนังสือตาง ๆ อาจซอนทับกัน การปรับปรุงขนาดหนาตางดวย User-Specify อาจจะเปนการ
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ปรับปรุงหนาตางขนาดตาง ๆ ไดหลากหลายกวา แตตองมีการเขียนโปรแกรมควบคุม อยางไรก็ตามเรา
จะไมขอกลาวถึงรายละเอียดในที่นี้ 

Command-Line Accessibility 

 
เมื่อ MATLAB สราง graph จะ figure และ axes ที่จะตองเปน parents ของรูปกราฟนั้น ซ่ึง MATLAB 

จะทําการมองหากอนวามมี figure และ Axes เกิดขึ้นอยูในขณะนั้นหรือไม ถามี MATLAB จะทําการเขียน
กราฟลงใน figure และ Axes ที่มีอยูถาไม MATLAB จะทําการสราง figure และ Axes ขึ้นมาใหม 
 

ในการสราง GUI ของเรานั้น สวนมากแลว เราคงไมตองการใหผูใชเขียนกราฟลงใน axes ที่
ปรากฏอยูใน GUI ของเรา แตบางกรณีเราอาจจะตองการใหผูใชเขียนกราฟลงใน axes ที่ปรากฏอยูใน 
GUI ของเราก็ได ดังนั้น GUIDE จึงมีตัวเลือกใหเราเลือกสําหรับ Command-Line Accessibility ดังนี้ 

 
• Off - ปองกันการสั่งเขียนกราฟผาน command-line บน GUI ของเรา (default) 
• On – ใหมีการเขียนกราฟผาน command-line บน GUI ของเราได 
• User-Specified GUIDE จะให GUI ใชคาที่กําหนดโดยคุณสมบัติ Handle Visibility และ 

Integer Handle ของ figure  
 
Note คําสั่ง Findobj นี้จะใชไมไดกับวัตถุตางที่อยูใน GUI Handle Visibility ของ Figure เปน off เพราะเรา
กําหนดวา handle ของ figure นี้จะมองไมเห็นโดย MATLAB แมวา figure นี้อาจจะปรากฏอยูบนหนาจอก็
ตาม อยางไรก็ตาม Application M-file จะมีขอมูลเกี่ยวกับ handle ของวัตถุตาง ๆที่เราสรางใน GUI อยูแลว
ดังนั้นเราไมจําเปนตองใชคําสั่ง findobj เพื่อหา handle ของวัตถุตางๆ สําหรับคุณสมบัติของ figure ที่
เกี่ยวของกับการมองเห็น figure ที่สําคัญมี 2 คา คือ 
 

• Handle Visibility ถาหากคาคุณสมบัตินี้เปน off คาของ handle ตาง ๆ ที่เปน children ของ 
figure นี้จะถูกลบออกจาก children ของ root object ทําให figure นี้ไมเปน current figure 
(current figure เปนเปาหมายในการสรางกราฟของ MATLAB) อยางไรก็ตาม handle 
เหลานั้นยังคงใชได ดังนั้นคําสั่งตาง ๆ ที่ส่ังตรงถึง handle เหลานั้นจึงเปนไปได 

• Integer Handle ถาหากคาคุณสมบัตินี้เปน off แลว MATLAB จะกําหนดคา handle ของ
วัตถุตาง ๆ เปนเลขจํานวนจริงที่จะไมมีการกําหนดซ้ําอีกเชน (68.0001224) แทนที่จะ
เปนเลยจํานวนเต็ม ซ่ึงจะเปนการลดโอกาสที่จะมีวัตถุใน GUI อ่ืน ๆ ที่มี handle ซํ้ากับ
วัตถุใน GUI ของเรา 
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14.3 การสราง Application M-file ของ GUIDE 
เมื่อเราสราง GUI โดย GUIDE และเลือกให GUIDE สราง FIG-file และ M-file เมื่อเราเลือกตัวเลือกนี้

จะมีตัวเลือกใหผูใชเลือกเพิ่มขึ้นไดอีก 4 ตัวเลือกเพื่อกําหนดลักษณะของ Application M-file ซ่ึงตัวเลือก
ตางๆ มีดังนี ้

 Generate callback function prototypes 
 Application allows only one instance to run  
 Use system color scheme for background 
 Function does not return until application window dismissed 

 
โดยรายละเอียดของตัวเลือกตาง ๆ มีดังนี้ 

 
  การสรางตนแบบของ Application M-file  

เมื่อเราเลือกตัวเลือก Generate Callback Function Prototype ในการเลือกตัวของ GUIDE Application 
Option ก็จะทําให GUIDE เพิ่ม sub function ใหกับ application M-file สําหรับทุกวัตถุที่เราสรางขึ้นใน GUI 
(ยกเวน frame และ Static text) อยางไรก็ตาม GUEDE จะสรางเฉพาะ sub function เปนตนแบบไวเทานั้น 
สวนคําสั่งตาง ๆนั้นเราตองเปนผูเขียนใน sub function นั้นเอง นอกเหนือจากนั้น GUIDE ยังจะเพิ่ม sub 
function ทุกครั้งเมื่อเราแกไข callback จากการใชเมาสปุมขวาในเมนู context 

สําหรับการสรางตนแบบของ callback sub function นั้นจะสรางขึ้นโดยมีลักษณะดังนี ้
 
 function object.Tag_Callback(h,eventdata,handles.varagin) 

 
โดย arguments ตาง ๆ จะเปนดังนี้ 
 h  เปน handle ของวัตถุที่เรียก callback นี ้
 eventdata วางสํารองเก็บไวใชในอนาคต 

handles เปนตัวแปรแบบ structure ที่บรรจุ handle ของทุกวัตถุที่อยูใน GUI โดยช่ือของ 
fileจะเปนชื่อ tag ของวัตถุนั้น เราสามารถใชตัวแปรนี้สงขอมูลเกี่ยวกับ handle 
ของวัตถุตาง ๆ ใน GUI ไปที่ callback ตัวอ่ืนหรือโปรแกรมตัวอ่ืน ๆ ใน 
MATLAB ได 

varargin เปน variable-length แสดงผลที่เราตองการสงผานไปที่ callback function 
ตัวอยางเชน ถาเราวาง push button ที่เรากําหนด Tag เปน pushbutton1 จะทําให 
GUIDE สราง sub function ใน application ดังนี้ 

 
  function pushbutton1_Callback(h,evendata,handles,varargin) 
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หลังจากนั้น GUIDE จะกําหนดคุณสมบัติ Callback ของ push button นี้เปน 
 
  Mygui(‘pushbutton1_callback’,gcbo,[],guidata(gcbo)) 

โดย 
Mygui   เปนชื่อของ FIG-file ที่เก็บ GUI นี ้
Pushbutton1  Callback-เปนชื่อของ callback sub funcion 
gcbo   เปนคําสั่งที่ให handle ของวัตถุนี้ ในที่นี้คือ push button 
[ ]    เปน เมตริกสวางใชเปนที่เก็บ eventdata  
guidata(gcbo) เปน handles structure ที่ไดจากขอมูลที่บรรจุอยูใน figure ที่เปน GUI 

 
ถาหากเราตองการจะสงขอมูลอ่ืน ๆ ผานตอเขาไปสู sub function นอกเหนือจากที่ GUIDE ได

สรางเปนตนแบบ เราสามารถทําไดดดยการเพิ่ม argument เขาไปดวยการแยกขอมูลตาง ๆ ดวย
เครื่องหมาย , ซ่ึงการแกไขจะตองทําทั้งใน (1) sub function ใน application M-file และ (2) ใน คุณสมบัติ 
callback ของวัตถุนั้น เชนถาเราตองการสงผานตัวแปร gx1 และ gx2 ไปสู subfunction เพิ่มเติมใหเราแกไข
คําสั่ง function ใน M-file เปน 

 
MYGUI(‘pushbutton1_callback’,gcbo,[],guidata(gcbo),gx1,gx2) 
 

กําหนดให GUI ทํางานที่ละครั้ง 
 ตัวเลือกนี้เปนการกําหนดตัวเลือกวาจะให GUI นั้นทํางานอยางไร 

• ยอมให MATLAB แสดง GUI นี้เพียงที่ละหนึ่งหนาตาง ในเวลาหนึ่ง ๆ 
• ยอมให MATLAB แสดง GUI นี้ไดหลายหนาตางพรอมกันในเวลาหนึ่ง ๆ 

 
ถาเราเลือกให MATLAB ใช GUI นี้ไดเพียงหนาตางเดียวในแตละเวลาหนึ่ง ๆ จะทําให MATLAB 

เลือกใช GUI รูปเดิมขึ้นมาแสดงเมื่อมีการเรียกใช GUI นี้ซํ้าแทนที่จะสรางขึ้นมาใหม แตถาเราไมเลือก
ตัวเลือกนี้ MATLAB จะสราง GUI ตัวใหมขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเรียกคําสั่งใช GUI นี ้

สําหรับ code ใน application M-file ที่กําหนดตัวเลือกนี้จะอยูดานบนของ application M-file โดยใช
คําสั่ง  

fig = openfig(mfilename,’reuse’) 
 

กรณีที่เลือกตัวเลือกนี้และ 
   

fig = openfig(mfilename,’new’) 
 

สําหรับกรณีที่เราไมเลือกตัวเลือกนี้ 
Note ใหแนใจวาเรามีการสั่ง openfig ใน application M-file รวมถึงใน command line เพียงครั้งเดียว 
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  ใชสีพื้นที่กําหนดดวย System ท่ี MATLAB ทํางานอยู 
สีที่ใชในระบบและสวนประกอบของ GUI จะเปลี่ยนไปตามระบบคอมพิวเตอรที่ใชตัวเลือกนี้

ยอมใหเราใชสีพื้นของ uicontrol เปนสีเดียวกับสีพื้นของ figure ซ่ึงจะทําให GUI ของเราดูมีความกลมกลืน
เขากับสีพื้น แตหากเราตองการปรับเปลี่ยนสีพื้นของ uicontrol ที่ใชใหเปนไปตามตองการ เราก็ไมตอง
เลือกตัวเลือกนี้  

สําหรับใน application M-file จะมีคําสั่งในการเลือกตัวเลือกนี้คือ 
 
 %Use system color scheme for figure  
 set(fig,’color’,get(0,’Default UIcontrol Background Color’); 

 
Note ขอใหแนใจวามีคําสั่งนี้ใน M-file รวมถึงใน command line เพียงครั้งเดียว 
 

  การใหรอ input ของผูใช 
สําหรับตัวเลือกใน GUIDE application option  

  
Function does not return until application window dismissed 

 
เปนการสราง application M-file ที่ออกแบบใหรอ input จากผูใช ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชฟงกชัน 

uiwait ซ่ึงจะปองกันการทํางานตอไปของ M-file 
 
ในขณะการทํางานนี้ถูกสั่งใหรอ MATLAB จะจัดคิวใหกับคําสั่งตาง ๆ ที่เราสั่งเขาไปไว

ตามลําดับแตยังไมใหเกิดการทํางานตามคําสั่งนั้น จนกวาจะเกิดปรากฏการณตอไปนี้เกิดขึ้น 
• รูป GUI ถูกลบ 
• ใน GUI มี callback ที่ใหคําสั่ง uiresume 

 
คําสั่งนี้มีประโยชนที่จะปองกัน MATLAB ที่จะใชคําสั่งจาก command line จนกวามีการ

ตอบสนองตอ dialog box แตในขณะเดียวกันยอมให callback ทํางานได 
ใน application M-file จะมีการสราง code ดังนี ้
 
%wait for callbacks to run and window to be dismissed  
uiwait(fig); 

 
เมื่อ fig เปน handle ของ figure นี ้
 
Note ขอใหแนใจวามีคําสั่งนี้ใน M-file รวมถึง command line เพียงครั้งเดียว 
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  การตั้งชื่อไฟลและ Tag 
 ในการกําหนดชื่อของไฟล หรือวัตถุตาง ๆ ที่ใชใน GUI ซ่ึงจะตั้งชื่อโดยคุณสมบัติ Tag สําหรับ 
GUIDE กําหนดคาคุณสมบัติ Tag (หรือกําหนดชื่อของวัตถุนั้น) ใหกับวัตถุทุกแบบที่สรางขึ้นโดย
อัตโนมัติ เชน pushbutton1 และให string นี้ จะนําไปใชเปนชื่อ callback sub function เชน 
pushbutton1_callback อยางไรก็ดี เพื่อใหช่ือของวัตถุบงบอกถึงหนาที่ของมันมากขึ้น เราอาจจะตั้งชื่อของ
วัตถุนั้นใหส่ือถึงหนาที่ของมันมากขึ้น ดังนั้นเราแนะนําวา หลังจากที่เราสรางวัตถุนั้นขึ้นมาแบว เราควร
จะตั้งชื่อใหมันดวย การตั้งชื่อของมันก็คือ การกําหนด คุณสมบัติ Tag ของมันนั่นเอง และเราควรจะทํา
กอนที่จะ active หรือ save GUI นี้ดวย 

การใช save as จะทําให GUIDE ไดสราง application M-file ขึ้นมาใหม และปรับคาคุณสมบัติ 
callback ใหเหมาะสมกับ callbacks ที่มีอยูดวย 
Note เนื่องจาก GUIDE ใชคุณสมบัติ Tag เพื่อสรางเปน function และตัวแปรใน structure file ดังนั้น ช่ือ Tag 
ที่เราเลือกจะตองเปนตัวแปรที่ใชไดตามขอกําหนดของ MATLAB 

การเปลี่ยนชื่อคุณสมบัติ Tag เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนกอนจะ Activate หรือ save รูป GUI และ
สราง Application M-file เพื่อปองกันการสับสน อยางไรก็ตามหากวาเราทําการปรับเปลี่ยน Tag ของ
คุณสมบัติใด ๆ หลังจากเคยสราง application M-file ขึ้นมาแลว อาจจะมีปญหาบางประการเกิดขึ้น เพราะ
มีบางสวนที่ GUIDE จะไมเปลี่ยนแปลงชื่อใน application M-file ใหโดยอัตโนมัติ ทําใหเราตองตามเขาไป
แกไขใน application M-file เอง 
 ถาเราเปลี่ยน Tag หลังจากสราง application M-file GUIDE จะไมสราง sub function ใหมหใ อยางไร
ก็ตาม เนื่องจาก handles นั้นจะสรางขึ้นในเวลาที่ MATLAB ทํางาน ดังนั้น GUIDE จะใชช่ือ Tag ใหมใน
การสราง file ในตัวแปร handles ดังนั้นถาเติมใน application M-file ที่ใชคําสั่ง 
   

x = get(handles,listbox1,’string’) 
 

ถาเราเปลี่ยน Tag จาก Listbox1 เปน graph เราจะตองเปลี่ยนคําสั่งใหมเปน 
   

x = get(handles,graph,’string’) 

 
เพราะในการทํางานใหมของ GUI จะไมมี file ใน structure handles ที่ช่ือ listbox1 อีกตอไปแลว 

และจะเกิด error ขึ้นเมื่อเราสั่ง MATLAB ทํางาน ถาไมเปลี่ยนคําสั่งตามที่กลาวไว ดังนั้นของแนะนําใหมี
การเปลี่ยนชื่อที่สรางโดยอัตโนมัติ หรือที่เราสรางเปนคําสั่งในภายหลังใหเหมาะสม 
 ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสราง FIG-file และ M-file และ M-file ที่จะนํามาใชงานรวมกัน 
GUIDE ก็จะสรางชื่อ file เหมือนกัน แตมี extension ตางกัน ( fig และ M) แตถาเราเปลี่ยนชื่อ file ใด file 
หนึ่ง การทํางานจะ 
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GUI Building Tools (GUI Layout Tool) 

 
MATLAB จะมีเครื่องมือในการชวยสราง GUI อยูหลายสวนโดยจะเริ่มตนจาก GUI Layout tools 

ซ่ึงถือวาเปนขั้นตอนแรกในการสราง GUI เพราะจะเปนการกําหนดวาใน GUI นี้จะมี uicontrol และชื่อ 
axes อะไร อยูใน GUI อะไรบาง และแตละตัวจะมีตําแหนงอยูที่ใด ขนาดเทาไร รูปแบบ สี เปนอยางไร 
ซ่ึงเครื่องมื้อนี้จะประกอบดวย 

• Layout Editor – เพิ่มและจัดวัตถุตาง ๆ ใน GUI 
• Alignment Tool – จัดวางวัตถุเทียบกับวัตถุอ่ืน ๆ ใน GUI ใหเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น 
• Property Inspector – ตรวจสอบและตั้งคาคุณสมบัติตาง ๆ ของวัตถุแตละอัน 
• Object Browser – ตรวจสอบและแสดงลําดับขั้นของวัตถุที่มี handle ใน MALAB ขณะนั้น 
• Menu Editor – สรางเมนูของหนาตาง และ context menu 

 
เราจะเขาสูเครื่องมือตาง ๆ นี้ไดโดยผานเขาทาง GUIDE Layout Editor ในการเริ่มการทํางานของ 

Layout Editor ใหใชคําสั่ง 
»guide 

 
จากนั้น MATLAB จะแสดง GUI ใหมขึ้นมาโดยยังไมมีวัตถุวางอยูใน GUI นั้น หรือถาเราสั่ง 
 
  »guide mygui.fig 

 
(จะมี .fig หรือไมก็ได) จะเปนการเรียก GUI เกาขึ้นมาเพื่อแกไข หรือถาตองการแกไข GUI เกาเรา

