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ค ำน ำ 
 
  หนังสือ “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MATLAB ส าหรับการประมวลผลหาค่าและพื้นฐาน
การใช้งาน” เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน และได้เรียบเรียง
จากเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่สนใจงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ฝึกฝนและเข้าใจการเขียนโปรแกรม MATLAB ที่ช่วยให้การค านวณทางคณิตศาสตร์
ที่ซับซ้อน สามารถการเขียนโปรแกรมและการแสดงผลรวมอยู่โปรแกรมเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีการตอบสนองกับผู้ใช้ Interactive ส าหรับค านวณเชิงตัวเลข 
และการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) รวมทั้งมีความสามารถในการจัดรูปค าสั่งในลักษณะ
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานต่าง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม โดยแต่ละหัวข้อได้อธิบาย
หลักการท างานของโปรแกรมและตัวอย่างการใช้งานอย่างละเอียด  
 ส าหรับโปรแกรม MATLAB ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นโปรแกรม MATLAB เวอร์ชั่น R2021a 
ส าหรับ academic เท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ซื้อลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร์เป็น
ที่เรียบร้อย 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณครูอาจารย์และเพื่อน ๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้ผู้เขียนได้
น าความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรมมาจัดท าเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้เขียนขออภัยและน้อมรับค าติชมจากทุกท่าน 
 
 
       รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
       rungaroon.s@rmutp.ac.th 
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8.6 กราฟระหว่างกระแสและแรงดันของลวดโลหะ 130 
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บทที่ 1  

การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 
 

 
  MATLAB : Matrix Laboratory เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับช่วยให้กำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งเทคนิคของ MATLAB ได้รวมกำรค ำนวณ กำรเขียนโปรแกรมและ           
กำรแสดงผลรวมอยู่โปรแกรมเดียวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและง่ำยต่อกำรใช้งำน นอกจำกนั้น          
กำรท ำงำนของ MATLAB ท ำงำนลักษณะกำรตอบสนองกับผู้ใช้ Interactive ส ำหรับค ำนวณเชิง
ตัวเลข และกำรแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรจัดรูปค ำสั่งใน
ลักษณะกำรเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งำนต่ำง ๆ ทั้งทำงวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรม 
 ก่อนใช้งำนโปรแกรม MATLAB ผู้อ่ำนควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของ
โปรแกรมและหน้ำต่ำงของโปรแกรม เพื่อเลือกใช้งำนของโปรแกรมได้อย่ำงเหมำะสมกับ               
กำรประยุกต์ใช้งำนต่อไป  
 
1.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม MATLAB   
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้สร้ำงโปรแกรมมำเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในเชิงตัวเลข โดยมีภำษำ
ทำงคอมพิวเตอร์หลำยตัวที่ช่วยในกำรแก้ปัญหำ เช่น ภำษำ C, Fortran, Pascal ในกำรแก้ปัญหำเชิง
ตัวเลขและกรำฟิกที่มีควำมซับซ้อนค่อนข้ำงจะยุ่งยำกและเสียเวลำมำก เพรำะต้องใช้ค ำสั่งเป็นจ ำนวน
มำก และมีรูปแบบค ำสั่งที่แน่นอน บริษัท Math Works Inc. จึงได้พัฒนำโปรแกรมที่มีชื่อว่ำ MATLAB 
เพื่อใช้ในกำรค ำนวณเชิงตัวเลขและกรำฟิกที่ซับซ้อนให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนมีควำมรวดเร็วและกำรเขียน
โปรแกรมไม่ยุ่งยำก 
 โปรแกรม MATLAB เป็นภำษำคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (High Level Language) ส ำหรับค ำนวณ
ทำงเทคนิคที่ประกอบด้วยกำรค ำนวณเชิงตัวเลข กรำฟิกที่ซับซ้อนและกำรจ ำลองแบบเพื่อให้มองเห็น
ภำพพจน์ได้ง่ำยและชัดเจนชื่อของ MATLAB เดิมโปรแกรม MATLAB ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในกำร
ค ำนวณทำง Matrix ที่พัฒนำจำกโปรเจคที่ช่ือ LINKPACK และ EISPACK  
 โปรแกรม MATLAB จะมีกล่องเครื่องมือที่ใช้ในกำรหำค ำตอบที่เรียกว่ำ Toolbox โดย
โปรแกรม MATLAB จะมี Toolbox ในแต่ละสำขำ เช่น กำรประมวลผลสัญญำณ กำรประมวลผล
ภำพ ระบบควบคุม โครงข่ำยประสำท ฟัซซีลอจิก เวฟเลท กำรติดต่อสื่อสำร สถิติ และสำขำอื่น ๆ 
มำกมำย ภำยใน Toolbox แต่ละสำขำจะมีฟังก์ชันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำในสำขำนั้น ๆ 
ให้เลือกประยุกต์ใช้งำนเป็นจ ำนวนมำก 
  กำรท ำงำนของโปรแกรม MATLAB จะสำมำรถท ำงำนได้ทั้งในลักษณะของกำรติดต่อโดยตรง 
(Interactive) คือกำรเขียนค ำสั่งเข้ำไปทีละค ำสั่งเพื่อให้ MATLAB ประมวลผลไปเรื่อย ๆ หรือสำมำรถ
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ที่จะรวบรวมชุดค ำสั่งนั้น เป็นโปรแกรมสำมำรถท ำได้ ข้อส ำคัญอย่ำงหนึ่งของ MATLAB คือ ข้อมูลทุก
ตัวอยู่ในลักษณะของ Array คือ ในแต่ละตัวแปรจะได้รับกำรแบ่งส่วนย่อยเล็ก ๆ ขึ้น (หรืออำจจะ
ได้รับกำรแบ่ง Element) ซึ่งกำรใช้ตัวแปร Array ใน MATLAB นั้น จ ำเป็นต้องจอง Dimension 
เหมือนกับกำรเขียนโปรแกรมในภำษำขั้นต่ ำตัวทั่วไป ซึ่งท ำให้สำมำรถที่แก้ไขปัญหำของตัวแปรที่อยู่
ในลักษณะของ Matrix และ Vector โดยง่ำย ท ำให้สำมำรถลดเวลำของกำรท ำลงไปได้อย่ำงมำกเมื่อ
เทียบกับกำรเขียนโปรแกรมโดย C หรือ Fortran 
 ส่วนประกอบของโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

1) ภำษำโปรแกรม MATLAB 
  MATLAB เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุม Flow Statement ฟังก์ชันโครงสร้ำงข้อมูลอินพุท 
เอำท์พุท และลักษณะโปรแกรม Object-Oriented Programming ท ำให้กำรเขียนโปรแกรมไม่
ยุ่งยำกเมื่อเทียบกับกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำอื่น ๆ เช่น C, Fortran, Basic เป็นต้น  
 2) สถำปัตยกรรมในกำรท ำงำนของ MATLAB 
  MATLAB จะมีกลุ่มของเครื่องมือที่มีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำนของผู้ใช้โปรแกรม หรือ
โปรแกรมเมอร์ประโยชน์ที่กล่ำวนี้คือกำรจัดกำรตัวแปรใน Workspace กำรน ำข้อมูลหรือกำรผ่ำน
ค่ำตัวแปรเข้ำ ออกและกลุ่มของเครื่องมือต่ำง ๆ นี้จะใช้ส ำหรับพัฒนำจัดกำรตรวจสอบควำมผิดพลำด
ของโปรแกรม Debugging ที่ได้เขียนขึ้น 
 3) ฟังก์ชันในกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร ์
  MATLAB จะมีไลบรำรีทั่วไปที่ใช้ในกำรค ำนวณอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น Sine, Cosine และ
พีชคณิตเชิงซ้อน โดยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เป็นฟังก์ชันหรือไลบรำรีเพิ่มเติมขึ้นจำกไลบรำรีที่ใช้กัน
โดยทั่วไป เช่น ฟังก์ชันในกำรหำ Eigenvalues และ Eigenvectors กำรแยกตัวประกอบและ
ส่วนประกอบของเมตริกซ์ด้วยวิธีต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรหำควำมน่ำจะเป็น และกำรแก้ปัญหำ
ระบบของสมกำรเชิงเส้นที่เป็นพื้นฐำนของสำขำวิชำต่ำง ๆ เป็นต้น ท ำให้โปรแกรม MATLAB           
มีฟังก์ชันส ำหรับใช้งำนค่อนข้ำงมำกและครอบคลุมในรำยละเอียดของกำรค ำนวณสำขำต่ำง ๆ ได้มำก
ขึ้น 
 4) Handle Graphics 
 ระบบกรำฟิกของ MATLAB จะประกอบด้วยค ำสั่งชั้นสูงส ำหรับกำรพล็อตกรำฟ โดยมี
พื้นฐำนอยู่บนแนวควำมคิดที่ว่ำทุก ๆ สิ่งบนหน้ำต่ำงรูปภำพของโปรแกรม MATLAB จะเป็นวัตถุ 
(Object)   ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว Handle Graphics ประกอบด้วยค ำสั่งชั้นสูงให้ได้เลือกใช้ในกำร
สร้ำง Graphic User Interface บนพื้นฐำนกำรประยุกต์ใช้งำน นอกจำกนี้โปรแกรม MATLAB ยังมี
ฟังก์ชันที่ใช้ภำพสองมิติ ภำพสำมมิติ และกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว 
 5) The MATLAB Application Program Interface (API) 
 API จะใช้เพื่อสนับสนุนกำรติดต่อจำกภำยนอกโดยใช้โปรแกรมที่เป็น Mix ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ที่
เขียนขึ้นโดยใช้ Mix ฟังก์ชันใน MATLAB ซึ่งจะเรียกใช้จำกโปรแกรมภำษำ C และ Fortran หรืออำจ
กล่ำวได้ว่ำ API เป็นไลบรำรีที่เขียนด้วยโปรแกรมภำษำ C และ Fortran ที่มีกำรเชื่อมต่อโปรแกรม 
MATLAB ด้วยไฟล์ที่เป็น Mix ฟังก์ชันอีกทั้ง MATLAB API นี้ยังมีควำมสำมำรถส ำหรับเรียก routine 
จำก MATLAB 
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 นอกจำกลักษณะเด่นของโปรแกรม MATLAB ที่ได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว โปรแกรม MATLAB ยัง
มีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์และทดสอบระบบโดยกำรจ ำลองขึ้นมำ คือ Simulink ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ควบคู่กับ MATLAB ซึ่งเป็นระบบ Interactive ส ำหรับกำรจ ำลองและวิเครำะห์ระบบ        
ไดนำมิคต่ำง ๆ ที่เป็นระบบเชิงเส้นและระบบไม่เชิงเส้น 
 Simulink เป็นโปรแกรม Mouse-Driver ที่ใช้ระบบโมเดลโดยกำรวำดบล็อกไดอะแกรมบน
จอภำพด้วยกำรใช้เมำส์ ท ำให้โปรแกรม MATLAB สำมำรถท ำกำรจ ำลองระบบได้หลำยรูปแบบเช่น 
เชิงเส้น ไม่เชิงเส้น เวลำต่อเนื่อง เวลำไม่ต่อเนื่อง และระบบหลำยอัตรำ ซึ่งแต่ละรูปแบบที่น ำมำสร้ำง
แบบจ ำลองในกำรวิเครำะห์นี้ผู้ใช้จะต้องมีควำมเข้ำใจพื้นฐำนกำรท ำงำนของบล็อกแต่ละบล็อกได้เป็น
อย่ำงดี ตลอดจนเข้ำใจระบบโดยรวมของงำนที่จะกระท ำกำร 
 Blocksets เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมใน Simulink โดยจะเป็นไลบรำรีของบล็อก ส ำหรับกำรประยุกต์
เฉพำะเช่น กำรติดต่อสื่อสำร กำรประมวลผลข้อมูล และระบบไฟฟ้ำก ำลัง Real-time Workshop 
เป็นโปรแกรมที่ให้คุณสร้ำง C Code จำกบล็อกไดอะแกรม และสำมำรถกระท ำกับบล็อกไดอะแกรม
ได้หลำกหลำยด้วยระบบเวลำจริง 
 โปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมที่ใช้ส ำหรับกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และกรำฟิกที่
ซับซ้อน ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีควำมเร็วสูง คอมพิวเตอร์พีซีที่เหมำะสมกับต้อง
มีซีพียูรุ่นเพนเทียมขึ้นไป แรมควรมีอย่ำงต่ ำ 32 เมกกะไบต์ ส่วนฮำร์ดดิกส์ควรมีเนื้อที่ว่ำงเกินกว่ำ 80 
เมกกะไบต์ขึ้นไป 
 
1.2 การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 
 1.2.1 รำยละเอียดของ Menu Program MATLAB 
 หลังจำกเปิดโปรแกรม MATLAB จะมีหน้ำต่ำงส่วนต่ำง ๆ ประกอบด้วย Command 
Window, Current Folder, Workspace และ Details ดังภำพที่ 1.1   
  1. หน้ำต่ำง Command Window 
   เป็นส่วนที่ใช้ในกำรป้อนชุดค ำสั่งเพื่อให้  MATLAB ท ำงำนตำมค ำสั่งนั้น ๆ และผลที่
เป็นตัวหนังสือในหน้ำต่ำงนี้ มีลักษณะกำรท ำงำนเป็นบรรทัด โดยโปรแกรม MATLAB จะพร้อมใช้งำน    
เมื่อมีเครื่องหมำย prompt (>>) ซึ่งเครื่องหมำยนี้เป็นกำรคำมหมำยพร้อมรับค ำสั่งต่ำง ๆ เพื่อท ำ  
กำรค ำนวณและประมวล ซึ่งปุ่มที่ส ำคัญต่ำง ๆ  
  2. หน้ำต่ำง Current Folder  
  เป็นจุดเริ่มต้นของกำรท ำงำนและเป็นพื้นที่ในกำรค้นหำข้อมูลหรือค ำสั่งต่ำง ๆ 
ตำมที่ได้รับค ำสั่ง โดยกำรค้นหำจ ำกัดวงอยู่เฉพำะสองส่วนหลักเท่ำนั้น MATLAB จะไม่มีกำรค้นหำ 
File หรือค ำสั่งต่ำง ๆ นอกพื้นที่ดังกล่ำว ดังนั้น ค ำสั่งหรือ M-File ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรใช้งำนนั้น
จ ำเป็นต้องอยู่ใน Current Directory เสมอ 
  3. หน้ำต่ำง Details 
  เป็นหน้ำต่ำงที่ Toolbox ต่ำง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง และสำมำรถเข้ำเครื่องมือ 
ตัวอย่ำง และเอกสำรที่เกี่ยข้องกับโปรแกรม MATLAB หรือ Toolbox ต่ำง ๆ ได้ง่ำย  
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ภาพที่ 1.1 หน้ำต่ำงของโปรแกรม MATLAB 
 