อาจใชคําสั่ง open ภายใตเมนู File ของ Layout Editor ก็ได 
 

  การวางสวนประกอบตางๆ ลงใน GUI โดย Layout Editor 

การใช Layout Editor จะชวยใหเราสามารถกําหนดสวนประกอบตาง ๆ วาจะมีอะไร และมี
ตําแหนงอยูที่ใด การวางตําแหนงวัตถุตาง ๆ ซ่ึงก็จะมี uicontrol และ axes ก็จะเหมือนการใชโปรแกรม
วาดรูปทั่ว ๆ ไป มีขั้นตอนดังนี้คือ 

 
1. เลือก uicontrol หรือ axes ที่ตองการจะเพิ่มไปใน GUI จาก component palette  
2. เล่ือนเมาสเขามาในบริเวณพื้นที่ของ GUI ลักษณะ cursor จะเปลี่ยนเปนรูปกากบาทซึ่งเราจะ

สามารถใชกําหนดตําแหนง มุมซายบน ของวัตถุนั้นได โดยการกดเมาสปุมซายที่ตําแหนงที่เรา
ตองการ แลวลากเมาสขณะกดปุมเมาสดานซายอยู เพื่อกําหนดตําแหนงดานขวาลางของวัตถุ 
เมื่อใหตําแหนงที่ตองการใหเราปลอยปุมเมาส 
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3. เราสามารถปรับปรุงขนาดและเลื่อนตําแหนงของวัตถุนั้นได โดยใชเมาสเลือกวัตถุนั้น แลว
เล่ือนหรือปรับขนาดไดตามตองการ 

 
  Activating the Figure 

เราสามารถสรางการทํางานของ GUI ไดโดยส่ัง activate figure ที่เราไดออกแบบมาแลวดวย 
Layout Editor เราสามารถ Activate รูปไดโดยเลือก activate figure ภายใตเมนู Tool หรือโดยการกด Activator 
button บน Toolbar 

เมื่อเราสั่ง activate figure ส่ิงตอไปนี้จะเกิดขึ้น 
กอนอื่น GUIDE จะทําการ SAVE ไฟลทั้ง M-file และ Fig-file เปนอันดับแรก ถา file ทั้งสองไมเคยถูก 
SAVE มากอน ก็จะมี Dialog box SAVE AS เกิดขึ้น เพื่อถามชื่อ FILE ที่เราตองการ SAVE ถาเราใชช่ือไฟลที่
มีอยูแลว MATLAB จะถามวาเราตองการเขียนทับ เขียนเพิ่ม (Append) หรือยกเลิกการใชช่ือนั้น 
 
Note เพื่อใหเราสามารถสราง GUI ที่มีประสิทธิภาพและควบคุมการทํางานไดอยางสะดวก เราควรตั้งชื่อ 
Tag ของวัตถุตางๆ ใน GUI ใหเรียบรอยกอนจะมีการ Activate Figure เพราะการแกไขชื่อนี้ภายหลังจะมี
ปญหายุงยากตามมาได 
 

Layout Editor Context Menu 

 
เมื่อเราทํางานภายใต Layout Editor เราสามารถเลือกวัตถุนั้นดวยเมาสปุมซาย และเมื่อเรากดเมาส

ปุมขวาเหนือวัตถุนั้น ก็จะปรากฏ context menu ขึ้น นอกเหนือจากที่เราจะใชเมนูที่ปรากฏอยูดานบนของ
หนาตาง ซ่ึงเราสามารถใช context menu นี้ สราง subfunction ใหกับ application M-file ของเราได สําหรับทุก
วัตถุชนิดที่มี callback routine  

ในรูปขางลางนี้แสดง เมนู Context ของ figure 
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 Aligning Component in The Layout Editor 
ในการจัดเรียงสวนประกอบตางๆ ที่มีอยู แมวาสามารถที่จะใชเมาสเล่ือนวัตถุตางๆ ไดอยูแลว 

แตการจัดเรียงสวนประกอตางๆ ใหวางอยูในแนวเดียวกัน มีระยะหางเทาๆ กันนั้น จะมีความสะดวกขึ้น 
หากเราใช Alignment Tool เราสามารถเลือก Alignment Tool ไดโดยเลือก Alignment Tool จากปุมบนเมนูซ่ึง 
Alignment Tool จะมีลักษณะดังนี้ 
 

 
 
กอนที่เราจะใช Alignment Tool เราตองเลือกกลุมวัตถุที่จะจัดเรียงเสียกอน ซ่ึงเราสามารถทําไดโดย 

• เลือกลูกศร (select) จาก component palette แลว กําหนดพื้นที่กรอบสี่เหล่ียมที่บรรจ ุ
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วัตถุทั้งหมดที่ตองการ Align เมื่อปลอยเมาส วัตถุเหลานั้นจะถูกเลือก 
• เลือกวัตถุที่ละอัน โดยกดแปน Shift บนแปนพิมพคางไว แลวเลือกวัตถุที่ตองการไปเรื่อยๆ 

เมื่อเลือกกรอบแลว จึ้งปลอยแปนพิมพ 
หลังจากที่เราเลือกวัตถุครบถวนแลว เราจึงเลือกวิธีการจัดเรียงวัตถุเหลานั้นวา เราตองการให

จัดเรียงอยางไร ทั้งในแนว Vertical และ Horizontal เมื่อเลือกลักษณะการจัดเรียงเรียบรอยแลวจึงกดปุม 
Apply เพื่อจัดแนวและตั้งระยะหางวัตถุทั้งในแนวตั้งและแนวนอนใหเปนไปตามที่เราตองการ 
 นอกเหนือจากการใช Alignment Tool เพื่อจัดเรียงวัตถุนั้นแลวเรายังสามารถใช Grids และ Rulers 
เพื่อชวยในการจัดเรียงโดย grid ที่สรางขึ้นนั้นสามารถปรับปรุงไดโดยเรียก Grid and Rulers ภายใตเมนู 
Layout 
 

 
 

โดยเราสามารถกําหนด Grid size ไดระหวาง 10 57’ 200 Pixel โดยคา 50 เปน default นอกจากนี้
เรายังมีตัวเลือก Snap-to-grid เพื่อกําหนดใหวัตถุที่มีการเคลื่อนที่หรือปรับขนาดที่อยูในระยะ 9 pixels ของ
เสน grid จะเคลื่อนที่เขาหาเสน grids การเลือก snap-to-grid นี้จะทํางานทั้งที่เราแสดงหรือไมแสดงเสน 
grid บน Layout Editor 

นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถสราง guide line ขึ้นมาเพื่อสะดวกในการกําหนดตําแหนง การ
สราง guide line นี้ทําไดโดยใชเมาสปุมซายกดที่ ruler ดานบนหรือดานซายมือ จากนั้นดึ่งเสนเขามา
ภายในพื้นที่ของ gui จะมีเสนตรงตามเมาสเขามาได เมื่อเราปลอยเมาส เสนตรงใหมก็จะกลายเปนเสน 
grid เสนใหมแตแสดงสีที่แตกตางออกไป การสราง grid แสดงในรูป 
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และการจัดเรียงวัตถุใน GUI ที่จะกลาวถึง เปนแบบสุดทายในที่นี้คือการจัดเรียงลําดับการวาง

ทับกันบน GUI ซ่ึงปกติวัตถุที่สรางที่หลังจะวางอยูดานบนวัตถุที่สรางกอน แตเราสามารถปรับลําดับได 
โดยกดเมาสปุมขวาเมื่อเลือก context menu แลวเลือก 
  

Bring to Front, Send to back, Bring Forward หรือ send Backward  
 

ตามตองการ 

14.4  การกําหนดคาคุณสมบัติของสวนประกอบตางๆ 
เราสามารถที่จะกําหนดคาคุณสมบัติของสวนประกอบตางๆใน GUI ไดดวยการใช Property 

Inspector ซ่ึงจะใหรายการคุณสมบัติทั้งหมดของวัตถุที่เราเลือกและแสดงคาปจจุบันของคุณสมบัติ
เหลานั้น สําหรับคุณสมบัติแตและตัวในรายการนั้น จะมีอุปกรณที่ใชในการแกไขคุณสมบัติแตละตัวไว
ดวย คุณสมบัติบางตัวซ่ึงมีตัวเลือกอุปกรณแกไขก็จะแสดงตัวเลือกไวให สวนคุณสมบัติบางตัวตองเปน
การกําหนดคา ก็จะเปนการกําหนดคาลงไป 

 
การที่เราจะให Property Inspector ปรากฏขึ้นเราสามารถทําไดหลายวิธีคือ 
• กดเมาสปุมซายสองครั้ง สวนประกอบที่ตองการแสดงคุณสมบัติ 
• เลือก Property Inspector ภายใตเมนู Tools 
• เลือก Inspect property ภายใตเมนู Edit 
• กดเมาสปุมขวาบนวัตถุนั้น แลวเลือก Inspect Properties จากเมนู context 
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• กดเมาสปุมซายที่ Property Inspector ที่ Toolbar 
 
และ Property Inspector จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เราเลือกบน Layout Editor เมื่อเราเปลี่ยนวัตถุ

ที่เลือกไป Property ที่แสดงก็จะเปลี่ยนไปตามวัตถุนั้นดวย 

 
 
เมื่อเราตรวจคุณสมบัติเหลานั้น เราก็สามารถจะปรับแกคุณสมบัติตางๆ ไดตามตองการสําหรับ

คุณสมบัติที่มีเครื่องหมาย อยูดานหนาชื่อคุณสมบัติ  หมายความวาเราสามารถขยายคุณสมบัติเหลานั้น
ได เพื่อปรับแกคุณสมบัติยอยแตละตัวอยางอิสระ 
 
 ในกรณีที่เราเลือกวัตถุหลายวัตถุพรอมกัน Property Inspector จะแสดงคุณสมบัติที่วัตถุนั้นมี
รวมกัน สวนคาที่แสดงนั้นหากวัตถุแตละชิ้นมีคาไมเทากัน คาที่แสดงจะปรากฏเปน Mixed ขึ้น
หมายความวาเปนคารวมหลายๆ คาอยู โดยแตละวัตถุนี้มีคุณสมบัตินี้ไมเทากัน ถาเราปรับเปลี่ยนคา
ดังกลาว คุณสมบัติของวัตถุทุกตัวที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนไปมีคาเทากัน ซ่ึงจะมีประโยชนในการกําหนด
ขนาด สี แบบตัวอักษรของวัตถุหลายๆชนิด ที่เราตองการใหมีคุณสมบัติบางอยางเหมือนกัน ในการ
กําหนดครั้งเดียวแทนที่จะปรับแกทีละตัว 
 

  The Object Browser 
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OBJECT BROWSER จะแสดงลําดับขั้น ของวัตถุตางๆ ที่มีอยูในรูป ในรูปตอไปนี้แสดงรายการ
แสดงของวัตถุที่มีอยูโดยจะแสดง figure และ children ของ figure ทั้งหมดตามขั้นและลําดับการแสดง เรา
สามารถใช object Browser ในการเลือกวัตถุตางๆ บน GUI ได 
    

 
 

The Menu Editor 

 
 เราสามารถที่จะสรางเมนูไดสองแบบใน MATLAB คือ 

• Menu bar object - เปนเมนูที่จะแสดงผลบน figure menu bar 
• Context Menu - เปนเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อผูใชกดเมาสปุมกดในวัตถุ 
 
เราสามารถสรางเมนูทั้งสองแบบโดยการใช Menu Editor ซ่ึงเราสามารถเรียกใชไดโดยการกด

เลือก Menu Editor บน Layout Editor Toolbar หรือ เรียก Edit Menu bar ภายใตเมนู Layout ซ่ึง Menu Editor จะ
มีลักษณะดังรูป 
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เมนูเหลานี้จะทํางานภายใตคําสั่ง UI menu และ UIcontext menu ของวัตถุนั้นๆ 

  การกําหนดเมนูบน Menubar 
 เมื่อเราสรางเมนู MATLAB จะเพิ่มเมนูเหลานั้น ลงใน figure Menu bar จากนั้นเราสามารถจะสราง
รายการใหแตละเมนูที่เราสรางขึ้น และแตละรายการที่เราสรางขึ้นก็สามารถมีรายการยอย เพิ่มเขาไปได
อีกยอยลงไปเรื่อยๆ 
 ในการสรางเมนูขั้นแรกกําหนดเลือก New Menu บน Toolbar ตามรูป 
 

 
 

จากนั้นเมื่อเรากดเมาสไปที่เมนูที่กําหนดขึ้นใหมจะมี UI MENU Property ปรากฏขึ้น เพื่อใหเรา
กําหนด Lable (ช่ือที่จะแสดง), Tag (ช่ือที่เราจะเรียก) Seperator (การแบงเมนูออกเปนสวนๆ) Checked 
Menu property (กําหนดวาเปนตัวที่ถูกเลือกไวกอนหรือไม) และสุดทายคือการกําหนด Callback ของ menu 
นั้น 
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หากเราตองการสรางรายการใหกับเมนูที่เราสรางขึ้น ใหเราเลือก New Menu Item เพื่อกําหนด

รายการสําหรับเมนูที่เราเพิ่งสรางขึ้นนั้น ยกตัวอยางคําสั่ง Print ภายใตเมนู File 
หากเราตองการสรางรายการเพิ่มใหกับเมนูเดิม ใหเราเลือกที่เมนูเดิมกอนจากนั้น จึงเลือก New 

Menu Item แตถาเราอยูที่รายการภายใตเมนูแลวเราเลือก New Menu Item มันจะเปนการสรางรายการยอย
ตอลงจากรายการนั้น  

  การกําหนด callback ของเมน ู
คําสั่งในเมนูที่ปรากฏอยูจะสั่งให callback ของมันทํางานเมื่อผูใชเลือกรายการในเมนูนั้น เรา

สามารถเขียนคําสั่ง MATLAB ลงในชองของ callback ของ Menu Editor ซ่ึงปกติการกําหนดแบบนี้จะ
สะดวก ถาคําสั่งเปนคําสั่งงายๆ เชน print-dsp อยางไรก็ตามโดยทั่วไปจะดีกวาถาเราเพิ่ม Subfunction ลง
ไปใน Application- M – file เหมือนกับที่ GUIDE สรางใหกับ UI control callback 
 
Note GUIDE จะไมสราง callback subfunction สําหรับเมนูใน application M-file โดยอัตโนมัติ เราจะตองเพิ่ม 
subfunction ไปเอง 

การกําหนด callback String นั้นก็ขึ้นกับวาคําสั่งในเมนูของเรายุงยากเพียงใด หากเปนคําสั่งงายๆ 
เราสามารถใชชอง callback กําหนดคําสั่งไดเลย หากวาคําสั่งคอนขางซับซอนเราจําเปนตองเขียน
subfunction 
จะเปนดังนี้ 
  My Gui (‘Name_of_subfunction’, gcbo, I J, guidata (gcbo)) 

 
เมื่อ My Gui คือซ่ึงของ Applicaton M-file 
 Name_of_subfunction คือซ่ึงของ subfuncton ที่จะใชกับคําสั่ง หรือรายการในเมนู 

gcbo  เปน handle ของรายการนี ้
  [] เปนเมตริกส วาง สํารองไวใชภายหลัง 
  guidata (gcbo) เรียก handles ของวัตถุทั้งหมดที่มีอยูใน GUI นี้  
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 ซ่ึงคําสั่งนี้จะเขียนลงในชอง callback ของ Menu Editor จากนั้นใน application M-file ใหเราเพิ่ม 
subfunction มีช่ือ Name_of_ subfunction ลงไป 
 

  การสราง Context Menu 
การสราง Context Menu เพื่อใชกับวัตถุตางๆ เมื่อเรากดเมาสปุมขวาลงบนวัตถุนั้น สามารถสราง

ไดจาก Menu Editor ลําดับขั้นในการสราง context menu ดังนี ้
 

1. สราง Paren Menu รายการตางๆ ที่บรรจุอยูใน context menu จะเปน children ของ context menu 
ซ่ึงจะไมแสดงบนเมนูของ figure ในการสราง paren menu อันดับแรกเลือก Context Menus tab 
ใต Menu Editor จากนั้นเลือก New Context menu  

 

 
 

2. เลือก Tag สําหรับ context menu นั้น 
3. กําหนดชื่อที่ปรากฏ และกําหนด callback String 
4. เราสามารถสราง รายการในเมนูนี้ไดเร่ือยๆ ตามตองการ 
5. กําหนดวา วัตถุใดจะใช Context menu นี้ ซ่ึงทําไดโดยเลือกวัตถุนั้นบน Layout Editor จากนั้น

ภายใต Property Inspector ของวัตถุนั้น เลือกคุณสมบัติ UI context Menu ใหตรงกับ Context 
Menu ที่เราตองการ 

6. สราง Callback subfunction ใหกับเมนูนั้นถาจําเปน โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการสรางใหเมนู
ปกติ 
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14.5  User Interface Controls 
สําหรับ User interface control นั้นจะประกอบดวย 1) Check Boxes, 2) Editable Text, 3) Frames 4) 

List boxes, 5) Push Buttons, 6) Radio Buttons, 7) Sliders, 8) Static Text, 9) Toggle Buttons 
ซ่ึงรายละเอียดของคุณสมบัติเหลานี้ เราไดกลาวถึงไปแลวในบทของ object Properties ที่ผานมา 

ดังนั้นเราจะไมขอกลาวถึงคุณสมบัติ และวิธีการใชของมันอีกในบทนี้ เพียงแตใน GUIDE ของ MATLAB 
6.0 นี้มีการสราง Callback subfunction ใหกับวัตถุตางๆเหลานี้ (ยกเวน frame และ Static text) โดยอัตโนมัติ 
ซ่ึงตองใชช่ือ Tag เปนองคประกอบในชื่อ subfunction นั้นดวย ดังนั้นเราจะขอแสดงชื่อที่ DUIDE ตั้งให 
Control แตละตัว เปน default ใหกับวัตถุเหลานี้ อยางไรก็ตามอยาลืมวาเราควรจะกําหนดชื่อ Tag เหลานี้
ใหมใหเหมาะสม กับการทํางานของมัน 
 