  4. หน้ำต่ำง Workspace  
  เป็นหน้ำต่ำงที่ใช้ดูว่ำตัวแปรอะไรบ้ำงที่มีอยู่ในพื้นที่ท ำงำน ซึ่งสำมำรถแก้ไขและลบ
ตัวแปรต่ำง ๆ ได้จำกหน้ำต่ำงนี้  
 เนื่องจำกโปรแกรม MATLAB มีลักษณะเป็น Interactive Mode จึงท ำให้เมื่อพิมพ์ค ำสั่งใน
กำรค ำนวณและประมวลผลโดยตรงที่เครื่องมำย >> บนหน้ำต่ำงค ำสั่งแล้ว กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด
โปรแกรม MATLAB จะท ำกำรค ำนวณแล้วให้ค ำตอบทันทีบนหน้ำต่ำงค ำสั่ง  
 1.2.2 กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร 
 กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปรในโปรแกรม MATLAB นั้นสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้เครื่องเท่ำกับ 
(=) แล้วตำมด้วยค่ำข้อมูลหรือนิพจน์ที่ต้องกำรให้กับตัวแปร โดยตัวแปรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์
เล็กจะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

5 

 

  

ตัวอย่างที่ 1.1  
 ก ำหนดให้ตัวแปร M = 10 และ m = 20 เมื่อท ำกำรเปิดโปรแกรม MATLAB แล้ว ให้พิมพ์
ค่ำที่ก ำหนด และสังเกตตัวแปรที่ถูกใช้งำนที่หน้ำต่ำง Workspace ดังภำพที่ 1.2 – ภำพที่ 1.4 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 กำรก ำหนดค่ำตัวแปร M และ m 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 กำรค่ำตัวแปรที่ถูกใช้งำนบนหน้ำต่ำง Workspace  
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ภาพที่ 1.4 ข้อมูลของตัวแปร m 
 

ตัวอย่างที่ 1.2  
 ก ำหนดให้ตัวแปร f = 45 และ FF = 50 เมื่อท ำกำรเปิดโปรแกรม MATLAB แล้ว ให้พิมพ์
ค่ำที่ก ำหนด และสังเกตตัวแปรที่ถูกใช้งำนที่หน้ำต่ำง Workspace ดังภำพที่ 1.5 – ภำพที่ 1.6 
 

 
 

ภาพที่ 1.5 กำรก ำหนดค่ำตัวแปรนิพจน์ที่ตอ้งกำร 
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ภาพที่ 1.6 กำรตรวจสอบข้อมูลของตัวแปร 
 

1.3 ตัวด าเนินการ    
  1.3.1 ตัวด ำเนินกำร 
  โปรแกรม MATLAB ได้ก ำหนดตัวด ำเนินกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขียนโปรแกรม 
ดังตำรำงที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 ตัวด ำเนินกำร 

ลักษณะด าเนินการ ตัวด าเนินการ รูปแบบของ MATLAB 
กำรบวก + A+B 
กำรลบ - A-B 
กำรคูณ * A*B 

กำรคูณเชิงสมำชิก .* A.*B 
กำรหำรทำงขวำ / A/B 
กำรหำรทำงซ้ำย \ A\B 

กำรหำรเชิงสมำชิก ./ A./B 
กำรยกก ำลัง ^ A^B 

กำรยกก ำลังเชิงสมำชิก .^ A.^B 
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ตัวอย่างที่ 1.3 ก ำหนดให้ตัวแปร a = 10 และ b = 2 จงหำ 
 1. a x b  2. a ÷ b 3. ab ดังภำพที่ 1.7 
 

 
 

ภาพที่ 1.7 กำรใช้ตัวด ำเนินกำร ตัวอย่ำงที่ 1.3 
 

ตัวอย่างที่ 1.4 ก ำหนดให้ตัวแปร a = 30 และ b = 5 จงหำ 
 1. a ./ b  2. a .* b 3. a .^ b ดังภำพที่ 1.8 

 

 
ภาพที่ 1.8 กำรใช้ตัวด ำเนินกำร ตัวอย่ำงที่ 1.4 
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1.3.2 เครื่องหมำยพิเศษ 
 โปรแกรม MATLAB ได้ก ำหนดเครื่องหมำยพิเศษ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขียน
โปรแกรม ดังตำรำงที่ 1.2 
 
ตารางที่ 1.2 เครื่องหมำยพิเศษ 

เครื่องหมาย รายละเอียด 
. จุดทศนิยม 

( ) ก ำหนด Subscripts 
= ก ำหนดค่ำ 
[  ] สร้ำงเวกเตอร์และเมตริกซ์ 
: สร้ำงเวกเตอร์ 
… กระท ำค ำสั่งยังบรรทัดต่อไป 
, แยกตัวแปรภำยในเมตริกซแ์ละตัวแปรย่อย 
; จบบรรทัด 

 
ตัวอย่างที่ 1.5 ก ำหนดค่ำให้ตัวแปร a มีสมำชิก 4 ค่ำ คือ 1,2,3 และ 4 ดังภำพที่ 1.9 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 กำรใช้เครื่องหมำยพิเศษ [ ] และ , ในกำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร 
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ตัวอย่างที่ 1.6 ก ำหนดให้ตัวแปร a มีสมำชิก 9 ตัว คือ 1,2,3,4,…,9 ดังภำพที่ 1.10 
 

 
 

ภาพที่ 1.10 กำรใช้เครื่องหมำยพิเศษ [ ] และ … ในกำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร 
 

 1.3.3 ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบตรรกะ 
  โปรแกรม MATLAB ได้ก ำหนดตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบตรรกะ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเขียนโปรแกรม ดังตำรำงที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบตรรกะ 

ลักษณะด าเนินการ ตัวด าเนินการ รูปแบบของ MATLAB 
น้อยกว่ำ < x <10 

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ <= x <=10 
มำกกว่ำ > x>10 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ >= x>=10 

เท่ำกับ == x==10 

ไม่เท่ำกับ = x=10 
และ & x>2&y<1 
หรือ  x>2<1 
ไม่   x 
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ตัวอย่างที่ 1.7 ก ำหนดให้ตัวแปร a = 10 และ b = 2 จงว่ำเง่ือนไขเหล่ำนี้เป็นจริงหรือไม่ 
 1. a10 2. b=1  3. a>1&b>1  ดังภำพที ่1.11 
 

 
ภาพที่ 1.11 กำรใช้ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบตรรกะ 

 
 1.3.4 ฟังก์ชันคณิตศำสตร์พื้นฐำนและค่ำตัวแปรเฉพำะ 

โปรแกรม MATLAB ได้ก ำหนดฟังก์ชันคณิตศำสตร์พื้นฐำนและค่ำตัวแปรเฉพำะ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเขียนโปรแกรม ดังตำรำงที่ 1.4 