UI Control Default Tag 
Check Boxes checkbox1, checkbox2,….. 
Editable Text edittext1, ….. 
Frames  frame1, ….. 
List Boxes listbox1, …. 
Push Buttons pushbutton1, …… 
Radio Buttons radiobutton1, … 
Slider slider1, … 
Static Text text1, … 
Toggle Buttons Togglebottom1,… 

 

14.6  Understanding the Application M-File 
Application M-file เปนโครงรางโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานของ GUI ซ่ึงจะถูกสรางขึ้นโดย

อัตโนมัติพรอมกับ Fig-file เมื่อใช GUIDE ในการสราง GUI โดยที่ Application M-file จะชวยให มีความ
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงโปรแกรมหรือ Code ทุกสวนรวมถึง Subfunction จะรวมอยูใน Application 
M-file โดย Callback ทั้งหมดจะถูกเขียนเปน Subfunction ซ่ึงทําใหวิธีการเขียน Callback งายขึ้นและทําให
สามารถปรับคาเริ่มตน หรือทําการ Initialize ใหกับ GUI ของเราได หัวขอที่จะกลาวตอไปนี้จะเปน
ประโยชนกับผูที่จะทําการเขียน M-file ที่ใชควบคุม GUI ไมวาจะสรางขึ้นเอง หรือจะเปน application M-
file ที่สรางขึ้นโดย GUIDE 

อยางไรก็ตาม ในเอกสารนี้จะเนนถึงการพิจารณา Application M-file ที่สรางขึ้นโดย GUIDE เปน
หลัก และเมื่อผูอานเขาใจถึงการเขียนคําสั่งตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาแลวก็จะสามารถสราง M-file ขึ้นมา
ควบคุมการทํางานของ GUI ไดดวยตนเอง สวนประกอบสําคัญ Application M-file มีดังตอไปนี้ 
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 การสรางและกําหนดชื่อ Callback โดยอัตโนมัติ 
 ขั้นตอนการทํางานของ Application M-file 
 การกําหนดคาเริ่มตนใน Application M-file 

 
 Automatic Naming of Callback Routines 

GUIDE จะทําการสรางและตั้งชื่อ Callback subfunction ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ใหกับวัตถุตางๆ ที่
สรางขึ้นมาใน Layout Editor ยกเวน Static Text และ Frame ดังนั้นเมื่อมีการเลือกวัตถุเหลานั้นใน GUI จะทํา
ให MATLAB มองไปที่ Callback ซ่ึงจะชี้ไปที่ Callback subfunction ของแตละตัวใน application M-file แลว 
MATLAB จะทํางานตามที่กําหนดใน Subfunction ดังนั้นขั้นตอนการทํางานของ GUIDE และของ GUI ที่
สรางโดย GUIDE จะมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 
 

1. สรางรูปแบบ GUI ใน GUIDE Layout Editor และปรับแกคุณสมบัติตางๆ ใหเปนตามตองการ 
2. เมื่อทําการ Save GUI ใน Layout Editor แลว GUIE ก็จะทําขั้นตอนตอไปนี ้

 สราง Application M-file และ Fig-file โดยใชช่ือเดียวกันกับชื่อ GUI 
 ทําการกําหนดคา Callback ของวัตถุตางๆ ใหเปน 
my_gui('ObjectTag_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo)) 

โดย  
 my_gui จะเปนชื่อของ application M-file ที่เรากําหนดในตอน save 
 ObjectTag_Callback จะเปนชื่อของ Subfunction ที่จะเกิดขึ้นใน Application M-file โดยช่ือ 

ObjectTag นั้นจะเปลี่ยนไปตามที่เรากําหนดคุณสมบัติ Tag ของวัตถุนั้นเชน ถาเรากําหนดใหวัตถุ
นั้นมี Tag ช่ือ pushbutton1 ก็จะทําใหช่ือของ subfunction นี้มีช่ือเปน pushbutton1_Callback เปนตน 
ซ่ึงจะเปนการสะดวกที่เราจะทราบวา subfunction ใดใน application M-file เปนของวัตถุใดใน GUI 
นั่นเอง 

 gcbo มาจาก get callback object นั่นคือจะใหคาเปน handle ของวัตถุที่กําลังเรียก Callback จาก
ผูใช 

 [ ] เปนเมทริกสวาง ที่เก็บสํารองไว ซ่ึงอาจมีการใชในอนาคต 
 guidata(gcbo) เปนขอมูลของ handle ของวัตถุทุกตัวที่อยูใน GUI ซ่ึงจะทําใหเราเรียกหาวัตถุ
ตางๆที่มีอยูใน GUI นั้นไดสะดวกยิ่งขึ้น 
เมื่อมีการสรางวัตถุใดๆ ลงใน GUI แลว GUIDE ก็จะทําการสราง Subfunction ที่ช่ือ 

ObjectTag_Callback ขึ้นมาใหดวย ดังนั้นเมื่อมีการเรียกวัตถุนั้นใน GUI ก็จะทําให MATLAB ไปที่ 
Application M-file ตามที่เรากําหนด (ในตัวอยางขางบนก็จะไปที่ฟงกชันไฟล my_gui.m) และมองหา 
Subfunction ที่ช่ือ ObjectTag_CallBack โดยใน application M-file ก็จะปรากฏ Subfuction ในลักษณะตอไปนี้
ขึ้นมา 
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% --------------------------------------------------------------- 
function varargout = ObjectTag_Callback(h, eventdata, handles, varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.ObjectTag. 
disp('ObjectTag Callback not implemented yet.') 

 
ซ่ึงสําหรับ input ที่กําหนดใหกับ Subfunction นี้จะมี 

h   เปน handle ของวัตถุนี ้
eventdata  เปนเมทริกสวางซึ่งสํารองไวใชในอนาคต 
handles  จะเปนตัวแปรประเภท structure โดยจะมี field ตางๆ เปน handle ของวัตถุที่มีใน 

GUI และชื่อของ field จะมีช่ือตาม Tag ของวัตถุนั้น ยกตัวอยางเชนถา GUI นั้น
ประกอบดวยวัตถุอยู 3 วัตถุคือ  
 หนาตางรูปภาพหรือ Figure ซ่ึงมีช่ือ Tag เปน figure1 และ handle มีคาเปน 

1.00256 
 ปุม Push Buttom ซ่ึงมีช่ือ Tag เปน ObjectTag และ handle มีคาเปน 5.00123 
 มี Slider ซ่ึงมีช่ือ Tag เปน slider1 และ handle มีคาเปน 6.00301 

 
ก็จะทําใหตัวแปร handles ซ่ึงเปนตัวแปรแบบ Structure นี้มี 3 field คือ 

 handles.figure1 มีคา 1.00256 
 handles.ObjectTag มีคา 5.00123 
 handles.slider1 มีคา 6.00301 

 
ดังนั้นจะทําใหเราทราบ handle ของวัตถุทั้งหมดที่มีอยูใน GUI จึงทําใหไมจําเปนตองใชคําสั่ง findobj เพื่อ
หาวัตถุเหลานั้นเหมือนในการเขียน GUI ใน version กอนๆ ของ MATLAB 
 
varargin เปนตัวแปรที่สงผานเขาไปสูฟงกชัน (variable argument input) 
 
สวนคําสั่ง 

 
disp('ObjectTag Callback not implemented yet.') 

 
มีไวเพื่อเมื่อเรากดที่วัตถุนั้นแลว บน Command Window จะแสดงขอความวาวัตถุนี้ยังไมไดมีการ
ปรับเปลี่ยน Callback และจะทํางานยังไมได เมื่อเราเขามาที่ Subfuction นี้ ก็ใหเราลบบรรทัดนี้ออก แลว
เขียนชุดคําสั่งตามที่เราตองการ 
 

  ขั้นตอนการทํางานและกําหนดคาเริ่มตนของ Application –M file 
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ขั้นตอนการทํางานของ Application M-file จะเกิดขึ้นเมื่อผูใชส่ังชื่อ M-file นี้จาก Command 
Windows ซ่ึงผูใชจะสั่งการไดสองแบบคือ 

1. เรียก M-file โดยไมมีขอกําหนดใดเพิ่มเติม 
2. เรียก M-file โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ซ่ึงโดยสวนใหญแลวก็จะเปนชื่อของ Subfunction และ

มักจะเปน callback 
 

ซ่ึงทําให GUIDE ตองทําสวนที่เรียกวา Switchyard Code ขึ้นมา เพื่อใหการทํางานของ GUI สามารถ
เกิดขึ้นไดดวยวิธีการเรียกใชทั้งสองแบบของการเรียกใช GUI 

 
The Switchyard Code 

 
เปนสวนของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบวาผูใชไดเรียกใชคําสั่งกับ GUI ของเรา

อยางไร และจะกําหนดใหเกิดการทํางานตามที่ผูใชตองการ ซ่ึง Switchyard Code นี้จะเปนโปรแกรมที่ถูก 
GUIDE สรางขึ้นอยูในสวนตน ของโปรแกรม และทําหนาที่กําหนดสภาพเริ่มตนการทํางานของ
โปรแกรมดวยอีกหนาที่หนึ่ง โดยมีลักษณะดังนี้ 
 
 

if nargin == 0 % LAUNCH GUI 
 

 fig = openfig(mfilename,'reuse'); 
 

  % Use system color scheme for figure: 
 set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
 

  % Generate a structure of handles to pass to callbacks, and store it.  
 handles = guihandles(fig); 
 guidata(fig, handles); 
 
 if nargout > 0 
  varargout{1} = fig; 
 end 
 
elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK 
 
 try 
  [varargout{1:nargout}]=feval(varargin{:});%FEVAL switchyard 
 catch 
  disp(lasterr); 
 end 
end 

 
โดยเราจะขออธิบายถึงสวนตางๆ ใน code บางสวนดังนี้ 
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   if nargin == 0 % LAUNCH GUI เร่ิมจากคําสั่ง if ซ่ึงขั้นแรกจะเปนการตรวจสอบวา
คําสั่งที่มาจาก Command line นั้นมีขอความตอจากชื่อไฟลของ GUI ของเราหรือไม ถาไมมีคือเทากับ 0 ก็
จะทําให MATLAB ทําการเปด GUI ขึ้นทันที โดยเมื่อเปด GUI จะทําการตอไปนี้ 
 

 fig = openfig(filename,'reuse'); เปดหนาตางที่เปน GUI ของเราขึ้นมา โดยจะเปน
การเปด FIG-file ที่เก็บไวนั่นเอง สวนขอกําหนด reuse นั้นหมายความวาจะยอมใหมี GUI นี้เกิดขึ้นได
เพียงหนาตางเดียวในเวลาหนึ่งๆ (ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดที่เราเลือก ซ่ึงไดกลาวถึงไปกอนหนานี้แลว) 
แตถาหากวาเราเลือกใหมี GUI นี้ไดพรอมกันหลายหนาตาง ขอกําหนดนี้จะเปลี่ยนเปน new 
 

 set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); คําสั่งนี้จะ
ทําให uicontrol หรือวัตถุตางๆที่ปรากฏอยูใน GUI มีสีพื้นเหมือนกับสีพื้นของหนาตาง GUI ในสวนนี้ก็มา
จากขอกําหนดที่เราเลือกในตอนสราง GUI ที่กลาวมากอนหนานี้นั่นเอง 
 

 handles = guihandles(fig); คําสั่ง guihandles จะสรางตัวแปรแบบ structure จาก
รูปภาพที่สรางขึ้น โดยให field ทั้งหมดในตัวแปรนั้นคือวัตถุตางๆที่มีอยูในรูปภาพที่กําหนด ในตัวอยาง
นี้จะสรางตัวแปรที่มีช่ือวา  handles  สําหรับรูปที่ handle มีคาเทากับ fig และชื่อ field นี้ก็จะใชช่ือ 
Tag ของวัตถุตางๆ ทําใหเราไดตัวแปรโครงสราง handles มีลักษณะตามที่ไดกลาวมากอนหนานี้แลว 
 

 guidata(fig, handles) คําสั่งนี้เปนคําสั่งที่ใหเก็บคาตัวแปร handles เขาไปเปนสวน
หนึ่งของรูปที่สรางขึ้น คําสั่ง guidata นี้เปนคําสั่งที่ใชเก็บขอมูล หรือดึงขอมูลที่มีอยูจากรูปออกมา 
การเขียนคําสั่งในลักษณะเชนนี้จะทําให MATLAB ทําการเก็บตัวแปรชื่อ handles นี้เขาไวใหอยูในรูป 
ซ่ึงเราสามารถที่จะเรียกขอมูลจากรูปออกมาไดในภายหลัง สวนสําคัญของคําสั่งนี้ก็คือหากในภายหลัง
เราไดมีการเพิ่มเติมขอมูลสําคัญเขาไปอยูใน GUI และตองการสงตอหรือมีการปรับเปลี่ยนคาตัวแปร 
handles นี้ไมวาดวยเหตุผลใด เราจะตองใชคําสั่งนี้ใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเก็บขอมูลที่ไดรับการ
ปรับแกแลวเขาไปอยูในรูป 
 

สวนในชุดคําสั่งที่มี if หรือ elseif ที่อยูตอมานั้นเปนคําสั่งที่ในกรณีที่ผูใชเรียกใช GUI โดยมี
ขอกําหนดเพิ่มเติม ซ่ึง MATLAB ก็จะทําการตรวจสอบขอกําหนดนั้นวาเปนอยางไร และถาหากวา
ขอกําหนดนั้นเปนชื่อของ Subfunction  ที่อยูในโปรแกรมนี้ ก็จะสั่งให Subfunction นี้ทํางานกอน ซ่ึงเราจะ
ไมขอกลาวถึงรายละเอียดในที่นี้ 
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ตอไปเราจะลองทําตัวอยางงายๆ GUIDE สราง GUI แตกอนอื่น เราขอแนะนําถึงขั้นตอนในการ
ออกแบบและสราง GUI ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวาเปนแนวทางในการสราง GUI โดยทั่วไปกอน เพื่อให
เกิดความเขาใจในการสรางมากยิ่งขึ้น 

14.7  ขอเสนอแนะในการออกแบบ GUI 
ถาหากวาทานคิดที่จะสราง GUI ใหทํางานบน MATLAB หรือโปรแกรมอื่นๆ ก็ตาม ขอแนะนํา

ประการแรกก็คืออยาเริ่มทําอะไรกับ MATLAB หรือ GUIDE จนกระทั่งไดวางโครงราง ออกแบบ 
กําหนดการเขียน Callback และหนาที่ตางๆ ของ วัตถุที่ใชควบคุมทั้งหมดบน GUI เปนที่เรียบรอยแลว เรา
อาจจะตองเสียเวลาในตอนเริ่มตนสําหรับการเขียนแผนงานและการออกแบบบาง แตหลังจากวาง
แผนการทํางานเปนที่เรียบรอยแลว จึงทําการสราง GUI ตามที่ออกแบบไวซ่ึงการวางแผนจะชวยให
เขาใจการทํางาน แกไข และปรับปรุงการทํางานของ GUI ของเราไดโดยงาย สําหรับหัวขอนี้จะเปนการ
เสนอแนะวิธีการเขียน GUI อยางคราวๆ และเราจะถือแนวทางการแนะนําที่เปนกลางที่สุด เพราะเรา
ทราบดีวาการออกแบบ GUI นั้นมีเร่ืองของรสนิยมเขามาเกี่ยวของอยูดวยเปนอยางมาก 

ในการออกแบบ GUI โดยทั่วไปมีหลักที่ตองคํานึงถึงอยูหลายประการและมีหนังสือมากมายที่
เขียนขึ้นสําหรับการออกแบบ GUI โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามเราคงจะไมกลาวถึงรายละเอียดและหลักการ
ของการออกแบบ GUI ไวในที่นี้ เพียงแตจะเปนการใหขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะเริ่มเขียน GUI และจาก
ประสบการณที่ผานมาทําใหเชื่อวา GUI ที่ดีนั้นขึ้นอยูกับกลุมผูใชงานดวย GUI ที่ดีสําหรับผูใชกลุมหนึ่ง
อาจไมใช GUI ที่ดีสําหรับผูใชอีกกลุมหนึ่งก็ได ดังนั้นเราจึงคิดวาผูที่จะสามารถเขียน GUI คือผูที่มี
ประสบการณการใชงาน GUI หลายๆแบบมากอนแลวนําขอดีและขอเสียของ GUI แบบตางๆ มา
ปรับปรุงใหเหมาะกับสภาพการทํางานของกลุมคนแตละกลุม   

สําหรับหลักการใหญๆของการออกแบบ GUI เพื่อใหกลุมผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจ 
ผูออกแบบ GUI ควรจะคํานึงถึงหลักการตอไปนี้ 

 ตองออกแบบใหมีความงายในการใชงาน 
 ตองออกแบบใหมีรูปแบบที่ชัดเจน 
 ตองออกแบบใหมีรูปแบบที่ผูใชงานคุนเคย 

 
ซ่ึงถาหากผูใชไดใช GUI ตามที่เราไดกลาวมาแลวขางตนนี้ จะชวยใหผูใชสามารถที่จะใชงาน 

GUI ไดอยางรวดเร็วแมวาจะเปนการใชงานในครั้งแรก ซ่ึงแนนอนที่สุดเมื่อผูใชสามารถที่จะใชงานมัน
ไดอยางรวดเร็ว ก็จะทําใหผูใชมีความรูสึกวา GUI ที่เขากําลังใชอยูนี้ไดรับการออกแบบที่ดี สําหรับ
หลักการทั้งสามมีรายละเอียดคราวๆ ดังตอไปนี้ 
 