 
ตารางที่ 1.4 ฟังก์ชันคณิตศำสตร์พื้นฐำนและค่ำตัวแปรเฉพำะ   

ค่าตัวแปร รายละเอียด 
pi ค่ำคงที่ pi ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 22/7 
i ค่ำจ ำนวนเชิงซ้อนที่แทนค่ำดว้ย √−1 
j เหมือนกับ i 

Inf เป็นค่ำคงที่ที่เกิดจำกกำรค ำนวณจำกกำรหำรด้วยค่ำศูนย์ ซึ่งโปรแกรม 
MATLAB ได้ก ำหนดให้แทนค่ำด้วย Infinity () 

realmin Floating Point ทีม่ีค่ำน้อยที่สุด 
realmax Floating Point ทีม่ีค่ำมำกที่สุด 

NaN ย่อมำจำก Not-a-Number คือ ค่ำคงที่ที่ไม่มีกำรก ำหนด เกิดจำกกำร
หำรระหว่ำงค่ำศูนย์กับค่ำศูนย ์

date เป็นฟังก์ชันที่ใช้บอกค่ำวันปัจจุบันในรูปแบบ วัน-เดือน-ปี 
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ค่าตัวแปร รายละเอียด 
ans เก็บผลลัพธจ์ำกกำรค ำนวณค่ำปัจจุบันใด ๆ ที่ไม่ได้ก ำหนดช่ือตัวแปร

ของผลลัพธ ์
 
ตัวอย่างที่ 1.8 ก ำหนดให้ตัวแปร a = , b = 1+j1 และ c = 0 จงค ำนวณค่ำดังต่อไปน้ี  
 1. a x b  2. b ÷ c 3. c ÷ c ดังภำพที่ 1.12 
 

 
 

ภาพที่ 1.12 กำรใช้ฟังก์ชันคณิตศำสตร์พื้นฐำนและค่ำตัวแปรเฉพำะ 
 
 

1.4 สรุป  
  MATLAB เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้กำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ที่ซับซ้อนง่ำยขึ้น สำมำรถเขียน
โปรแกรมท ำงำนในลักษณะของกำรติดต่อโดยตรง ( Interactive) ซึ่งข้อมูลทุกตัวอยู่ในลักษณะของ 
Array ส่วนประกอบของโปรแกรมแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  1) ภำษำโปรแกรม MATLAB 2) 
สถำปัตยกรรมในกำรท ำงำนของ MATLAB 3) ฟังก์ชันในกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ 4) Handle 
Graphics และ 5) The MATLAB Application Program Interface (API) 
  โปรแกรม MATLAB มีหน้ำต่ำงส่วนต่ำง ๆ ประกอบด้วย Command  Window, Current 
Folder, Workspace และ Details ซึ่งแต่ละส่วนท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน แต่มีกำร
ประสำนงำนกำรท ำงำนระหว่ำงส่วนไปพร้อม ๆ กัน  
 กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปรของโปรแกรม MATLAB สำมำรถท ำได้โดยใช้เครื่องเท่ำกับ (=) 
แล้วตำมด้วยค่ำข้อมูลหรือนิพจน์ที่ต้องกำรให้กับตัวแปร โดยตัวแปรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก
จะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 1 การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 

 
1. จงอธิบำยควำมหมำยของโปรแกรม MATLAB 
 
2. ส่วนประกอบของโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วยอะไรบ้ำง จงอธิบำยพอสังเขป 
 
3. จงอธิบำยวิธีกำรเข้ำสู่โปรแกรม MATLAB  
 
4. จงเรียกดูตัวแปร X และ x โดยก ำหนดให้ X = 50 และ x = 5  
 
5. จงท ำกำรจบค ำสั่งในบรรทัดต่อไป เมื่อก ำหนดให้ตัวแปร x มีสมำชิก 5 ตัว คือ 1,2,…,5 โดยใช้
โปรแกรม MATLAB 
 
6. จงสร้ำงเวกเตอร์และเมตริกซ์ เมื่อก ำหนดค่ำให้ตัวแปร c มีสมำชิก 7 ค่ำ ดังนี้ 1,2,3,4,5,6 และ 7  
 
7. ก ำหนดให้ตวัแปร a = 2 และ b = 3 จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำค่ำดังนี้ 
 7.1 a + b  7.2 b x a 7.3 ba 

 
8. ก ำหนดให้ตวัแปร X = 10 และ Y = 20 จงใช้โปรแกรม MATLAB ว่ำเงื่อนไขเหล่ำนี้เป็นจริงหรือไม ่
 8.1 X  Y  8.2 Y>10<20  8.3 X  Y 
 
9. ก ำหนดให้ตวัแปร  a = 1, b =  และ c = 0 จงค ำนวณค่ำดังนี ้
 9.1 b + b  9.2 c ÷ c  9.3 b x c  
 
10. ก ำหนดให้ตัวแปร x = [1.414, 2.687] จงหำจ ำนวนเต็มของ x ที่มีคำ่ใกล้เคียงอนันต์ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB 
 
11. ถ้ำลวดนิโครมมีควำมต้ำนทำน 75 โอห์ม ต่ออยู่กับเซลล์ฟ้ำขนำด 1.5 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้ำไหล
ผ่ำนลวดนิโครมเท่ำใด จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำโจทย์นี้  
 
จำกสูตร 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
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12. ลวดทองแดงต่ออยู่กับเซลล์ไฟฟ้ำขนำด 5 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนลวดทองแดง 0.10 
แอมแปร์ อยำกทรำบว่ำ ลวดทองแดงเส้นนี้มีควำมต้ำนทำนเท่ำใด จงใช้โปรแกรม MATLAB 
ค ำนวณหำโจทย์นี ้
 
13. จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ไหลในวงจร ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. จำกรูปข้อที่ 13 จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำควำมต้ำนทำนรวมทั้งหมดในวงจร 
 
15. จำกกฎกระแสไฟฟ้ำของเคอร์ชอฟฟ์ ก ำหนดให้ I1 = 3 แอมแปร์ I2 = 2 แอมแปร์ ดังรูป อยำก
ทรำบว่ำกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำของ I3 มีค่ำเท่ำใด จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำโจทย์นี ้
 
สูตรกฎกระแสไฟฟ้ำของเคอร์ชอฟฟ์  
  ผลรวมของกระแสที่ไหลเข้ำ = ผลรวมของกระแสที่ไหลออก 
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บทที่ 2  

รูปแบบค าสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นของโปรแกรม MATLAB 
 

 
  กำรค ำสั่งควบคุมพื้นฐำนของโปรแกรม MATLAB มีลักษณะคล้ำยกับกำรเขียน Algorithm 
โดยทั่วไป สำมำรถแสดงค่ำข้อมูลลักษณะเชิงตัวเลข โดยกำรก ำหนดรูปแบบกำรแสดงจ ำนวนบน 
Command Window ซึ่งรูปแบบฟังก์ชันกำรท ำงำนของโปรแกรม MATLAB มีค ำสั่งกำรเขียน
โปรแกรมเหมือนกับสมกำรทำงคณิตศำสตร์ อำทิเช่น ฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ เช่น กำรหำรำกที่สอง 
(Square Root) กำรหำค่ำสมบูรณ์ กำรหำค่ำโดยกำรใช้ควำมสัมพันธ์ของวงกลมหนึ่งหน่วย เป็นต้น  
  ส ำหรับบทนี้จะน ำเสนอรูปแบบค ำสั่งกำรแสดงค่ำข้อมูล ฟังก์ชันกำรค ำนวณทำงพีชคณิต 
ฟังก์ชันกำรหำค่ำทำงตรีโกณมิติ และLogarithm ที่เป็นพื้นฐำนกำรในค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ต่อไป  
 
2.1 การแสดงค่าข้อมลูในเชิงตัวเลขของโปรแกรม MATLAB   
 กำรแสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลขของโปรแกรม MATLAB สำมำรถควบคุมกำรแสดงค่ำได้
หลำยรูปแบบ มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรแสดงจ ำนวนบนหน้ำต่ำงค ำสั่ง หรือกำรเลือกเมนูที่อยู่ใน
หน้ำต่ำงค ำสัง่ ในบทเรียนนี้ขอยกตัวอย่ำงกำรแสดงค่ำ pi สำมำรถอธิบำยได้ดังตำรำงที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 กำรแสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลข 

ค าสั่งโปรแกรม MATLAB ค่า pi รูปแบบการแสดง 
format short 3.1416 5 digit 
format short e 3.1416e+00 5 digit plus exponent 
format short g 3.1416 Best format short or format 

short e 
format long 3.14165926535897 16 digit 
format long e 3.14165926535897+00 16 digit plus exponent 
format long g 3.14165926535897 Best format short or format 

long e 
format hex 400921fb54442d18 Hexadecimal, floating point 
format bank 3.14 2 decimal digit 
format + + บวก ลบ หรือ ศูนย์ 
format rat 355/113 อัตรำส่วนโดยประมำณ  
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ตัวอย่างที่ 2.1 กำรใช้ค ำสั่ง format short แสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลข ดังภำพที่ 2.1  
 

 
 

ภาพที่ 2.1 กำรใช้ค ำสั่งแสดงผลตัวเลขแบบ format short 
 

ตัวอย่างที่ 2.2 กำรใช้ค ำสั่ง format long e แสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลข ดังภำพที่ 2.2 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 กำรใช้ค ำสั่งแสดงผลตัวเลขแบบ format long e 
 

ตัวอย่างที่ 2.3 กำรใช้ค ำสั่ง format hex แสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลข ดังภำพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 กำรใช้ค ำสั่งแสดงผลตัวเลขแบบ format hex 
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2.2 ฟังก์ชนัการค านวณทางพีชคณิต 
 กำรเขียนโปรแกรม MATLAB สำมำรถท ำกำรค ำนวณพีชคณิตในด้ำนต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรหำ
รำกที่สอง (Square Root) กำรหำค่ำสมบูรณ์ กำรปัดเศษ เป็นต้น จึงท ำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีควำม
ยำวมำกและเสียเวลำในกำรเขียนโปรแกรม ดังนั้นโปรแกรม MATLAB จึงมีฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับ        
กำรค ำนวณทำงพีชคณิต ดังตำรำงที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 ฟังก์ชันในกำรค ำนวณทำงพีชคณิต 

ค าสั่ง รายละเอียด 
sqrt(x) กำรหำรำกที่สองของค่ำ x หรือ √𝑥 
fix(x) กำรหำค่ำจ ำนวนเต็มใด ๆ ทีใ่กล้เคียงกับค่ำ x โดยก ำหนดให้ค่ำนั้นเข้ำใกล้ 0 

มำกที่สุด 
floor(x) กำรหำค่ำจ ำนวนเต็มใด ๆ ทีใ่กล้เคียงกับค่ำ x โดยก ำหนดให้ค่ำนั้นเข้ำใกล้ - 

มำกที่สุด 
round(x) กำรหำค่ำจ ำนวนเต็มใด ๆ ทีใ่กล้เคียงกับค่ำ x โดยนัยส ำคญัของจุดทศนยิม 
ceil(x) กำรหำค่ำจ ำนวนเต็มใด ๆ ทีใ่กล้เคียงกับค่ำ x โดยก ำหนดให้ค่ำนั้นเข้ำใกล้ +

 มำกที่สุด 
sign(x) กำรก ำหนดค่ำ x ใด ๆ ใหม้ีค่ำเป็น -1, 0 หรือ 1 โดยพิจำรณำถ้ำค่ำ x มีน้อย

กว่ำ 0 ให้เป็น -1 หรือถ้ำค่ำ x มีค่ำเท่ำกับ 0 ให้เป็น 0 หรือถ้ำค่ำ x มีค่ำน้อย
กว่ำ 0 ให้เป็น 1 

rem(x,y) กำรหำค่ำเศษที่เหลือจำกกำรหำรกันระหว่ำงค่ำ x และ y 
abs(x) กำรค ำนวณค่ำหำสัมบูรณ์ (Absolute) 
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ตัวอย่างที่ 2.4 ก ำหนดให้ตัวแปร a = [2,4] และ b = [2.56,8.44] จงหำ 
 1. ค่ำ √𝑎  

2. จ ำนวนเต็ม b ที่มีค่ำใกล้เคียง 0   
3. จ ำนวนเต็ม b ที่มีค่ำใกล้เคียงอนันต์ ดังภำพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 กำรใช้ sqrt, floor และ round ในกำรค ำนวณทำงพีชคณิต 
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ตัวอย่างที่ 2.5 ก ำหนดให้ตัวแปร x = [1,2] และ y = [1.53,4.23] จงหำ 
 1. จ ำนวนเต็ม y ที่ใกล้เคียง 0 
 2. ค่ำสัมบูรณข์อง x 
 3. จ ำนวนเต็ม y ที่มีค่ำใกล้เคียงอนันต์ ดังภำพที่ 2.5 
   

 
 

ภาพที่ 2.5 กำรใช้ floor, abs และ ceil ในกำรค ำนวณทำงพีชคณิต 
 
2.3 ฟังก์ชนัการหาค่าทางตรีโกณมิต ิและ Logarithm 
  2.3.1 กำรหำค่ำทำงตรีโกณมิต ิ
 กำรหำค่ำทำงตรีโกณมิติ เป็นกำรหำค่ำโดยกำรใช้ควำมสัมพันธ์ของวงกลมหนึ่งหน่วยที่มี     
กำรวัดมุมเป็นหน่วยองศำและเรเดียน แต่ในกำรค ำนวณของโปรแกรม MATLAB จะใช้ค ำนวณใน
หน่วยของเรเรียน ดังนั้น ก่อนกำรค ำนวณควรพิจำรณำหน่วยให้เป็นเรเดียน ดังตำรำงที่ 2.3 
 เมื่อ 180 องศำ เท่ำกับ  หรอื pi    เรเดียน 
 ดังนั้น    x องศำ เท่ำกับ x *pi /180   เรเดียน 
 