  การออกแบบใหงายตอการใชงาน 
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ในการออกแบบ GUI นั้นเราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคําถึงความงายในการใชงาน เพราะการที่เรา
ออกแบบ GUI ที่ซับซอนโดยไมจําเปนนั้นจะทําใหผูใชมีความรูสึกวา GUI นี้ยุงยากเกินกวาที่จะสามารถ
นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะเลิกใชไปในที่สุด ตัวอยางของการออกแบบใหงายตอการใชงาน
ก็เชน 

พยายามใหมีการ Interactive กับผูใชใหนอยที่สุด การที่มีปฎิสัมพันธ กับผูใชเกินความจําเปนนั้น 
จะทําใหผูใชมีความรูสึกวาตองตอบคําถามมากมายกอนที่จะไดส่ิงที่ตนเองตองการ ดังนั้นการเขียน GUI 
เราควรจะมีปุมตางๆ ใหนอยที่สุดและมีเฉพาะปุมที่จําเปนที่จะตองควบคุมโดยผูใชเทานั้น 

ไมควรใชหนาตางๆ หลายๆหนาตางในการแสดงผลและรับขอมูล เพราะการที่มีหนาตางหลาย
หนาตาง จะทําใหผูใชสับสนไดงาย ดังนั้นถาเปนไปไดเราควรจะเลือกออกแบบให GUI มีหนาตางเพียง
หนาตางเดียว 

ในหลายกรณีถาเปนไปไดเราอาจจะเลือกใชรูปภาพ หรือสัญลักษณแทนตัวอักษร ยกตัวอยาง
เชน การใช Slider แทนการใชการปอนขอมูลดวยตัวเลขเปนตน ทั้งนี้ตองขึ้นกับความเหมาะสมของการ
ใชสัญลักษณ แบบนั้นๆ ดวย 
 
 

  การออกแบบใหมีรูปแบบที่ชัดเจน 

การออกแบบใหมีรูปแบบที่จัดเจนหมายความวาในกรณีที่เราสราง GUI ขึ้นมาใชเปนลําดับขั้น
คือหลังจากการกรอกขอมูลหนาตางแรกเสร็จ ก็จะปรากฏหนาตางที่สองขึ้นมา และอาจมีหนาตางอื่นๆ 
ตามขึ้นมาอีก เปนตน การออกแบบแตละหนาตางควรจะใหมีการกําหนดลักษณะของแถบเมนูที่
ใกลเคียงกัน GUI ควรจะมีสีพื้นที่เหมือนกัน คําอธิบายตางๆก็ควรจะวางไวในตําแหนงที่ใกลเคียงกัน ใน
ทุกหนาตาง การทําเชนนี้จะไมทําใหผูใชมีความรูสึกวาจะตองมีการเปลี่ยนหนาตางเพื่อใสขอมูลอยู
ตลอดเวลาแมวาในความเปนจริงแลวมีการเปลี่ยนหนาตางอยูหลายหนาตาง 
 

  การออกแบบเพื่อใหผูใชคุนเคย 
สําหรับผูที่ใชโปรแกรมมานานพอสมควรคงสังเกตเห็นวาการจัดเรียงรายการบนแถบเมนูของ

หลายๆโปรแกรมจะคลายๆกันแมวาจะมาจากผูผลิตที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน File จะเปนเมนูแรก 
และ help จะเปนเมนูสุดทายเสมอ สาเหตุก็เพราะวาผูใชสวนใหญมีความคุนเคยในรูปแบบดังกลาว 
ดังนั้นขอคิดในที่นี้ก็คือเราอาจไมมีความจําเปนที่จะตองออกแบบสิ่งที่ผูใชคุนเคยอยูแลวนี้ขึ้นมาใหม 
เพราะผูใชทุกกลุมคนเคยการใชงานอยางนี้อยูแลวนั่นเอง อยางไรก็ตามเราไมไดเสนอใหผูออกแบบ GUI 
จมปรักอยูในแนวทางการออกแบบเกาๆ เสมอไป หากวาเรามีเหตุผลที่พอเพียงและมีจุดมุงหมายที่
ชัดเจน เราอาจออกแบบ GUI ที่แหวกแนวออกไปจากที่มีผูอ่ืนใชอยูก็ได และหลายๆครั้งเราจะเห็นนัก
ออกแบบประเภทนี้ประสพผลสําเร็จไดรับการยอมรับจากผูใชอยางกวางขวาง 
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 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตอยูประการหนึ่งซึ่งเราถือวาเปนหลักของการออกแบบทุกชนิดไมวาจะ
เปนดานเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา วงจรการควบคุม หรืออ่ืนรวมถึงการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร หลักการนั้นก็คือ 

“A simple design is a good design.” 
 

14.8  กระบวนการการออกแบบ GUI 
ตามที่เราไดกลาวไวกอนหนานี้แลววาการออกแบบ GUI ที่ดีจําเปนจะตองมีการวางแผนการทีดี 

หรือกลาวอีกอยางหนึ่งกระบวนการการออกแบบ GUI จะมีความสําคัญตอ GUI ที่ไดเปนอยางมาก และ
อยาลืมวาอยาเริ่มเขียน GUI จนกวาคุณจะออกแบบมันเสร็จแลว ขั้นตอนการออกแบบ GUI เปนขั้นตอน
แสดงดังในรูปตอไปนี้ 

 
  เริ่มจากการวางโครงรางดวยแนวความคิดกอนวาเราจะทําอะไร 

ขั้นแรกอาจเปนขั้นที่ยากที่สุดของการออกแบบก็วาได เพราะเปนขั้นที่จะตองคิดวาเราจะ
ออกแบบอะไร และทํางานเพื่อใหสําเร็จจุดประสงคใด ในขั้นตอนนี้เราจะตองวางโครงราง หลักการการ
ทํางานและสิ่งตางๆที่เกี่ยวของเพื่อจะประกอบเปน GUI ของเรา 

 
  ลองเขียน GUI เหลานี้บนกระดาษ 

การเขียนแบบลงบนกระดาษ เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จําเปนในการออกแบบทุกชนิด เพราะ
เราสามารถที่จะปรับปรุงและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในขั้นตอนแรก นอกเหนือจากนั้นทําใหเรา
เห็นภาพคราวๆ วาเมื่องานเสร็จสิ้นแลว GUI ของเราจะมีรูปรางหนาตาออกมาเปนอยางไรและขั้นนี้เรา
สามารถที่จะเริ่มถามความเห็นของผูอ่ืนวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ GUI ของเราอยางไรบาง ซ่ึงสามารถทํา
ใหเราปรับแกส่ิงตางๆ ไดอยางงายดายในขั้นนี ้

นอกจากรูปรางที่ปรากฏภายนอกแลวข้ันนี้เราสามารถที่จะเขียนหนาที่การทํางานของอุปกรณ
ควบคุมแตละสวนได หรือก็คือการเขียน callback ของสวนควบคุมแตละสวนนั่นเอง ดังนั้นในขั้นตอนนี้
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เราจะทราบวาสวนควบคุมที่มีอยูนี้มีอยูอยางเพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม อีกทั้งหนาที่ของแตละสวน
นั้นชัดเจนหรือยังนั่นเอง 

 
  การสรางและทดสอบ 

ขั้นตอไปก็จะเปนการสราง GUI และทดสอบ GUI ที่สรางขึ้น ในสวนนี้อาจจะเปนเรื่องยากใน 
MATLAB รุนกอนๆ แตหลังจากที่มี GUIDE การทําเชนนี้เปนเรื่องที่ไมยากเลย เพราะการวางสวนควบคุม
ตางๆ เปนเพียงการวางรูปลงไปบน figure windows เทานั้น สวนการเขียน callback ก็จะมี Callback Editor 
เปนอุปกรณที่ชวยในการเขียนคําสั่งเหลานี้อยูแลว 

หลังจากที่เราไดเขียน GUI รวมถึงไดเขียนโปรแกรม calback  และอื่นๆที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 
เราจะตองมีการทดสอบการทํางาน โดยการทดสอบอาจจะทําเอง หรืออาจจะใหเพื่อนๆเราชวยใช
โปรแกรมเหลานี้เพื่อจะไดชวยเรามองหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นเสมอ การใหผูอ่ืน
ชวยทดสอบโปรแกรมจะทําใหเราสามารถมองหาจุดบกพรองหรือขอจํากัดของโปรแกรมไดงายขึ้น 
เพราะผูสรางมักจะมีความเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองสรางขึ้นมาและมองขามรายละเอียดบางอยางไปได 
 

  การเผยแพร 
หลังจากที่เราทําการทดสอบสวนตางๆเปนที่พอใจแลวเราก็สามารถที่จะนําโปรแกรมของเรา

ออกเผยแพรเพื่อใหผูอ่ืนไดนําไปใชงาน สําหรับ MATLAB นั้นเราสามารถที่จะเผยแพรโปรแกรมผาน
สวนตางๆ ไดมากมาย เราสามารถที่จะสง GUI ที่เราสรางขึ้นดวย MATLAB ไปที่ web site เพื่อเผยแพร
ใหกับผูใชทั่วโลกไดนําไปใช 

14.9  ขอควรระวัง 
ในการเรียกคาคุณสมบัติของวัตถุแตละชนิดมาใชในการควบคุม GUI หรือ นํามาใชในการ

คํานวณ จะตองเลือกคุณสมบัติใหถูกตองและเหมาะสมสําหรับวัตถุนั้น ๆ เนื่องจากคุณสมบัติของวัตถุ
แตละชนิดที่มีช่ือเหมือนกัน แตนํามาใชประโยชนตางกัน เชน Editable text object คือวัตถุที่ใชสําหรับให
ผูใชปอนคาที่ตองการไดและนําคาที่ปอนเขาไปเก็บไวที่ คุณสมบัติที่ช่ือวา String แตสําหรับ Slider เมื่อ
ผูใชเล่ือนขีดของ Slider แลวคาที่ไดจะถูกนําไปเก็บไวที่คุณสมบัติที่ช่ือวา Value ดังนั้นเมื่อเราตองการนํา
คาที่ผูใชกําหนดไปใชในการคํานวณ เราจะตองทราบกอนวาวัตถุแตละชนิดจะรับคาไปเก็บไวที่
คุณสมบัติใดแลวเรียกคามาใชใหถูกตอง 
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บทที่ 15 การเริ่มใช GUIDE 

 
 

ในบทนี้เราจะยกตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่เกี่ยวของกับการใชงาน GUIDE ในบทที่ผานมาเราได
กลาวถึงขั้นตอนและรายละเอียดการทํางานของ GUIDE ซ่ึงบางทานอาจจะอานมาบางแลว ในบทนี้เราจะ
เร่ิมจากตัวอยางงายๆ กอนเพื่อใหเร่ิมเกิดความคุนเคยและสําหรับตัวอยางแรกๆนั้นเราจะอธิบายคอนขาง
ละเอียดเพื่อใหผูใชไดเขาใจขั้นตอนการทํางานอยางแทจริง จากนั้นการอธิบายรายละเอียดในตัวอยาง
ตอๆมาก็จะเริ่มสั้นลงเพื่อใหเกิดความกระชับขึ้น เราคาดวาหลังจากที่ไดอานตัวอยางที่เราอธิบายในที่นี้
แลว ผูอานจะสามารถนําไปใชประโยชนในการเขียนโปรแกรม GUI บน MATLAB ได 

15.1 ตัวอยางการใช Radio Button 
 ตอไปเราจะลองสราง GUI แบบงายๆขึ้นโดยใช GUIDE เปนเครื่องมือชวย ซ่ึงตัวอยางหลายๆ 
ตัวอยางตอไปนี้จะชวยใหเราเขาใจการทํางานและวิธีการแกไข application M-file ไดดียิ่งขึ้น ในตัวอยางนี้
จะเปนการสราง GUI ที่ประกอบดวย Radio Button หลายๆ ตัวเพื่อใหผูใชไดทําการเลือก จากนั้นเราจะ
แสดงผลการเลือกใหผูใชไดทราบ ลักษณะของ GUI จะมีลักษณะโดยโครงรางดังนี ้
 

 
 
นั่นคือเราจะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ใหผูใชเลือก และเมื่อผูใชเลือกแลว จะมีขอความบอกวาผูใช

เลือกตัวเลือกใด และตัวเลือกเหลานี้จะเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว เพราะปกติการเลือกที่เลือกไดตัวเลือก
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เดียวเราจะนิยมใช radio button แตถาตองการใหสามารถเลือกไดหลายตัวเลือก เราจะนิยมใช check box ซ่ึง
เราก็คุนเคยกับตัวเลือกประเภทนี้ดีอยูแลว ขั้นตอนการสราง GUI มีดังตอไปนี้ 

 
  วางรูปแบบใน GUIDE Layout Editor 

ขั้นตอนแรกนี้เราจะเรียก GUIDE ขึ้นมาใชงาน ใน Command Windows โดยใชคําสั่ง 
 
»GUIDE 

 
ซ่ึงเราก็จะไดหนาตางของ GUIDE Layout Editor ปรากฏขึ้นลักษณะดังรูป 
 

 
 

ขั้นแรกเราควรจะกําหนดตัวเลือกตางๆ ขึ้นมากอนโดยเลือก Allocation Option จากเมนู Tool แลว
เลือกตัวเลือกตางๆ ตามที่เราตองการ สําหรับในกรณีนี้เราจะไมปรับคาใดๆ ที่ MATLAB ตั้งเปนคา
เร่ิมตนมาให 

จากนั้นวางวัตถุ uicontrol ตามที่กําหนดลงไปใน GUI โดยเริ่มจากการเลือก Radio Button มาวาง
ลงไป 4 อัน เลือก Radio Button ใน Tool Pallet ทางดานซายมือจากนั้นนําเมาสเขามาในเนื้อที่หนาตางดาน
ขวามือ กดเมาสปุมซายเพื่อกําหนดขอบบนซายของวัตถุ กดเมาสคางแลวเล่ือนเมาสไปเพื่อเลือกขนาด
ของวัตถุ และปลอยที่ตําแหนงที่ตองการใหเปนมุมขวาลางของวัตถุ สราง Radio Button ทีละอันจนครบ
ทั้ง 4 อัน และจัดลําดับการวางโดยอันแรกใหอยูดานบนสุด และอันตอมาก็วางใตอันแรกลดลั่นกันลงมา 
เพื่อความสะดวกในการกําหนดคุณสมบัติตอไปสําหรับขนาด และการวางนั้นเรายังไมตองสนใจมากใน
ขณะนี้ก็ได เพราะเราสามารถปรับตําแหนงและขนาดไดในภายหลัง และทํานองเดียวกันกับ Static Text 
ซ่ึงจะทําใหเราไดรูปแบบคราวๆของ GUI ในขณะนี้เปน 
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ขั้นตอไปเพื่อความสวยงามเราอาจจะเพิ่ม Frame เพื่อจัดหมวดหมูใน GUI ของเรา เลือก Frame 
จาก Tool Pallet แลวนํามาวางลงบน Radio Button ทั้งสี่ แตเนื่องจากเราวาด Frame ขึ้นที่หลัง Radio Button 
จึงทําให Frame นั้นวางอยูขางบนซึ่งทําใหมองไมเห็น Radio Button ทั้งสี่ 

เราสามารถแกไขไดโดยใชเมาสปุมขวากดลงไปที่ Frame จากนั้นจะปรากฏ Context Menu ขึ้น เรา
เลือก Send to Back เพื่อสง Frame นี้ไปอยูดานหลังของ Radio Button ซ่ึงเราก็จะไดรูปตามตองการ 
 สุดทายของการจัดวัตถุบน GUI เราอาจจะใช Alignment Tool เพื่อชวยในการจัดเรียงวัตถุเหลานั้น
ใหมีระเบียบยิ่งขึ้นก็ได 
 

  กําหนดชื่อวัตถุโดย Tag และขอความที่จะปรากฏขึ้น 
ตอไปจะเปนการกําหนดคุณสมบัติของวัตถุตางๆ ขั้นแรกใหเราเปด Property Inspector ขึ้นมาโดย

การกดเมาสที่ปุม  ซ่ึงเปนการเปดหนาตาง Property Inspector ขึ้นมาซึ่งมีลักษณะดังรูป 
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ซ่ึงเราจะเห็นจากรูปวาในขณะนี้เปนการแสดงคุณสมบัติของ Figure อยู และเมื่อเราเปลี่ยนตัว
เลือก คือใชเมาสเลือกวัตถุใน Layout Editor หนาตาง Property Inspector ก็จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เรา
เลือก 

อันดับแรกใหเราเลือกที่ Radio Button อันบนสุด ซ่ึงเปนอันแรกที่เรานํามาวางไวในรูป จากนั้น
พิจารณาคุณสมบัติใน Property Inspector เราจะพบวามีคุณสมบัติ Tag และ String ดังรูป 
 

 
 

ซ่ึงคุณสมบัติ Tag จะมีคาเปน radiobutton1 และมีคา String เปน Radio Button ซ่ึงเปนคา default ของ
วัตถุนี้ เราจะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติดังกลาวได โดยการใชเมาสไปกดลงที่คาคุณสมบัติเหลานั้น ใน
กรณีนี้ใหเราเปลี่ยนคุณสมบัติ Tag ใหเปน Option1 และเปลี่ยน String เปน Option 1 ซ่ึงเราจะสังเกตเห็นวา
เมื่อเราเปลี่ยนคา String ไปแลว ขอความที่ปรากฏบน Radio Button นี้จะเปลี่ยนไปเปน Option 1 

จากนั้นใหเราเปลี่ยนคาคุณสมบัติ Tag และ String ของ Radio Button ที่เหลือใหเปน Option2, 
Option3, Option4 และ Option 2, Option 3, Option 4 ตามลําดับ 
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ขั้นตอไปใหเราเปลี่ยนคุณสมบัติ Value ของ Radio Button Option 1 จากคาเดิมที่เปน 0.0 ใหเปน 
1.0 ในสวนนี้ก็เพื่อกําหนดวาตัวเลือกนี้เปนตัวเลือก default นั่นเอง 

จากนั้นใหเลือก Static Text แลวดูคุณสมบัติ String ซ่ึงจะมีคา Default เปน Static Text ใหเราเปลี่ยน
คานี้เปน You have select Option 1 เพื่อใหเปนไปตาม default ที่เราจะกําหนดใหผูใช 
 

 Save และ Activate GUI 
เมื่อเราปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุตางๆ ตามที่เราตองการเรียบรอยแลวใหทําการ Save GUI โดย

เลือก Save จากเมนู File หรือใชเมาสกดที่ปุม  ก็ได จากนั้น MATLAB จะถามชื่อไฟลที่ตองการเก็บ 
ซ่ึงในที่นี้จะตั้งชื่อวา option แลว Click OK จากนั้น MATLAB ก็จะทําการเก็บไฟลเปนสองไฟลคือ 
ไฟลขอมูลที่เกี่ยวกับการวางรูปแบบ วัตถุและคุณสมบัติของวัตถุตางๆ จะเก็บไวในไฟลที่ช่ือ option.fig 
และ Application M-file ที่ช่ือ option.m 

 
จากนั้น MATLAB ก็จะเปดหนาตางของ GUI ของเราขึ้นมา ดังรูป 
 

 
 
และ Editor/Debugger ก็จะถูกเปดขึ้นมาพรอมกับเปดไฟล option.m ดังแสดงในรูป 
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ตอนนี้ถาหากวาเราลองเลือกปุม Option อ่ืนๆ ใน GUI จะมีขอความปรากฏที่ Command Windows 
ดังนี้ 

Option3 Callback not implemented yet. 
 

สาเหตุก็เพราะเรายังไมไดทําการปรับปรุง callback ซ่ึงจะเปน subfunction ที่อยูในไฟล option.m 
 

  ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดคําส่ังให GUI ทํางานตามที่ตองการ 
ในการปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมนี้จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แตในขั้นตอนแรกเราจะ

มองในภาพรวมของ Radio Button ทั้งสี่กอน เมื่อเราตองการใหผูใชเลือกสามารถเลือกตัวเลือกไดเพียง
คร้ังละหนึ่งตัวเลือกเทานั้น ดังนั้นหากผูใชเลือก Option 2 ตัวเลือก Option 1 ที่เลือกไวเดิมจะตองถูกปด
โดยอัตโนมัติ และก็จะเปนทํานองเดียวกันกับตัวเลือกอื่นๆ ดังนั้นเราควรจะเขียนฟงกชันเปน subfunction 
เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับกรณีเชนนี้ โดยเขียนไวที่สวนทายของโปรแกรม มีลักษณะดังนี้ 

 
% ---------------------------------------------------------------- 
function Turn_Off(off) 
set(off,'Value',0); 
% ---------------------------------------------------------------- 
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Subfunction นี้ช่ือ Turn_Off จะรับขอกําหนดเปนคา off จากการเรียกใชคําสั่ง ซ่ึงในที่นี้ off จะเปน 
vector ของ handleของตัวเลือกตางๆ ที่เราตองการปด จากนั้นทําการตั้งคาคุณสมบัติ value ของ handle 
ตางๆ ที่สงมากับขอกําหนด off นี้ใหมีคาเปนศูนย ซ่ึงก็หมายถึง radio button ตัวนั้นไมไดเลือกหรือถูกปด
นั่นเอง ในสวนการเขียน subfunction เพื่อปดตัวเลือกตางๆ ก็จะเสร็จสิ้นลงเทานี้  

ขั้นตอไปเราจะทําการเขียน subfunction ใหกับ callback ของ uicontrol ตางๆ อันดับแรกใหไปที่ 
subfunction ของตัวเลือก Option 1 นั่นคือ 

 
function varargout=Option1_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Option1. 
disp('Option1 Callback not implemented yet.') 

 
ขั้นแรกใหทําการลบบรรทัด disp('...') นี้ออกไปกอน เราไมจําเปนตองใชอีกแลว จากนั้นพิมพ
ชุดคําสั่งตอไปนี้ลงไปแทน 

 
off = [handles.Option2 handles.Option3 handles.Option4]; 
turn_Off(off); 
set(h,'Value',1); 
set(handles.text1,'String','You have selected Option 1'); 

 
คําสั่งกําหนดคา off ในบรรทัดแรก จะเปนการสราง vector บรรจุคาของ handle ของ Radio Button 

อีกสามอันที่เหลือที่ผูใชไมไดเลือก ในบรรทัดที่สองเราจะสงคา off นี้ไปให function Turn_Off ทําการ
เปลี่ยนคา Value ของปุมทั้งสามนี้ใหเปนศูนย สําหรับบรรทัดที่ 3 เรากําหนดใหคา Value ของวัตถุนี้ (h 
เปนคา handle ของวัตถุที่ถูกเรียก Callback) มีคาเปน 1 เพื่อปองกันผูใชกดปุมตัวเลือกที่เลือกอยูแลวซํ้าคา
จะไดไมกลับเปนศูนย (การทํางานโดยปกติของ Radio Button นี้ถาผูใชกดปุมเลือกขณะที่มันถูกเลือก 
(value = 1) อยูเดิมแลว คาจะกลับเปนไมมีการเลือก(value = 0)  และถามีคาเปนไมมีการเลือก (value = 0) 
อยูกอนเมื่อผูใชกดปุมเลือกก็จะเปลี่ยนเปนมีการเลือก (value = 1) 

สวนในบรรทัดสุดทายจะเปนการกําหนดคา String ของ Static Text ซ่ึงมีคา handles เปน 
handles.text1 ใหมีคาเปน You have selected Option 1 ซ่ึงเปนการแสดงผลใหผูใชทราบวาเลือกตัวเลือกที่ 1 

ในทํานองเดียวกันใหเราเปลี่ยน subfunction ที่เหลือใหมีลักษณะดังนี ้
 

% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Option2_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Option2. 
off =[handles.Option1 handles.Option3 handles.Option4]; 
Turn_Off(off); 
set(h,'Value',1); 
set(handles.text1,'String','You have selected Option 2'); 
 
 
% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Option3_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
%  Stub for Callback of the uicontrol handles.Option3. 
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off =[handles.Option1 handles.Option2 handles.Option4]; 
Turn_Off(off); 
set(h,'Value',1); 
set(handles.text1,'String','You have selected Option 3'); 
 
% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Option4_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Option4. 
off =[handles.Option1 handles.Option2 handles.Option3]; 
Turn_Off(off); 
set(h,'Value',1); 
set(handles.text1,'String','You have selected Option 4'); 

 
ซ่ึงเราจะเห็นวามีขอแตกตางในรายละเอียดของ Subfunction ตางๆก็เพียงคาตัวแปร off ที่จะทํา

การเปลี่ยนตัวเลือกอื่นใหมี Value = 0 และขอความวาขณะนี้ผูใชไดเลือกตัวเลือกใด เมื่อไดแกไขและ
เขียนคําสั่งใหกับ GUI เรียบรอยแลว ให Save ไฟลนี้กอนที่จะใชงานมันตอไป 
 

  ทดสอบการทํางานของ GUI 
หลังจากที่เราเขียนคําสั่งขึ้นมาเรียบรอยแลว ขั้นตอไปจะเปนการทดสอบ GUI ของเรา ถา

หนาตาง GUI ปดอยูเราสามารถจะเปดหนาตางขึ้นมาใหมได โดยที่ไปที่ Command Windows แลวส่ัง 
 
»option 
 

จากนั้นลองทดสอบการทํางานของ GUI ของเราดู ซ่ึงถาหากทําตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวอยาง
ครบถวน ก็ไมนาจะมีปญหาอะไร 
 

  ปรับปรุงขอผิดพลาด 
ในสวนนี้เปนขั้นตอนปกติของการเขียนโปรแกรม ซ่ึงอาจมีขอผิดพลาด หรือเราอาจจะยังไมใส

ใจในรายละเอียดในตอนแรก เมื่อไดทดลองใชแลวอาจจะตองมีการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น หรือ
รูปแบบของ GUI ใหมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ถาเราดูที่หนาตาง GUI ของเราในตอนนี้เราจะพบวาที่ title นั้นจะเปนชื่อ Untitled อยูเพราะยัง
ไมไดกําหนดชื่อของ GUI ที่จะใหปรากฏในระหวางใชงาน ซ่ึงเราก็สามารถที่จะแกไขได โดยไปที่ 
Layout Editor เลือก figure คือกดเมาสลงในที่วางตรงใดก็ได จากนั้นไปที่ Property Inspector แลวเปลี่ยนคา
คุณสมบัติ Name จาก Untitled ใหเปน My First GUI: Option (หรือจะเปนชื่ออ่ืนก็ได ตามที่เราตองการ) 
จากนั้นสั่ง Save ที่ Layout Editor อยางไรก็ดีถาเรามีหนาตางเกาเราอยู เราจะเห็นวาชื่อนั้นยังไม
เปลี่ยนแปลง สาเหตุเพราะเรายังไมไดมีการ update ขอมูลสงไปให GUI 

เพื่อเปนการ update ขอมูลใหกับ GUI ของเราใหเราสั่ง Activate GUI ของเราอีกครั้งหนึ่งกอน ซ่ึงก็
จะทําใหเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ GUI ของเรา 
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ตัวอยางที่ผานมานี้ แสดงขั้นตอนการเขียน GUI ใหเราไดทําความเขาใจ แมวา GUI ที่ยกตัวอยาง
นี้จะเปนตัวอยางงายๆ แตขั้นตอนการเขียน GUI นี้สามารถนําไปใชกับการเขียน GUI ไดแทบทุกระดับ
ความยาก เพราะความยุงยากจริงๆ อยูที่การเขียน Subfunction ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน Callback Function 
นั่นเอง ความยากงายก็มักจะขึ้นอยูกับขั้นตอนการคํานวณ การกําหนดคุณสมบัติ การปรับปรุงคา
คุณสมบัติของวัตถุ และการสงผานขอมูลเหมือนกับการเขียน Function-file ทั่วๆไปนั่นเอง 

15.2 ตัวอยาง Slider และ Editable Text 
ตัวอยางนี้เราจะลองใช uicontrol ประเภทอื่นดูบาง ซ่ึงเราจะสราง GUI ที่มีลักษณะดังรูป 
 

 
 

คุณสมบัติคราวๆ ของ Slider ก็คือจะเปนมีคาคุณสมบัติ Value สัมพันธกับระยะเลื่อนของตัว
เล่ือนบน Slider โดยถาตัวเล่ือนอยูที่ตําแหนง ซายสุดก็จะใหคาต่ําสุดและเมื่อตัวเล่ือนอยูที่ตําแหนงขวา
สุดก็จะใหคาสูงสุด และคาระหวางนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงเสนจากคานอยสุดถึงมากที่สุด 
สัมพันธกับระยะเลื่อนของตัวเล่ือน คาต่ําสุดและสูงสุดจะถูกกําหนดโดยคุณสมบัติ Max และ Min 
ตามลําดับ สวนคาที่ไดในขณะนั้นจะแสดงทางคุณสมบัติ Value 

สําหรับ Editable Text นั้นเปนการแสดงผลที่เปนตัวหนังสือที่ผูใชสามารถกําหนดลงไปได คาที่
แสดงผลนั้นเปนไปตามคุณสมบัติ String ของ Editable Text ดังนั้นไมวาตัวอักษรหรือตัวเลขที่แสดงอยูนั้น
จะเปนตัวแปรประเภท String ไมใชตัวแปร Numeric 

 
ในตัวอยางนี้เราจะมีขอกําหนดในการทํางาน GUI ดังนี้คือ 

 ถาเราปรับคาที่ Slider จะทําใหคาตัวเลขที่แสดงใน Editable Text นี้เปลี่ยนไปตามคาของ 
slider ที่เปลี่ยนไป 

 ถาเราปรับคาตัวเลขที่ Editable Text จะทําใหคาที่แสดงใน Slider นี้เปลี่ยนไปตามคาของที่
ผูใชใสไป 

 คาสูงสุดและต่ําสุดของ Slider นี้จะเปน 10 และ 0 ตามลําดับ ถาหากวาผูใชกําหนดคาทาง 
Editable Text ใหมีคามากกวาหรือนอยกวาคานี้ คาจะปรับเปนคาสูงสุดหรือต่ําสุดโดย
อัตโนมัติ 

 
  วางรูปแบบใน GUIDE Layout Editor 
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ขั้นตอนแรกนี้เราจะเรียก GUIDE ขึ้นมาใชงาน ดังนั้นใน Command Windows ใหเราสั่ง 
 
»GUIDE 
 

ซ่ึงเราก็จะไดหนาตางของ Layout Editor ปรากฏขึ้น จากนั้นวาง uicontrol ทั้งสองตามรูปที่แสดงขางบนคือ 
วาง Editable Text ไวเหนือ Slider ขั้นตอนการวางจะเหมือนที่กลาวมาแลวในตัวอยางที่ผานมา 
 

  กําหนดชื่อวัตถุโดย Tag และขอความที่จะปรากฏขึ้น 
ขั้นตอไปจะเปนการกําหนดคุณสมบัติของวัตถุตางๆ ขั้นแรกใหเราเปด Property Inspector ขึ้นมา

โดยการกดเมาสที่ปุม  ซ่ึงเปนการเปดหนาตาง Property Inspector ขึ้นมา จากนั้นใหดูคุณสมบัติ Tag 
ของวัตถุทั้งสอง โดย Editable Text จะมี Tag เปน edit1 และ Slider จะมี Tag เปน slider1 เราจะใชคานี้ในการ
เขียนคําสั่งโดยไมเปลี่ยนแปลง 

คุณสมบัติที่เราจะตองทําการเปลี่ยนแปลงในที่นี้อันแรกคือคาต่ําสุดของ Slider เพราะโดย 
Default แลวคาต่ําสุดจะเปน 0 สวนคาสูงสุดจะเปน 1 ดังนั้นในที่นี้เราจะเปลี่ยนคาคุณสมบัติ Max ใหเปน 
10 และใหแนใจวาคา Value ของ Slider นั้นมีคาเทากับ 0 ซ่ึงเปน default 

คุณสมบัติของ Editable Text ที่เราจะเปลี่ยนก็คือคา String ซ่ึงเราจะเปลี่ยนจากคาเดิมใหเปน
ตัวเลข 0 ซ่ึงตองทําความเขาใจกอนวาคาคุณสมบัติตัวนี้จะเปน string ดังนั้นจะไมมีคาในเชิงคณิตศาสตร 
นั่นคือเราจะนําไปกําหนดคาตัวอ่ืนไมได ตัวเลข 0 ในที่นี้ไมไดมีผลทางคํานวณแตกตางจากตัวอักษร a 
เลย 
 

 Save และ Activate GUI 
ขั้นตอไปใหเรา Save GUI ของเราโดยเลือก Save จากเมนู File หรือใชเมาสกดที่ปุม  ก็ได 

จากนั้น MATLAB จะถามชื่อไฟลที่เราตองการเก็บ ซ่ึงในที่นี้เราจะตั้งชื่อวา numerical ซ่ึงเมื่อเราเลือก OK 
แลว MATLAB ก็จะทําการเก็บเปนสองไฟลคือ numerical.fig และ numerical.m 

เมื่อทําการ Activate GUI จะทําให MATLAB เปดหนาตางของ GUI ของเราขึ้นมา และ 
Editor/Debugger ก็จะถูกเปดขึ้นมาพรอมกับเปดไฟล numerical.m ขึ้น 

 
  ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดคําส่ังให GUI ทํางานตามที่ตองการ 

เนื่องจากคาที่ไดจาก Slider มีคาเปนตัวเลข สวนคาที่ไดจาก Editable Text มีคาเปน String ทําให
เราไมสามารถที่จะใชคาของ Editable Text กับ Slider ไดโดยตรง จะตองทําการเปลี่ยนคุณสมบัติกอน ซ่ึง
จะทําไดโดยอาศัยฟงกชัน 2 ฟงกชันคือ 

 str2num(X) ทําการเปลี่ยน String X ใหมีคาเปนตัวเลข ในกรณีที่ X ไมใชตัวอักษณที่เปน
ตัวเลข เราจะไดคาวาง [ ] ออกมา 
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 num2str(X) ทําการเปลี่ยนตัวเลข X ใหมีคาเปน String  
ดังนั้นสําหรับ Slider ซ่ึงมี callback ช่ือ slider1_Callback จะมีลักษณะของคําสั่งเปน 

 
nvalue = get(h,'Value'); 
svalue = num2str(nvalue); 
set(handles.edit1,'String',svalue); 

โดยบรรทัดแรกจะเปนการอานคาคุณสมบัติ Value ซ่ึงไดคามาเปนตัวเลขเก็บไวในตัวแปรชื่อ 
nvalue ในบรรทัดที่สองจะเปลี่ยนคา nvalue ที่เปนตัวเลขนี้ใหมีคาเปน String และในบรรทัดสุดทายให
ปรับคาคุณสมบัติ String ของ Editable Text ซ่ึงมี Tag เปน edit1 ใหมีคาเทากับ svalue ในที่นี้เราไมตองกังวล
เร่ืองคาต่ําสุดหรือสูงสุดเพราะผูใชไมสามารถกําหนดคาทาง slider ใหสูงกวาหรือต่ํากวาคาสูงสุดหรือ
ต่ําสุดของ slider ไดอยูแลว 