ตารางที่ 2.3 ฟังก์ชันในกำรค ำนวณค่ำทำงตรีโกณมิติ 

ค าสั่ง รายละเอียด 
sin(x) กำรค ำนวณหำค่ำ sine ของคำ่ x 
cos(x) กำรค ำนวณหำค่ำ consine ของค่ำ x 
tan(x) กำรค ำนวณหำค่ำ tangent ของค่ำ x 
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ตารางที่ 2.3 ฟังก์ชันในกำรค ำนวณค่ำทำงตรีโกณมิติ (ต่อ) 
ค าสั่ง รายละเอียด 

asin(x) กำรค ำนวณค่ำอินเวอร์สของ sine ซึ่งผลที่ได้จำกกำรค ำนวณอยู่ระหว่ำง /2 
ถึง /2 โดยทีค่่ำ x อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 

acos(x) กำรค ำนวณค่ำอินเวอร์สของ consine ซึ่งผลที่ได้จำกกำรค ำนวณอยู่ระหว่ำง 0 
ถึง  โดยที่ค่ำ x อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 

atan(x) กำรค ำนวณค่ำอินเวอร์สของ tangent ซึ่งผลที่ได้จำกกำรค ำนวณอยู่ระหว่ำง 
/2 ถึง /2 โดยที่ค่ำ x อยูใ่นช่วง -1 ถึง 1 

 
 
ตัวอย่างที่ 2.6 ก ำหนดให้ x = 90 องศำ จงค ำนวณหำค่ำ sin(x) และ asin(x) ดังภำพที่ 2.6 
วิธีท า  
 x = 90 องศำ ให้ท ำกำรแปลงจำกองศำเป็นเรเดียน ดังน้ี 
  90    องศำ เท่ำกับ 90 *pi /180   เรเดียน 
    เท่ำกับ pi/2        เรเดียน 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 กำรใช้ค ำสั่ง sin(x) และ asin(x) ในกำรค ำนวณค่ำทำงตรีโกณมิติ 
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ตัวอย่างที่ 2.7 ก ำหนดให้ x = 60 องศำ จงค ำนวณหำค่ำ cos(x) และ atan(x) ดังภำพที่ 2.7 
วิธีท า  
 x = 60 องศำ ให้ท ำกำรแปลงจำกองศำเป็นเรเดียน ดังน้ี 
  60    องศำ เท่ำกับ 60 *pi /180   เรเดียน 
    เท่ำกับ pi/20        เรเดียน 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 กำรใช้ค ำสั่ง cos(x) และ atan(x) ในกำรค ำนวณค่ำทำงตรีโกณมิติ 
 

 2.3.2 กำรหำค่ำ Logarithm 
 กำรค ำนวณหำค่ำ Logarithm มีควำมยุ่งยำกในกำรค ำนวณมำก เพรำะต้องมีกำรเปิดตำรำง 
เพื่อเทียบค่ำในกำรผลลัพธ์ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมยุ่งยำกดังกล่ำว โปรแกรม MATLAB จึงมี
ฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับกำรหำค่ำ Logarithm ดังตำรำงที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.4 ฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับกำรหำรค่ำ Logarithm 

ค าสั่ง รายละเอียด 
log(x) กำรหำค่ำ Natural Logarithm (ln) ของค่ำ x 
log10(x) กำรหำค่ำ Common Logarithm (Logarithm ฐำน 10) ของค่ำ x 
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ตัวอย่างที่ 2.8 ก ำหนดให้ a = 10 จงหำ 
 1. Natural Logarithm ของ a 
 2. Logarithm ฐำน 10 ของ a  ดังภำพที่ 2.8 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 กำรใช้ค ำสั่ง log(x) และ log10(x) ในกำรหำคำ่ Logarithm 
 
ตัวอย่างที่ 2.9 ก ำหนดให้ x = 100 จงหำ 
 1. ค่ำ Logarithm ของ x 
 2. ค่ำ Common Logarithm ของ x  ดังภำพที่ 2.9 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 กำรใช้ค ำสั่ง log(x) และ log10(x) ในกำรหำคำ่ Logarithm 
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2.4 สรุป 
 โปรแกรม MATLAB มีรูปแบบค ำสั่งลักษณะเหมือนกำรเขียน Algorithm แสดงค่ำข้อมูลใน
เชิงตัวเลขและสำมำรถควบคุมกำรแสดงค่ำได้หลำยรูปแบบ มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรแสดงจ ำนวนบน
หน้ำต่ำงค ำสั่ง ส ำหรับฟังก์ชันกำรเขียนโปรแกรม MATLAB สำมำรถท ำกำรค ำนวณพีชคณิตในด้ำน  
ต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรหำรำกที่สอง (Square Root) กำรหำค่ำสมบูรณ์ กำรปัดเศษ เป็นต้น จึงท ำให้
โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีควำมยำวมำกและเสียเวลำในกำรเขียนโปรแกรม 
 กำรใช้รูปแบบค ำสั่งส ำหรับเขียนโปรแกรม MATLAB มีพื้นฐำนกำรใช้งำน ดังน้ี 

1. กำรแสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลขของโปรแกรม MATLAB  
มีรูปแบบค ำสั่งที่นิยมใช้ ได้แก่ format 

2. ฟังก์ชันกำรค ำนวณทำงพีชคณิต  
มีรูปแบบค ำสั่งที่นิยมใช้ ได้แก่ sqrt(x) sign(x) abs(x)  

3. ฟังก์ชันกำรหำค่ำทำงตรีโกณมิติ และ Logarithm  
มีรูปแบบค ำสั่งที่นิยมใช้ ได้แก่ sin(x) cos(x) tan(x) log(x) log10(x) 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 2 รูปแบบค าสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นของโปรแกรม MATLAB 

 
1. จงแสดงกำรใช้ค ำสั่งแสดงค่ำข้อมูลในเชิงตัวเลข ดังต่อไปนี ้
 1.1 format short, format short e, format short g 
 1.2 format long, format long e, format long g 
 1.3 format hex 
 1.4 format bank 
 1.5 format + 
 1.6 format rat 
2. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Sine หำค่ำของ sin 𝜋 2⁄  หน่วยมุมเรเดียน โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
 
3. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Consine หำค่ำของ cos 470หน่วยมุมองศำ โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
 
4. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Secant หำค่ำของ sec 𝜋 หน่วยมุมเรเดียน โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
  
5. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Cosecant หำค่ำของ cosec 𝜋 4⁄  หน่วยมุมเรเดียน โดยใช้
โปรแกรม MATLAB 
 
6. จงหำค่ำ √𝑒  โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
 
7. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Logarithm ฐำน 10 หำค่ำของ log 100 โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
 
8. จงใช้ค ำสั่งส ำหรับฟังก์ชัน Logarithm ฐำน 𝑒 หำค่ำของ In 100 โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
 
9. ก ำหนดให้ตัวแปร x = [10,20] และ y = [4.2532,6.2734] จงหำค่ำดังต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB  
  9.1 จ ำนวนเต็ม y ที่ใกล้เคียง 0 
 9.2 ค่ำสัมบูรณ์ของ x 
 9.3 จ ำนวนเต็ม y ที่มีค่ำใกล้เคียงอนันต์ 
 9.4 ค่ำ √𝑥 
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10. ก ำหนดให้ x = 180 องศำ จงค ำนวณหำค่ำดังต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรม MATLAB  
10.1 ค่ำ sin(x) และ asin(x)   
10.2 ค่ำ cos(x) และ acos(x) 
10.3 ค่ำ tan(x) และ atan(x) 

 
11. ก ำหนดให้ y = 4.71 เรเดียน จงค ำนวณหำค่ำดังต่อไปน้ี โดยใช้โปรแกรม MATLAB  

11.1 ค่ำ sin(y) และ asin(y)   
11.2 ค่ำ cos(y) และ acos(y) 
11.3 ค่ำ tan(y) และ atan(y) 
 