สําหรับ Editable Text ซ่ึงมี callback ช่ือ edit1_Callback จะมีลักษณะคําสั่งดังนี ้
 
svalue = get(h,'String'); 
nvalue = str2num(svalue) 
if nvalue > 10 
    nvalue = 10; 
    set(h,'String','10'); 
elseif nvalue < 0 
    nvalue = 0 
    set(h,'String','0'); 
elseif nvalue == [ ] 
    nvalue = 0 
    set(h,'String','0'); 
end 
 
set(handles.slider1,'Value', nvalue); 

 
ในบรรทัดแรกจะเปนการอานคาคุณสมบัติ String จาก Editable Text แลวในบรรทัดที่สองก็จะ

เปนการเปลี่ยนคา String ที่กําหนดใหเปนตัวเลขเก็บคาไวในตัวแปร nvalue สวนในประโยค if ถัดมา
เปนการตรวจสอบวา nvalue มากกวาหรือนอยกวาขีดจํากัดหรือไม ถามากกวาก็จะปรับคาใหเทากับ
คาสูงสุดแลวกําหนดคุณสมบัติ String ของ Editable Text นี้ใหเปนคาสูงสุดดวย (คา ‘10’ เปนการกําหนด 
String) และในสวนที่เหลือก็จะมีลักษณะในทํานองเดียวกันคือเปนการปรับคาใหอยูในชวงที่กําหนด 
และในบรรทัดสุดทายก็จะเปนการกําหนดคา Value ใหกับ Slider ตามที่ผูใชปอนผานทาง Editable Text 
 

  ทดสอบการทํางานของ GUI 
 ขั้นสุดทายเปนการทดสอบการทํางานของ GUI ใหเราทําการ save file ที่ Editor/Debugger เสียกอน 
จากนั้น Activate GUI ของเรา แลวทดสอบการทํางาน ถาทําตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว GUI ไมนาจะมี
ปญหาในการทํางาน 
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15.3  ตัวอยาง Check Box, List Box และ Popup Menu 
ตัวอยางตอไปเราจะใช Check Box, List Box และ Popup Menu ในการสราง GUI ที่ตองการใหผูใช

เลือกตัวเลือกผานอุปกรณเหลานี้ อันดับแรกจะเปนการอธิบายคุณสมบัติของ Check Box, List Box และ 
Popup Menu ดังนี้ 

 
Check Box จะพิจารณาคาคุณสมบัติ Value เพื่อแสดงวาผูใชเลือกหรือไม โดยเมื่อผูใชเลือกจะมีคา 
Value เปน 1 และเมื่อไมเลือกจะมีคา Value เปน 0 
List Box จะพิจารณาคาคุณสมบัติ Value ตามลําดับการเลือกตัวเลือกตางๆ โดยถาผูใชเลือกตัวเลือกที่ 
1 ก็จะมีคา Value เปน 1 ถาผูใชเลือกตัวเลือกที่ 2 ก็จะมีคา Value เปน 2 เปนลําดับเชนนี้เร่ือยไป การ
กําหนดตัวเลือกเหลานั้นในคุณสมบัติ String ของ List Box นี้ จะทําไดโดยกําหนดคาคุณสมบัติ String นี้
เปน Vector มีมิติเทากับจํานวนตัวเลือกที่ตองการ 
 
Popup Menu จะพิจารณาคาคุณสมบัติ Value ตามลําดับการเลือกตัวเลือกตางๆ เหมือนกับ List boxการ
กําหนดตัวเลือกเหลานั้นใหกับคุณสมบัติ String ของ Popup Menu ก็จะกําหนดเปน Vector มีมิติเทากับ
จํานวนตัวเลือกที่ตองการ ดวยเชนกัน 

ดังนั้นโดยการทํางานแลว List Box กับ Popup Menu นี้จะมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแตวาเรานิยม
ใช List Box เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหลายนี้พรอมๆ กัน เพื่อใหผูใชไดเห็นตลอดเวลา แตมีขอเสียที่เปลือง
เนื้อที่บน GUI ซ่ึง Popup Menu จะใชเนื้อที่บน GUI นอยกวา แตผูใชจะเห็นตัวเลือกไดคาเดียว นอกจากจะ
กดเลือกเพื่อจะดูรายการที่มีอยู 

ลักษณะของ GUI ที่เราจะสรางมีลักษณะดังรูปตอไปนี้ 
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ลักษณะการทํางานก็คือ 

 ผูใชจะเลือกรายการ Product จาก Popup Menu 
 ผูใชสามารถเลือกวาใชผลิตภัณฑนั้นที่ใด คือที่ทํางาน และ/หรือ ที่บาน แตถาเลือกที่บานจะมี
ตัวเลือกใหเลือกวาใชผลิตภัณฑนั้นบอยเพียงใด และถาหากไมไดเลือกตัวเลือกใชผลิตภัณฑนี้ที่
บาน ใหตัวเลือกใน List Box นั้นไมสามารถเลือกได 

 แสดงผลดวย Static Text ขางลาง 
 

  วางรูปแบบใน GUIDE Layout Editor 
เร่ิมดวยการวัตถุตามรูปที่แสดงขางบนนี้ ซ่ึงเหมือนกับตัวอยางที่ผานมาจึงไมขอกลาวถึงใน

รายละเอียดในที่นี้อีก 
 

  กําหนดชื่อวัตถุโดย Tag และขอความที่จะปรากฏขึ้น 
จากรูปขางบนนี้ใหกําหนดคุณสมบัติของวัตถุตางๆ ตอไปนี้ สําหรับที่ไมไดกลาวถึงหมายความ

วาไมจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ 
 String ของ Static Text ทั้งหมดดังรูป และใหแกไข Tag ของ Static Text ที่แสดงผล การเลือก 

Product ใหเปน Result 
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 สําหรับ Check Box ที่มี String เปน At Work ใหใช Tag เปน Work และให Value เปน 0 
 สําหรับ Check Box ที่มี String เปน At Home ใหใช Tag เปน Home และให Value เปน 0 
 สําหรับ Popup Menu ใหกําหนด Tag เปน Popup1 และใหกรอกคุณสมบัติ Sting โดยกดที่ปุม 

 หลังคุณสมบัติ String แลวจะปรากฏหนาตางดังรูป ใหกรอกขอความตามรูป และขอให
เวนวรรคหนึ่งวรรคกอนจะเริ่มพิมพ เพื่อความสะดวกในการแสดงผล 

 

 
 

เมื่อกรอกขอความเสร็จแลวใหกด OK เราจะเห็นวาคาที่แสดงใน Property Inspector จะแสดง
เฉพาะคาแรกเทานั้น และใหกําหนดคา Value ใหเทากับ 1 

 สําหรับ List Box ใหกําหนด Tag เปน HomeList และใหกรอกคุณสมบัติ Sting โดยกดที่ปุม 
 หลังคุณสมบัติ String แลวจะปรากฏหนาตางดังรูป ใหกรอกขอความตามรูป และขอให

เวนวรรคหนึ่งวรรคกอนจะเริ่มพิมพ เพื่อความสะดวกในการแสดงผล 
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เมื่อกรอกขอความเสร็จแลวใหกด OK เราจะเห็นวาคาที่แสดงใน Property Inspector จะแสดง
เฉพาะคาแรกเทานั้น กําหนดคาคุณสมบัติ Value ใหเทากับ 1 และกําหนดคาคุณสมบัติ Enable 
ใหเปน off 

 สําหรับ Figure นั้นใหกําหนดคุณสมบัติ Name เปน Product Selection 
 

ซ่ึงเมื่อกําหนดคาตามที่กลาวแลวก็ถือวาเสร็จสิ้นการกําหนดคุณสมบัติ สําหรับคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน
ลักษณะตัวอักษร ขนาดตางๆ เราไมถือวาเปนสาระสําคัญในที่นี ้
 

 Save และ Activate GUI 
ขั้นตอไปใหเรา Save GUI ของเราโดยเลือก Save จากเมนู File หรือใชเมาสกดที่ปุม  ก็ได 

จากนั้น MATLAB จะถามชื่อไฟลที่เราตองการเก็บ ซ่ึงในที่นี้เราจะตั้งชื่อวา product ซ่ึงเมื่อเราเลือก OK 
แลว MATLAB ก็จะทําการเก็บเปนสองไฟลคือ product.fig และ product.m 

จากนั้นเมื่อเรา activate GUI จะทําให MATLAB เปดหนาตางของ GUI ของเราขึ้นมา และ 
Editor/Debugger ก็จะถูกเปดขึ้นมาพรอมกับเปดไฟล product.m ขึ้น 
 
 

  ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดคําส่ังให GUI ทํางานตามที่ตองการ 
 ลักษณะของ GUI ที่เรากําลังจะทํานี้ จะมีลักษณะเหมือนกับการเก็บขอมูลของวัตถุตางๆที่อยูใน 
GUI แลวนํามาแสดงผล ดังนั้นหากเราจะเขียนใหทุก Callback Subfunction มีระบบการประเมินผลของ
ตัวเองก็จะทําใหโปรแกรมมีขนาดใหญมากโดยไมจําเปน ดังนั้นเราจึงจะเขียน Subfunction ขึ้นมาอันหนึ่ง
เพื่อทําหนาที่ประเมินผล ดังนั้นทุก Subfunction ที่เปน Callback ของวัตถุตางๆ ก็จะถูกเรียกมาที่ 
Subfunction นี้โดยตรง ยกเวนวามีหนาที่พิเศษที่ตองดําเนินการกอนนี้ เราจะเรียก Subfunction นี้วา manager 
ซ่ึงใหเราเพิ่มเขาไปในสวนทายของ Application M-file product.m ดังนี ้
 

% ---------------------------------------------------------------- 
function manager(handles) 
 
nselect = get(handles.Popup1,'Value'); 
pop_string = get(handles.Popup1,'String'); 
ProSelect = pop_string(nselect); 
string_display = strcat('You have selected',ProSelect); 
 
if get(handles.Work,'Value') == 1; 
    string_display =strcat(string_display,'for use it at work'); 
    if get(handles.Home,'Value') ==1; 
        Nselect = get(handles.HomeList,'Value'); 
        list_string = get(handles.HomeList,'String'); 
        HomeSelect = list_string(Nselect); 
        string_display=strcat(string_display,'and use it at home', 
HomeSelect); 
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    end 
elseif get(handles.Home,'Value') ==1; 
        nselect = get(handles.HomeList,'Value'); 
        list_string = get(handles.HomeList,'String'); 
        HomeSelect = list_string(nselect); 
        string_display=strcat(string_display,'and use it at home', 
HomeSelect); 
end            
 
set(handles.Result,'String',string_display); 

 
ขั้นตอนการทํางานเราจะกลาวคราวๆ คือ subfunction นี้ตองการ input ตัวเดียวคือ handles ที่จะให

คา handle ของวัตถุตางๆ จากนั้นขั้นแรกก็จะเริ่มพิจารณาจาก Popup Menu วาผูใชเลือกคาใด หลังจากนั้น
ก็จะดึง String ที่เลือกมาเก็บไว แลวนํามาตอกับขอความใหมเพื่อสรางเปนประโยคขึ้น สําหรับคําสั่ง 
strcat เปนคําสั่งที่ใชรวมตัวแปรประเภท String ตั้งแตสองตัวข้ึนไปเขาดวยกัน โดยจะตัดชองวางทาย
ตัวแปร string นั้นออกไป ทําใหการกรอกคุณสมบัติของ Popup Menu และ List Box นั้นตองเวนวรรคไว
หนึ่งชองกอนแลวจึงเริ่มพิมพ ซ่ึงในกรณีอ่ืนอาจไมจําเปนตองทําเชนนี ้

จากนั้นในสวนของ if – elseif –end นั้นก็จะเปน Logic ซ่ึงสรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบวาผูใชได
เลือก check box ใดบางและจะมีการเพิ่มขอความตอไปใหเปนประโยคไดอยางไร โดยขอความที่เพิ่มเติม
เขาไปนั้นสวนหนึ่งก็จะเปนการนําเอา string ของ list box มาเพิ่มเติมเขาไปในประโยคดวย เราจะไมขอ
กลาวถึงรายละเอียดมากกวานี้ สําหรับตัว Subfuction อ่ืนๆ ที่มีอยูใน Application M-file เราก็เพียงเพิ่มคําสั่ง   
manager(handles) เขาไปเทานั้น ยกเวนใน Subfunction ของ Check Box ที่เรียก At Home เพราะเรา
ตองการเพิ่มขอกําหนดวาหากวาไมมีการเลือกใชใหเราทําให List Box ที่อยูขางลางนั้นใชงานไมได ซ่ึง
จะมีคําสั่งในลักษณะตอไปนี้ 
 

% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Home_Callback(h, eventdata, handles, varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Home. 
if get(h,'Value') == 1 
   set(handles.HomeList,'Enable','on'); 
else 
    set(handles.HomeList,'Enable','off'); 
end 
manager(handles) 
% ---------------------------------------------------------------- 

  
ซ่ึงการที่จะกําหนดวาวัตถุนั้นใชไดหรือไมไดก็ใหเรากําหนดคาคุณสมบัติ Enable เปน on หรือ 

off นั่นเอง 
 

  ทดสอบการทํางานของ GUI 



Getting Start with GUIDE   287 

ขั้นสุดทายเปนการทดสอบการทํางานของ GUI ใหเราทําการ save file ที่ Editor/Debugger เสียกอน 
จากนั้น Activate GUI ของเรา แลวทดสอบการทํางาน ถาทําตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว GUI ไมนาจะมี
ปญหาในการทํางาน 

15.4 การเพิ่ม Object Handle หลังจากที่มีการสราง GUI 
เมื่อเราทําการสราง GUI ดวย GUIDE เรียบรอยแลวก็จะมีการเก็บขอมูลลงใน FIG-file และ M-file 

เราจะพบวาไดมีการสรางตัวแปร Structure ที่มีช่ือวา handles โดยมีช่ือ field เปนชื่อ Tag ของวัตถุนั้นและมี
คาของ field เปนคา handles ของวัตถุนั้น 

อยางไรก็ตาม การที่ MATLAB สรางตัวแปร handles ขึ้นเปนขั้นตอนเริ่มตนการทํางาน ถาเราทํา
การเพิ่มวัตถุเขาไปใน GUI เชน ทําการเขียนกราฟขึ้น แลวตองการที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของกราฟ
ภายหลัง เราจําเปนจะตองทราบ handle ของเสนกราฟนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงคุณสมบัติ แตตัวแปร handles 
ที่เรามีอยูนั้นไมมีขอมูลของเสนกราฟเสนนั้นอยู ทําใหเราจะตองกําหนด คา handle ของวัตถุนั้นเพิ่มเขา
ไป และอยาลืมวา ตัวแปร handles ที่ถูกสรางขึ้นโดย GUIDE นั้นจะมีขอมูลเฉพาะ uicontrol ที่มีอยูในตอน
วาง layout GUI เทานั้น จะไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับเสนกราฟ หรือวัตถุอ่ืนๆที่สรางขึ้นในภายหลัง ดังนั้น
ถาเราตองการจะสงผานขอมูลอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังทั้งที่เปนวัตถุใน GUI หรือนําขอมูลประเภทตางๆ 
ไปใชใน Subfunction อ่ืนๆ เราจําเปนที่จะตองมีการแกไขและปรับปรุงตัวแปร handles แลวนําไปเก็บไว
ในที่ซ่ึงสามารถที่จะเรียกใชไดในทุก Subfunction ที่ตองการ 

ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงวิธีการแกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และบันทึกขอมูลที่ตองการสงผาน
ระหวาง Subfunction ตางๆ ที่มีอยูใน GUI เพื่อใหเรามีความคลองตัวในการสราง GUI ของเรามากยิ่งขึ้น 

แตกอนที่จะกลาวถึงตัวอยางเราขออธิบายคําสั่ง สองคําสั่งที่สําคัญในการสราง เก็บและเรียกใช
ขอมูลใน GUI คําสั่งดังกลาวคือ guihandles และ guidata ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 
handles = guihandles(fig); คําสั่ง guihandles จะสรางตัวแปรแบบ Structure จากรูปภาพที่มี 
handle เทากับ fig โดยให field ทั้งหมดในตัวแปรนั้นคือวัตถุตางๆที่มีอยูในรูปภาพที่กําหนด ในตัวอยางนี้
ตัวแปรจะมีช่ือวา  handles  สําหรับรูปที่ handle มีคาเทากับ fig และชื่อ field นี้ก็จะใชช่ือ Tag ของวัตถุ
ตางๆ เหลานั้น  
 
guidata[fig, handles] คําสั่งนี้เปนคําสั่งที่ใหเก็บคาตัวแปร handles เขาไปเปนสวนหนึ่งของรูป
ที่สรางขึ้น คําสั่ง guidata นี้เปนคําสั่งที่ใชเก็บขอมูล หรือดึงขอมูลที่มีอยูจากรูปออกมา การเขียนคําสั่ง
ในลักษณะเชนนี้จะทําให MATLAB ทําการเก็บตัวแปรชื่อ handles นี้เขาไวใหอยูในรูป ซ่ึงเราสามารถ
ที่จะเรียกขอมูลจากรูปออกมาไดในภายหลัง สวนสําคัญของคําสั่งนี้ก็คือหากในภายหลังเราไดมีการ
เพิ่มเติมขอมูลสําคัญเขาไปอยูใน GUI และตองการสงตอหรือมีการปรับเปลี่ยนคาตัวแปร handles นี้ไม
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วาดวยเหตุผลใด เราจะตองใชคําสั่งนี้ใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเก็บขอมูลที่ไดรับการปรับแกแลวเขาไปอยู
ในรูป 
 

ดังนั้นถาหากวาเราตองการที่จะเพิ่มขอมูลใหกับรูป แลวสงผานไปยัง Subfunction อ่ืนๆตอไป 
เราแนะนําใหคุณเก็บขอมูลนั้นไวในตัวแปรที่ช่ือ handles นี้ แลวใชคําสั่ง guidata ทําการเก็บขอมูลนี้
เขาไปไวในรูป เมื่อมีการเรียก Callback คําสั่งใน Callback จะกําหนดใหมีการดึงขอมูลจากภายในรูป
ขึ้นมา แลวสงใหกับ Subfunction ใน Application M-file ดังนั้น Subfunction ใหมก็จะทราบคาการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปร handles นี้ได 

สําหรับตัวอยางนี้เราจะสรางกราฟขึ้นแลวใหผูใชสามารถปรับปรุงคุณลักษณะของเสนกราฟได 
GUI ของเราจะมีลักษณะดังนี้  

 
 

  วางรูปแบบใน GUIDE Layout Editor 
สราง GUI ดังรูปขางบน โดยใช Uicontrol และวัตถุอ่ืนๆ ตามแบบที่ไดกําหนดไวในรูป 
 

  กําหนดคุณสมบัติวัตถ ุ

กําหนดคุณสมบัติของวัตถุตางๆ ที่มีอยูใน GUI ตามตารางตอไปนี้ 
 

Uicontrol Property name Property value  
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Figure Name My Graph 
Axes Next Plot Replacechildren 

Tag Xmin 
String 0 

Editable Text (ตัวบน) 

Blackgroundcolor เลือกใหเปนสีขาว 
Tag Xmax 
String 5 

Editable Text (ตัวลาง) 

Blackgroundcolor เลือกใหเปนสีขาว 
Tag Sine Push Button  

(sin(x)) String sin (x) 

Uicontrol Property name Property value  
Tag Cos Push Button  

(cos(x)) String cos(x) 
Tag XSine Push Button  

(x sin(x)) String x sin (x) 
Tag XCos Push Button  

(x cos(x)) String x cos (x) 
Tag GridOn 
String Grid On 

Toggle Button 

Value 0 
Tag Popupmenu2 Popup Menu 
String Blue, Green, Red, Yellow, Black, 

Pink 
(โดยใหแตละตัวอยูคนละบรรทัด เหมือน
ในตัวอยางกอนหนานี้) 

Static Text String ตามรูปขางบน 
 
เมื่อแกไขคุณสมบัติตางๆ เรียบรอยแลว ก็เปนการเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ 
 

  Save และ Activate GUI 
ขั้นตอไปใหเรา Save GUI ของเราโดยเลือก Save จากเมนู File หรือใชเมาสกดที่ปุม  ก็ได 

จากนั้น MATLAB จะถามชื่อไฟลที่เราตองการเก็บ ซ่ึงในที่นี้เราจะตั้งชื่อวา My_graph ซ่ึงเมื่อเราเลือก OK 
แลว MATLAB ก็จะทําการเก็บไฟลเปน My_graph.fig และ My_graph.m 
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จากนั้นเมื่อเรา activate GUI จะทําให MATLAB เปดหนาตางของ GUI ของเราขึ้นมา และ 
Editor/Debugger ก็จะถูกเปดขึ้นพรอมกับเปดไฟล My_graph.m ขึ้นมา 
 

  ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดคําส่ังให GUI ทํางานตามที่ตองการ 
ขั้นตอนตอไปเปนการปรับปรุงและแกไข subfunction ที่อยูภายใน application M-file ซ่ึงมีส่ิงที่เรา

ตองทําเพิ่มเติมดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเขียน subfunction ใหกับ push button ตางๆ คือการสรางเสนกราฟลงไปในแกนที่เรา
กําหนดไว สําหรับปุม Sine จะมีลักษณะของ code เปนดังนี ้
 

1 function varargout=Sine_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
2 % Stub for Callback of the uicontrol handles.Sine. 
3 set(handles.figure1,'HandleVisibility','on'); 
4 xmin = str2num(get(handles.Xmin,'String')); 
5 xmax = str2num(get(handles.Xmax,'String')); 
6 x=linspace(xmin,xmax,200); 
7 y=sin(x); 
8 LinePlot=plot(x,y); 
9 handles.LineX = LinePlot; 
10 guidata(gcbo, handles); 
11 popupmenu2_Callback(h, eventdata, handles, varargin); 
12 set(handles.figure1,'HandleVisibility','off'); 

 
หมายเลขขางหนาที่ใสไวนั้นเพื่อความสะดวกในการอธิบาย เราไมจําเปนตองใสลงไปใน Code 

สําหรับบรรทัดที่ 1 เปน function, บรรทัดที่ 3 นั้นเราจะตองทําใหรูป GUI ของเรานั้นสามารถที่จะให 
handle ของมันมองเห็นได เพราะกอนหนานี้เราสั่งให handle ของรูปภาพนี้มองไมเห็นเพื่อไมใหสามารถ
ที่จะ plot กราฟลงในหนาตาง GUI ของเราได ในที่นี้เราอาจจะไม set เปน ON แต set เปน Callback ก็ได 
คือใหมองเห็นไดจากคําสั่งที่มาจาก Callback แตจะมองไมเห็นจากคําสั่งที่มาจาก Command windows ถา
เรา set ไวที่ ON นี้จะสามารถมองเห็นไดจากทุกที่ เราเลือก On เพราะเราคาดหวังวาในระหวางนี้คงไมมี
การสั่ง plot จาก Command windows  
บรรทัดที่ 4 และ 5 เปนการเรียกคา string จาก edit text ทั้งสองแลวนํามาเปลี่ยนเปนตัวเลข เพื่ออานคาวา
คาสูงสุดและต่ําสุดเปนเทาใด บรรทัดที่ 6, 7 และ 8 เปนการสรางกราฟและสั่งเขียนกราฟตามปกติ และ
เก็บ handle ของกราฟนั้นไวในชื่อ LinePlot 

สําหรับบรรทัดที่ 9 นี้เปนการสราง field ใหมเพิ่มเขาไปในตัวแปร handles โดยใชช่ือ field วา 
LineX และใหมีคาเทากับ handle ของเสนกราฟที่เราเพิ่งจะเขียนขึ้น  

จากนั้นในบรรทัดที่ 10 เราจะทําการเก็บคาตัวแปรนี้ไวในรูปภาพ สําหรับกรณีนี้เราจะใช gcbo 
ซ่ึงหมายถึง get callback object ซ่ึงหมายถึง push button นี้ หรือจะใช handles.figure1 ซ่ึงเปน handle ของ
หนาตาง GUI ของเราก็ได เพราะอยางไรคาเหลานั้นจะถูกเก็บไวที่หนาตาง GUI เชนเดียวกัน การเลือกให
เก็บที่ gcbo นั้นโดยแทจริง MATLAB จะนําไปเก็บไวที่ parent ที่เปนรูปที่บรรจุของวัตถุนั้นไมใชเก็บไว
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วัตถุนั้นแตอยางใด ทุกครั้งที่เราทําการเปลี่ยนแปลงคา handles เราจะตองทําการเก็บคาที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อให Subfunction อ่ืนไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย 

ในบรรทัดที่ 11 จะเปนการเรียก function ของ popup menu ที่ใชปรับสีของเสนกราฟใหเปนไป
ตามที่ผูใชตองการ และในบรรทัด 12 เปนการปด handle ของรูปภาพไมให MATLAB สามารถมองเห็น
ได 

สวน Push Button อ่ืนๆ ก็จะมีลักษณะทํานองเดียวกันเพียงแตปรับเปลี่ยนคําสั่งที่ใชในการ plot 
เสนกราฟใหมีลักษณะที่แตกตางกันเทานั้น ซ่ึงมี Code ดังนี้คือ 

function varargout=Cosine_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Cosine. 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','on'); 
xmin = str2num(get(handles.Xmin,'String')); 
xmax = str2num(get(handles.Xmax,'String')); 
x=linspace(xmin,xmax,200); 
y=cos(x); 
LinePlot=plot(x,y); 
handles.LineX = LinePlot; 
guidata(gcbo, handles); 
popupmenu2_Callback(h, eventdata, handles, varargin); 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','off'); 
 
% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Xsine_Callback(h, eventdata, handles, varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Xsine. 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','on'); 
xmin = str2num(get(handles.Xmin,'String')); 
xmax = str2num(get(handles.Xmax,'String')); 
x=linspace(xmin,xmax,200); 
y=x.*sin(x); 
LinePlot=plot(x,y); 
handles.LineX = LinePlot; 
guidata(gcbo, handles); 
popupmenu2_Callback(h, eventdata, handles, varargin); 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','off'); 
 
% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=Xcosine_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.Xcosine. 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','on'); 
xmin = str2num(get(handles.Xmin,'String')); 
xmax = str2num(get(handles.Xmax,'String')); 
x=linspace(xmin,xmax,200); 
y=x.*cos(x); 
LinePlot=plot(x,y); 
handles.LineX = LinePlot; 
guidata(gcbo, handles); 
popupmenu2_Callback(h, eventdata, handles, varargin); 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','off'); 
% ---------------------------------------------------------------- 

 
สําหรับ Popup menu ที่ใชเลือกสีกราฟนั้นจะมี Code ดังนี ้

% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=popupmenu2_Callback(h,eventdata,handles,varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.popupmenu2. 
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col = get(handles.popupmenu2,'Value'); 
LinePlot=handles.LineX; 
if col == 1 
    set(LinePlot,'Color',[0 0 1]'); 
elseif col == 2 
    set(LinePlot,'Color',[0 1 0]'); 
elseif col == 3 
    set(LinePlot,'Color',[1 0 0]'); 
elseif col == 4 
    set(LinePlot,'Color',[1 1 0]'); 
elseif col == 5 
    set(LinePlot,'Color',[0 0 0]'); 
elseif col == 6 
    set(LinePlot,'Color',[1 0 1]'); 
end 
% ---------------------------------------------------------------- 

 
เปนการสั่งใหเปลี่ยนสีเสนกราฟ ที่บรรจุอยูใน handles.LineX ใหเปนไปตามตองการ โดยการ

กําหนดสีก็จะเปนการผสมสี RGB นั่นเอง 
 
อันดับตอไป Callback ของ Toggle Button จะมี Code ดังนี ้

% ---------------------------------------------------------------- 
function varargout=GridOn_Callback(h,eventdata, handles, varargin) 
% Stub for Callback of the uicontrol handles.GridOn. 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','on'); 
status = get(h,'Value'); 
if status == 0 
    set(h,'String','Grid On'); 
    grid off 
else 
    set(h,'String','Grid Off'); 
    grid on 
end 
set(handles.figure1,'HandleVisibility','off'); 
% ---------------------------------------------------------------- 

 
สวนนี้ก็จะเปนการกําหนดตัวหนังสือที่อยูบน Toggle นี้ใหเปลี่ยนไป เมื่อมีการเลือกกดปุมนี้ 

และจะเห็นวาตอนตนและตอนทาย code จะมีการเปด และ ปด handle ของรูปภาพนี้ดวย สวนคําสั่ง grid 
on และ grid off นั้นเปนคําสั่งตามปกติของกราฟทั่วๆไป 

สําหรับ Subfucntion ที่เปน Callback ของ Editable Text Max และ Min นั้นไมตองเขียนเพิ่มเติมและ
เราก็จะไมใชในที่นี้ โดยเราจะลบออกทั้งหมด หรือจะลบออกเฉพาะในสวนที่ใหแสดงขอความวายังไม
มีการกําหนด Callback ใหกับวัตถุนี้ออกไปเทานั้นก็ได 
 

  ทดสอบการทํางานของ GUI 
 จากนั้นลอง Save Application M-file แลวลอง activate GUI ของเราดู เราจะเห็นหนาตางตอไปนี้
ปรากฏขึ้น 
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ซ่ึงเราสามารถที่จะลองให GUI เขียนกราฟในลักษณะตางๆ ที่เราตองการได จากนั้นเราก็จะ

สามารถที่จะเปลี่ยนสีกราฟตางๆ เหลานั้นได ขอเสียของ GUI นี้ก็คือถาใหมีการเปลี่ยนสีกราฟกอนที่จะ
มีการเขียนกราฟขึ้นมันก็จะเกิดการ error ขึ้นทันที เพราะกอนที่จะมีการสั่งให plot graph นั้นเรายังไมมี
การกําหนดตัวแปรชื่อ handles.LineX ลงไป ซ่ึงเราอาจจะแกไขขอเสียนี้ไดหลายวิธี ในที่นี้เราจะเสนอ
วิธีการเขียนกราฟลงไปในชวงของการเปด GUI นี้ขึ้นมา พรอมทั้งมีการปรับแกตัวแปร handles นี้ไว
กอนที่ผูใชจะเริ่มทําการใช GUI 

ไปที่ Application M-file ในชวงบน แลวมองหาคําสั่ง guidata และหลังจากคําสั่ง guidata ที่เปน
คําสั่งเดิมใหเราสั่งคําสั่งเพื่อใหมีการสรางเสนกราฟขึ้นแลวเก็บคาใหม ดวยคําสั่ง guidata อีกครั้งหนึ่ง 
ลักษณะคําสั่งเปนดังนี้ 

 
set(fig,'HandleVisibility','on'); 
xmin = str2num(get(handles.Xmin,'String')); 
xmax = str2num(get(handles.Xmax,'String')); 
x=linspace(xmin,xmax,200); 
y=sin(x); 
LinePlot=plot(x,y); 
handles.LineX = LinePlot; 
guidata(fig, handles); 
set(fig,'HandleVisibility','off'); 

 

ซ่ึงคําสั่งนี้จะทําใหเกิดการสรางกราฟขึ้นกอน พรอมกับปรับปรุงขอมูลของ handles ใน GUI 
พรอมกันไปดวย จากนั้น Save Application M-file แลวทําการ activate GUI ของเราอีกครั้งหนึ่ง เราจะได
หนาตางตอไปนี้ 
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จะเห็นวาเราสามารถแกไขปญหาที่เรากลาวถึงกอนหนานั้นได จากการแกปญหาในจุดนี้เราจะ

เห็นวาเราสามารถที่จะเพิ่มเติมขอมูลตางๆ เพื่อจะสงผานไปยัง Subfunction เมื่อเร่ิมตนการทํางานของ 
GUI ไดเชนกัน 

สําหรับการแกไข GUI นี้ในจุดอื่นๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน ทั้งนี้เปนไปตามความตองการของ
ผูออกแบบ GUI นั่นเอง 
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ภาคผนวก สรุปคําส่ังของ MATLAB 

 
จากที่เราไดศึกษาการทํางานเบื้องตนของ MATLAB จะพบวา MATLAB มี function และคําสั่ง

มากมาย อยางไรก็ตามที่ไดศึกษาไปนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของ MATLAB เทานั้นในภาคผนวกนี้ได
รวบรวมเอา function ตางๆ ของ MATLAB ทั้งหมดมารวบรวมไวเปนหมวดหมู หากตองการทราบ
รายละเอียดของ function ใด ใหดูจาก help  
 

  General Purpose Commands 
 
Managing Commands and Functions 
addpath Add directories to MATLAB’s search path  
doc  Load hypertext documentation  
help  Online help for MATLAB functions and M-files  
lasterr  Last error message  
lookfor  Keyword search through all help entries 
path  Control MATLAB’s directory search path  
profile  Measure and display M-file execution profiles 
rmpath  Remove directories from MATLAB’s search path  
type  List file  
version  MATLAB version number  
what  Directory listing of M-files, MAT-files, and MEX-files  
whatsnew Display README files for MATLAB and toolboxes 
which  Locate functions and files  
 
Managing Variables and the Workspace 
clear  Remove items from memory 
disp  Display text or array  
length  Length of vector 
load  Retrieve variables from disk  
pack  Consolidate workspace memory  
save  Save workspace variables on disk 
size  Array dimensions  
who, whos  List directory of variables in memory  
 
Controlling the Command Window 
echo  Echo M-files during execution 
format  Control the output display format  
more  Control paged output for the command window  
 
Working with Files and the Operating Environment 
cd  Change working directory  
delete  Delete files and graphics objects 
diary  Save session in a disk file  
dir  Directory listing 
edit  Edit an M-file 
fullfile  Build full filename from parts  
inmem  Functions in memory  
MATLABroot Root directory of MATLAB installation  
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tempdir Return the name of the system’s temporary directory. 
tempname Unique name for temporary file  
!  Execute operating system command  
 
Starting and Quitting MATLAB 
MATLABrc MATLAB startup M-file  
quit Terminate MATLAB . 
startup  MATLAB startup M-file  
 
Operators and Special Characters 
+  Plus  
-  Minus  
*  Matrix multiplication  
.*  Array multiplication  
^  Matrix power  
.^  Array power 
kron  Kronecker tensor product.  
\  Backslash or left division.  
/  Slash or right division  
./ and .\  Array division, right and left 
:  Colon  
( )  Parentheses 
[ ]  Brackets 
{}  Curly braces 
.  Decimal point  
...  Continuation 
,  Comma 
;  Semicolon. 
%  Comment 
!  Exclamation point  
'  Transpose and quote 
.'  Nonconjugated transpose  
=  Assignment. 
==  Equality. 
< >  Relational operators  
&  Logical AND . 
|  Logical OR.  
~  Logical NOT  
xor  Logical EXCLUSIVE OR  
 