12. ก ำหนดให้ตัวแปร z = 20 จงค ำนวณหำค่ำดังต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
 12.1 ค่ำ Logarithm ของ x 
 12.2 ค่ำ Common Logarithm ของ x 
 

13. จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำผลลัพธ์ของ 𝑦 = 𝐼𝑛
1

𝑥
− log(𝑥) + sin 400 

โดยก ำหนดให้ x = 1.5 
 

14. จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำผลลัพธ์ของ 𝑦 =  
1

√𝑥+
1

√𝑥

  โดยก ำหนดให้ x = 6 

 
15. จงใช้โปรแกรม MATLAB ค ำนวณหำผลลัพธ์ของ 𝑥 =  𝑦2 + 2𝑦 + 10 โดยก ำหนดให้  
y = 3 
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บทที่ 3  

การค านวณทางคณิตศาสตร์เชิงตัวแปร 
โดยใช้โปรแกรม MATLAB 

 
 
  กำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์เชิงตัวแปรของโปรแกรม MATLAB ต้องมีกำรประกำศตัวแปรทุก
ครั้ง เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ได้เหมือนกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ และ
กำรหำร ซึ่งกำรประกำศค่ำตัวแปรของโปรแกรม MATLAB สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 แบบ คือ ตัวแปร
วัตถุคลำส sym หรือ syms ทั้ง 2 แบบนี้แตกต่ำงกันตรงที่วิธีกำรเขียนใช้งำนเท่ำนั้น และยังสำมำรถ
สร้ำงอำร์เรย์ของตัวแปรใช้งำนแทนปริมำณเมทริกซ์ที่ติดตัวแปร เป็นต้น  
  เมื่อท ำกำรประกำศตัวแปรวัตถุคลำสเรียบร้อยแล้ว สำมำรถท ำกำรระบุรูปแบบกำรกระท ำ
ทำงด ำเนินกำรทำงพีชคณิต หรือจัดรูปแบบนิพจน์ และท ำกำรแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรแก้สมกำรพีชคณิตเชิงเส้น กำรหำลิมิตของฟังก์ชัน กำรหำอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และกำรหำอนุพันธ์
ย่อย เป็นต้น  
  
3.1 ตัวแปรวัตถุคลาส Symbolic  
 ตัวแปรวัตถุคลำส Symbolic หรือเรียกย่อว่ำ sym หมำยถึง คลำสที่สำมำรถน ำตัวแปร     
ต่ำง ๆ มำด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ได้เหมือนกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร อีกทั้ง
สำมำรถสร้ำงอำร์เรย์ของตัวแปร เพื่อใช้งำนแทนปริมำณเมทริกซ์ที่ติดตัวแปร เป็นต้น 
 3.1.1 กำรสร้ำงตัวแปรวัตถุคลำส sym  
 กำรประกำศตัวแปรโดยใช้ค ำสั่ง sym หรือ syms นั้นมีผลกำรใช้งำนเหมือนกันต่ำงกันที่     
กำรใช้งำน sym ต้องใส่วงเล็บและสร้ำงตัวแปรได้ทีละตัว ส่วน syms ไม่ต้องใส่วงเล็บและสำมำรถ
สร้ำงวัตถุได้พร้อมกันหลำยตัว ดังภำพที่ 3.1 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กำรประกำศตัวแปรโดยใช้ค ำสั่ง sym และ syms 
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  โดยปกติรูปแบบที่ก ำหนดมำในโปรแกรม MATLAB มีรูปแบบ Complex กำรระบุรูปแบบ
ของตัวแปรสำมำรถท ำได้โดยใช้ค ำสั่ง ดังนี้ 
 
  s=sym(‘x’,’format’) หรือ syms x format 
 
โดยที่ format คือ รูปแบบที่ระบุได้ดังนี ้
 Complex คือ จ ำนวนเชิงซ้อน 
 Real  คือ  จ ำนวนจริง 
 Positive คือ จ ำนวนบวก 
 Clear  คือ สำมำรถใช้กำรลบรูปแบบกลับมำเป็นค่ำปกติ คือ complex  
ดังภำพที่ 3.2 
 

 
ภาพที่ 3.2 กำรระบุรูปแบบของตัวแปร 

 
 3.1.2 กำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตกับคลำส sym และ syms 
 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตกับคลำส sym ดังภำพที่ 3.3  
 

 
ภาพที่ 3.3 กำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตโดยใช้คลำส sym 
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ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตกับคลำส syms ดังภำพที่ 3.4  
 

 
 

ภาพที่ 3.4 กำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตโดยใช้คลำส syms 
 

3.1.3 กำรจัดรูปนิพจน ์
 กำรจัดรูปแบบค ำตอบให้สวยงำมสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้ฟังก์ชัน pretty ดังภำพที่ 3.5  
 

 
 

ภาพที่ 3.5 กำรจัดรูปแบบค ำตอบโดยใช้ฟังก์ชัน pretty 
 

  ส ำหรับฟังก์ชันที่ช่วยลดรปูแบบของสมกำร ดังตำรำงที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ฟังก์ชันที่ช่วยลดรูปแบบของสมกำร 

ฟังก์ชัน รายละเอียด 
collect ใช้ในกำรรวมพจน์ 
expand ใช้ในกำรกระจำยพจน์ 
horner ใช้ในกำรดึงตัวประกอบร่วม 
factor ใช้ในกำรแยกตวัประกอบ 

simplify ใช้ในกำรท ำใหอ้ยู่ในรูปแบบอย่ำงง่ำย 
simple ใช้ในกำรค้นหำรูปแบบอย่ำงง่ำยที่สั้นที่สุดจำกทุกรูปแบบที่รองรับ 
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ตัวอย่างที่ 3.1 กำรใชฟ้ังก์ชันที่ช่วยลดรูปแบบของสมกำร ดังภำพที่ 3.6 
 

 
ภาพที่ 3.6 ฟังก์ชันที่ช่วยลดรูปแบบของสมกำร 

 
ตัวอย่างที่ 3.2 จงใช้ฟังก์ชัน collect เขียนนิพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรปูอย่ำงง่ำย ดังภำพที่ 3.7 
  1. 3x + 4x  2. 2a - a   3. 10r + 6r – r 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 ฟังก์ชัน collect เขียนนิพจน์ในรูปอย่ำงง่ำย  
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3.2 การแก้สมการในการค านวณทางคณติศาสตร์เชิงตวัแปร 
  กำรแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปร สำมำรถท ำได้โดยใช้ฟังก์ชัน solve ดังภำพที่ 3.8 
 

 
ภาพที่ 3.8 กำรแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปรโดยใช้ฟังก์ชัน solve  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 จงแก้สมกำรหำค่ำจ ำนวนจริงของ x เมื่อก ำหนดให้ x5 = 3,125 ดังภำพที่ 3.9 
 

 
ภาพที่ 3.9 กำรแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปรโดยใช้ฟังก์ชัน solve และ real 

 
 3.2.1 พีชคณิตเชิงเส้น  
  เป็นกำรสร้ำงตัวแปรที่เป็นเมทริกซ์เป็นหลัก ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส sym หรือ 
syms ในรูปแบบเมทริกซ์ ดังตำรำงที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส sym หรือ syms 