Logical Functions 
all  Test to determine if all elements are nonzero 
any  Test for any nonzeros  
exist  Check if a variable or file exists  
find  Find indices and values of nonzero elements  
is*  Detect state. 
*isa  Detect an object of a given class. 
logical  Convert numeric values to logical  
 
 

  Language Constructs and Debugging 
 
MATLAB as a Programming Language 
builti Execute builtin function from overloaded method  
eval Interpret strings containing MATLAB expressions  
feval  Function evaluation  
function  Function M-files  
global  Define global variables  
nargchk  Check number of input arguments 



Appendix   297 

script  Script M-files  
 
Control Flow 
break  Break out of flow control structures  
case  Case switch. 
else  Conditionally execute statements 
elseif  Conditionally execute statements  
end  Terminate for, while, switch, and if statements or indicate last index 
error  Display error messages 
for  Repeat statements a specific number of times  
if  Conditionally execute statements 
otherwise Default part of switch statement  
return Return to the invoking function 
switch Switch among several cases based on expression  
warning Display warning message 
while Repeat statements an indefinite number of times  
 
Interactive Input 
input Request user input. 
keyboard Invoke the keyboard in an M-file. 
menu Generate a menu of choices for user input  
pause Halt execution temporarily 
 
Object-Oriented Programming 
class  Create object or return class of object  
double  Convert to double precision  
inferiorto Inferior class relationship 
inline Construct an inline object. 
isa  Detect an object of a given class  
superiorto Superior class relationship  
uint8 Convert to unsigned 8-bit integer  
 
Debugging 
dbclear Clear breakpoints 
dbcont Resume execution  
dbdown Change local workspace context  
dbmex Enable MEX-file debugging  
dbquit Quit debug mode 
dbstack Display function call stack 
dbstatus List all breakpoints. 
dbstep Execute one or more lines from a breakpoint. 
dbstop Set breakpoints in an M-file function  
dbtype List M-file with line numbers  
dbup Change local workspace context  
 
 

  Elementary Matrices and Matrix Manipulation 
 
Elementary Matrices and Arrays 
eye Identity matrix  
linspace Generate linearly spaced vectors  
logspace Generate logarithmically spaced vectors  
ones Create an array of all ones 
rand Uniformly distributed random numbers and arrays  
randn Normally distributed random numbers and arrays 
zeros Create an array of all zeros 
: (colon) Regularly spaced vector  
 
Special Variables and Constants 
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ans The most recent answer  
computer Identify the computer on which MATLAB is running  
eps  Floating-point relative accuracy  
flops  Count floating-point operations  
i  Imaginary unit.  
Inf  Infinity  
inputname Input argument name 
j  Imaginary unit. 
NaN  Not-a-Number 
nargin, 
nargout 

Number of function arguments. 

pi  Ratio of a circle’s circumference to its diameter,π 
realmax Largest positive floating-point number 
realmin Smallest positive floating-point number 
varargin, 
varargout 

Pass or return variable numbers of arguments.  

 
Time and Dates 
calendar Calendar. 
clock Current time as a date vector  
cputime Elapsed CPU time . 
date Current date string  
datenum Serial date number  
datestr Date string format  
datevec Date components  
eomday End of month.  
etime Elapsed time.  
now Current date and time 
tic, toc Stopwatch timer .  
weekday Day of the week . 
 
Matrix Manipulation 
cat  Concatenate arrays  
diag Diagonal matrices and diagonals of a matrix  
fliplr  Flip matrices left-right  
flipud  Flip matrices up-down  
repmat  Replicate and tile an array. 
reshape  Reshape array .  
rot90  Rotate matrix 90 degrees. 
tril  Lower triangular part of a matrix.  
triu  Upper triangular part of a matrix . 
: (colon) Index into array, rearrange array . 
 
Specialized Matrices 
compan Companion matrix . 
gallery Test matrices .  
hadamard Hadamard matrix . . 
hankel Hankel matrix . 
hilb Hilbert matrix . 
invhilb Inverse of the Hilbert matrix .  
magic Magic square  
pascal Pascal matrix . 
toeplitz Toeplitz matrix . 
wilkinson Wilkinson’s eigenvalue test matrix  
 
Elementary Math Functions 
abs Absolute value and complex magnitude 
acos, acosh Inverse cosine and inverse hyperbolic cosine  
acot, acoth Inverse cotangent and inverse hyperbolic cotangent  
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acsc, acsch Inverse cosecant and inverse hyperbolic cosecant 
angle Phase angle  
asec, asech Inverse secant and inverse hyperbolic secant  
asin, asinh Inverse sine and inverse hyperbolic sine  
atan, atanh Inverse tangent and inverse hyperbolic tangent  
atan2 Four-quadrant inverse tangent.  
ceil Round toward infinity.  
conj Complex conjugate  
cos, cosh Cosine and hyperbolic cosine. 
cot, coth Cotangent and hyperbolic cotangent. 
csc, csch Cosecant and hyperbolic cosecant  
exp Exponential 
fix Round towards zero  
floor Round towards minus infinity  
gcd Greatest common divisor 
imag Imaginary part of a complex number 
lcm Least common multiple 
log Natural logarithm  
log2 Base 2 logarithm and dissect floating-point numbers into exponent and 

mantissa  
log10 Common (base 10) logarithm  
mod Modulus (signed remainder after division) 
real Real part of complex number  
rem Remainder after division  
round Round to nearest integer  
sec, sech Secant and hyperbolic secant  
sign Signum function  
sin, sinh Sine and hyperbolic sine 
sqrt Square root  
tan, tanh Tangent and hyperbolic tangent  
 
Specialized Math Functions 
airy Airy functions 
besselh Bessel functions of the third kind (Hankel functions) 
besseli, besselk 
Modified Bessel functions  
besselj, bessely Bessel functions  
beta, betainc, 
betaln 

Beta functions  

ellipj  Jacobi elliptic functions  
ellipke  Complete elliptic integrals of the first and second kind 
erf, erfc, erfcx, 
erfinv 

Error functions  

expint  Exponential integral 
gamma, 
gammainc, 
gammaln  

Gamma functions 

legendre Associated Legendre functions. 
pow2 Base 2 power and scale floating-point numbers 
rat, rats Rational fraction approximation 
 
Coordinate System Conversion 
cart2pol Transform Cartesian coordinates to polar or cylindrical  
cart2sph Transform Cartesian coordinates to spherical  
pol2cart Transform polar or cylindrical coordinates to Cartesian 
sph2cart Transform spherical coordinates to Cartesian  
 
 

  Matrix Functions - Numerical Linear Algebra 
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Matrix Analysis 
cond Condition number with respect to inversion  
condeig Condition number with respect to eigenvalues  
det  Matrix determinant  
norm  Vector and matrix norms  
null  Null space of a matrix  
orth  Range space of a matrix 
rank  Rank of a matrix  
rcond  Matrix reciprocal condition number estimate  
rref, rrefmovie Reduced row echelon form. 
subspace Angle between two subspaces. 
trace Sum of diagonal elements.  
 
Linear Equations 
\ /  Linear equation solution. 
chol  Cholesky factorization 
inv  Matrix inverse  
lscov  Least squares solution in the presence of known covariance 
lu  LU matrix factorization. 
nnls  Nonnegative least squares 
pinv  Moore-Penrose pseudoinverse of a matrix  
qr  Orthogonal-triangular decomposition  
 
Eigenvalues and Singular Values 
balance Improve accuracy of computed eigenvalues  
cdf2rdf Convert complex diagonal form to real block diagonal form   
eig Eigenvalues and eigenvectors   
hess Hessenberg form of a matrix   
poly  Polynomial with specified roots  
qz  QZ factorization for generalized eigenvalues   
rsf2csf  Convert real Schur form to complex Schur form.  
schur  Schur decomposition  
svd  Singular value decomposition   
 
Matrix Functions 
expm Matrix exponential  
funm Evaluate functions of a matrix   
logm Matrix logarithm  
sqrtm Matrix square root   
 
Low Level Functions 
qrdelete Delete column from QR factorization.  
qrinsert Insert column in QR factorization.  
 
 

  Data Analysis and Fourier Transform Functions 
 
Basic Operations 
convhull Convex hull  
cumprod Cumulative product  
cumsum Cumulative sum   
cumtrapz Cumulative trapezoidal numerical integration   
delaunay Delaunay triangulation   
dsearch Search for nearest point   
factor Prime factors   
inpolygon Detect points inside a polygonal region   
max Maximum elements of an array   
mean Average or mean value of arrays   
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median Median value of arrays   
min Minimum elements of an array   
perms All possible permutations  
polyarea Area of polygon   
primes Generate list of prime numbers   
prod Product of array elements   
sort Sort elements in ascending order.  
sortrows Sort rows in ascending order   
std Standard deviation   
sum Sum of array elements   
trapz Trapezoidal numerical integration   
tsearch Search for enclosing Delaunay triangle  
voronoi Voronoi diagram.  
 
Finite Differences 
del2 Discrete Laplacian   
diff Differences and approximate derivatives   
gradient Numerical gradient 
  
Correlation 
corrcoef Correlation coefficients.   
cov Covariance matrix 
   
Filtering and Convolution 
conv Convolution and polynomial multiplication   
conv2 Two-dimensional convolution.  
deconv Deconvolution and polynomial division.  
filter Filter data with an infinite impulse response (IIR) or finite impulse response 

(FIR) filter   
filter2 Two-dimensional digital filtering   
 
Fourier Transforms 
abs Absolute value and complex magnitude   
angle Phase angle  
cplxpair Sort complex numbers into complex conjugate pairs   
fft One-dimensional fast Fourier transform   
fft2 Two-dimensional fast Fourier transform   
fftshift Move zero’th lag to center of spectrum.  
ifft Inverse one-dimensional fast Fourier transform  
ifft2 Inverse two-dimensional fast Fourier transform  
nextpow2 Next power of two   
unwrap Correct phase angles   
 
Vector Functions 
cross Vector cross product  
intersect Set intersection of two vectors   
ismember Detect members of a set  
setdiff Return the set difference of two vectors   
setxor Set exclusive-or of two vectors   
union Set union of two vectors   
unique Unique elements of a vector  
 
 

  Polynomial and Interpolation Functions 
 
Polynomials 
conv Convolution and polynomial multiplication   
deconv Deconvolution and polynomial division   
Poly Polynomial with specified roots  
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polyder Polynomial derivative  
polyeig Polynomial eigenvalue problem   
polyfit Polynomial curve fitting   
polyval Polynomial evaluation   
polyvalm Matrix polynomial evaluation   
residue Convert between partial fraction expansion and polynomial coefficients 
roots Polynomial roots  
 
Data Interpolation 
griddata Data gridding. 
interp1 One-dimensional data interpolation (table lookup)  
interp2 Two-dimensional data interpolation (table lookup)  
interp3 Three-dimensional data interpolation (table lookup) 
interpft One-dimensional interpolation using the FFT method  
interpn Multidimensional data interpolation (table lookup). 
meshgrid Generate X and Y matrices for three-dimensional plots  
ndgrid Generate arrays for multidimensional functions and interpolation 
spline Cubic spline interpolation 
 
Function Functions – Nonlinear Numerical Methods 
dblquad Numerical double integration  
fmin Minimize a function of one variable 
fmins Minimize a function of several variables. 
fzero Zero of a function of one variable .  
ode45, ode23, 
ode113, 
ode15s, ode23s 

Solve differential equations  

odefile Define a differential equation problem for ODE solvers 
odeget Extract properties from options structure created with odeset 
odeset Create or alter options structure for input to ODE solvers  
quad, quad8 Numerical evaluation of integrals  
 
 

  Sparse Matrix Functions 
 
Elementary Sparse Matrices 
spdiags Extract and create sparse band and diagonal matrices 
speye Sparse identity matrix 
sprand Sparse uniformly distributed random matrix 
sprandn Sparse normally distributed random matrix.  
sprandsym Sparse symmetric random matrix  
 
Full to Sparse Conversion 
find Find indices and values of nonzero elements   
full Convert sparse matrix to full matrix  
sparse Create sparse matrix   
spconvert Import matrix from sparse matrix external format   
 
Working with Nonzero Entries of Sparse Matrices 
nnz Number of nonzero matrix elements  
nonzeros Nonzero matrix elements   
nzmax Amount of storage allocated for nonzero matrix elements   
spalloc Allocate space for sparse matrix  
spfun Apply function to nonzero sparse matrix elements  
spones Replace nonzero sparse matrix elements with ones   
 
 
Visualizing Sparse Matrices 
spy Visualize sparsity pattern  
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Reordering Algorithms 
colmmd Sparse column minimum degree permutation.  
colperm Sparse column permutation based on nonzero count   
dmperm Dulmage-Mendelsohn decomposition   
randperm Random permutation .  
symmmd Sparse symmetric minimum degree ordering.  
symrcm Sparse reverse Cuthill-McKee ordering.   
 
Norm, Condition Number, and Rank 
condest 1 norm matrix condition number estimate   
normest 2 norm estimate.  
 
Sparse Systems of Linear Equations 
bicg BiConjugate Gradients method .  
bicgstab BiConjugate Gradients Stabilized method   
cgs Conjugate Gradients Squared method .   
cholinc Incomplete Cholesky factorizations .  
gmres Generalized Minimum Residual method (with restarts).   
luinc Incomplete LU matrix factorizations .  
pcg Preconditioned Conjugate Gradients method .  
qmr Quasi-Minimal Residual method .   
 
Sparse Eigenvalues and Singular Values 
eigs Find a few eigenvalues and eigenvectors .  
svds A few singular values.  
 
Miscellaneous 
spparms Set parameters for sparse matrix routines .  
 
 

  Sound Processing Functions 
 
General Sound Functions 
sound Convert vector into sound 
  
SPARCstation-specific Sound Functions 
auread Read NeXT/SUN (.au) sound file  
auwrite Write NeXT/SUN (.au) sound file 
 
.WAV Sound Functions 
wavread Read Microsoft WAVE (.wav) sound file 
wavwrite Write Microsoft WAVE (.wav) sound file .  
 
 

  Character String Functions 
 
General 
abs Absolute value and complex magnitude 
eval Interpret strings containing MATLAB expressions  
strings MATLAB string handling 
 
String Manipulation 
deblank Strip trailing blanks from the end of a string 
findstr Find one string within another 
lower Convert string to lower case  
strcat String concatenation 
strcmp Compare strings. 
strjust Justify a character array. 
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strmatch Find possible matches for a string  
strncmp Compare the first n characters of two strings  
strrep String search and replace  
strtok First token in string  
strvcat Vertical concatenation of strings  
upper Convert string to upper case 
 
String to Number Conversion 
char Create character array (string) 
int2str Integer to string conversion   
mat2str Convert a matrix into a string  
num2str Number to string conversion  
sprintf Write formatted data to a string 
sscanf Read string under format control  
str2num String to number conversion 
 
Radix Conversion 
bin2dec Binary to decimal number conversion  
dec2bin Decimal to binary number conversion 
dec2hex Decimal to hexadecimal number conversion  
hex2dec IEEE hexadecimal to decimal number conversion. 
hex2num Hexadecimal to double number conversion. 
 
 

  Low-Level File I/O Functions 
 
File Opening and Closing 
fclose Close one or more open files  
fopen Open a file or obtain information about open files 
 
Unformatted I/O 
fread Read binary data from file  
fwrite Write binary data to a file. 
 
Formatted I/O 
fgetl Return the next line of a file as a string without line terminator(s) 
fgets Return the next line of a file as a string with line terminator(s) 
fprintf Write formatted data to file 
fscanf Read formatted data from file  
 
File Positioning 
feof Test for end-of-file 
ferror Query MATLAB about errors in file input or output  
frewind Rewind an open file 
fseek Set file position indicator  
ftell Get file position indicator. 
 
String Conversion 
sprintf Write formatted data to a string . 
sscanf Read string under format control  
 
Specialized File I/O 
dlmread Read an ASCII delimited file into a matrix. 
dlmwrite Write a matrix to an ASCII delimited file  
imfinfo Return information about a graphics file 
imread Read image from graphics file  
imwrite Write an image to a graphics file  
wk1read Read a Lotus123 WK1 spreadsheet file into a matrix  
wk1write Write a matrix to a Lotus123 WK1 spreadsheet file. 
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Bitwise Functions 
bitand Bit-wise AND. 
bitcmp Complement bits 
bitor Bit-wise OR 
bitmax Maximum floating-point integer 
bitset Set bit  
bitshift Bit-wise shift. 
bitget Get bit  
bitxor Bit-wise XOR 
 
Structure Functions 
fieldnames Field names of a structure 
getfield Get field of structure array 
rmfield Remove structure fields 
setfield Set field of structure array 
struct Create structure array 
struct2cell Structure to cell array conversion 
 
Object Functions 
class  Create object or return class of object 
isa  Detect an object of a given class  
 
Cell Array Functions 
cell  Create cell array  
cellstr  Create cell array of strings from character array 
cell2struct  Cell array to structure array conversion 
celldisp Display cell array contents  
cellplot  Graphically display the structure of cell arrays  
num2cell Convert a numeric array into a cell array  
 
Multidimensional Array Functions 
cat Concatenate arrays   
flipdim Flip array along a specified dimension   
ind2sub Subscripts from linear index.  
ipermute Inverse permute the dimensions of a multidimensional array  
ndgrid Generate arrays for multidimensional functions and interpolation  
ndims Number of array dimensions   
permute Rearrange the dimensions of a multidimensional array   
reshape Reshape array  
shiftdim Shift dimensions   
squeeze Remove singleton dimensions   
sub2ind Single index from subscripts  
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เอกสารอางอิง 
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