 ฟังก์ชัน รายละเอียด 
colpace เป็นฟังก์ชันที่คืนค่ำมูลฐำนส ำหรับปริภูมิในแนวหลักของเมทริกซ์

ป้อนเข้ำ 
det เป็นฟังก์ชันส ำหรับหำตัวก ำหนด หรือดีเทอร์มิแนนท ์
diag เป็นฟังก์ชันส ำหรับคืนค่ำสมำชิกในเส้นทะแยงมุมหลักทั้งหมดมำเป็น

เวคเตอร์ 
eig เป็นฟังก์ชันส ำหรับค ำนวณหำค่ำเจำะจง (Eigenvalue) และเวคเตอร์

เจำะจง (Eigenvector) 
expm เป็นฟังก์ชันส ำหรับค ำนวณค่ำ eA เมื่อ A เปน็เมทริกซ์จตุรัส 
inv เป็นฟังก์ชันส ำหรับกำรค ำนวณเมทริกซ์ผกผัน 
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ตารางที่ 3.2 ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส sym หรือ syms (ต่อ) 
 ฟังก์ชัน รายละเอียด 

nll เป็นฟังก์ชันส ำหรับสร้ำงเวคเตอร์มูลฐำนส ำหรับปริภูมิศูนย์ของเมทริกซ์
ป้อนเข้ำ 

ply เป็นฟังก์ชันกำรค ำนวณสัมประสิทธิ์โพลินอเมียลของเมทริกซ์ป้อนเข้ำ 

rank เป็นฟังก์ชันกำรค ำนวณหำจ ำนวนช้ันของเมทริกซ์ 
rref เป็นฟังก์ชันกำรค ำนวณเมทรกิซ์ให้อยู่ในรูปเมทริกซล์ดรูปเป็นขั้น 

 
ตัวอย่างที่ 3.4 กำรใช้ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส sym ดังภำพที่ 3.10 

 
ภาพที่ 3.10 ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส sym 

 
ตัวอย่างที่ 3.5 กำรใช้ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส syms ดังภำพที่ 3.11 

 
ภาพที่ 3.11 ฟังก์ชันที่รองรับกำรค ำนวณคลำส syms 
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 3.2.2 กำรหำแคลคลูัส 
   3.2.2.1 กำรหำค่ำลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้ำใกล้  สำมำรถเขียนเป็น
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ได้ดังนี้ 
 
  𝑦 = lim

𝑥→∞
𝑓(𝑥) 

 
   ส ำหรับโปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ฟังก์ชัน limit ในกำรแก้ปัญหำสมกำร
ค ำนวณ 
 
ตัวอย่างที่ 3.6 จงหำค่ำลิมิตของฟังก์ชันต่อไปนี้ 

1. 𝑓(𝑥) =  
1

𝑥
   เมื่อ x ลู่เข้ำสู่คำ่อินฟินิต้ี 

 
2. 𝑓(𝑥) =  

1

𝑥
  เมือ่ x ลู่เข้ำสู่คำ่ 1 

 
3. 𝑓(𝑥) =  

𝑥−1

𝑥2−1
 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่คำ่ 1 

ผลกำรหำค่ำลมิิตโดยใช้โปรแกรม MATLAB ดังภำพที่ 3.12 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 กำรหำค่ำลิมิตฟังก์ชัน f(x) โดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
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  กรณีหำค่ำลิมิต เมื่อ x มีค่ำลู่เข้ำหำค ำตอบทำงขวำ 
   จำกสมกำร 𝑦 = lim

𝑥→∞
𝑓(𝑥) สำมำรถใช้ฟังก์ชัน limit ในกำรแก้ปัญหำสมกำร

ค ำนวณ 
 
ตัวอย่างที่ 3.7 จงหำค่ำลิมิตของ 𝑓(𝑥) =  

1

𝑥
 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่ค่ำ 0 ทำงขวำ ดังภำพที่ 3.13 

 

 
 

ภาพที่ 3.13 กำรหำค่ำลิมิต เมื่อ x มีค่ำลู่เขำ้หำค ำตอบทำงขวำโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
 

  กรณีหำค่ำลิมิตเมื่อ x มีค่ำลู่เข้ำหำค ำตอบทำงซ้ำย 
   จำกสมกำร 𝑦 = lim

𝑥→∞
𝑓(𝑥) สำมำรถใช้ฟังก์ชัน limit ในกำรแก้ปัญหำสมกำร

ค ำนวณ 
 
ตัวอย่างที่ 3.8 จงหำค่ำลิมิตของ 𝑓(𝑥) =  

1

𝑥
 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่ค่ำ 0 ทำงซ้ำย ดังภำพที่ 3.14 

 

 
 
ภาพที่ 3.14 กำรหำค่ำลิมิต เมื่อ x มีค่ำลู่เขำ้หำค ำตอบทำงซ้ำยโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 

 
  3.2.2.2 กำรหำอนุพันธ ์
   กำรหำอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ x สำมำรถเขียนเป็นสัญลักษณ์ทำง
คณิตศำสตร์ได้ดังนี้ 

 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥)  

 
ส ำหรับโปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ฟังก์ชัน diff ในกำรแก้ปัญหำกำรค ำนวณ  
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ตัวอย่างที่ 3.9 จงหำค่ำอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 2𝑥 + 1 ดังภำพที่ 3.15 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 กำรหำค่ำอนุพันธ์อันดับหน่ึงโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
          กำรหำอนุพันธ์อันดับ n 
 
   จำกสมกำรทำงคณิตศำสตร์ 𝑦 =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥, 𝑛) สำมำรถใช้ฟังก์ชัน diff ในกำรแก้ 

ปัญหำกำรค ำนวณ 
 

ตัวอย่างที่ 3.10 จงหำค่ำ 𝑑2

𝑑𝑥2
(2𝑥2 + 2𝑥 + 1)  ดังภำพที่ 3.16 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 กำรหำค่ำอนุพันธ์อันดับสองโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
   

กำรหำอนุพันธ์ย่อย 
   จำกสมกำรทำงคณิตศำสตร์ 𝑦 =

𝜕

𝜕𝑠
𝑓(𝑠, 𝑡) สำมำรถใช้ฟังก์ชัน diff ในกำรแก้ 

ปัญหำกำรค ำนวณ 
 

ตัวอย่างที่ 3.11 จงหำค่ำ 
𝜕

𝜕𝑠
(2𝑠2 + 2𝑠𝑡 + 𝑡2)  ดังภำพที่ 3.17 

 

 
 

ภาพที่ 3.17 กำรหำค่ำอนุพันธ์ย่อยโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
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  กำรหำอนุพันธ์ย่อยอันดับ n 
   จำกสมกำรทำงคณิตศำสตร์ 𝑦 =

𝜕𝑛

𝜕𝑠𝑛
𝑓(𝑠, 𝑡) สำมำรถใช้ฟังก์ชัน diff ในกำรแก้ 

ปัญหำกำรค ำนวณ 
 

ตัวอย่างที่ 3.12 จงหำค่ำ 𝜕2

𝜕𝑠2
(2𝑠2 + 2𝑠𝑡 + 𝑡2)  ดังภำพที่ 3.18 

 

 
 

ภาพที่ 3.18 กำรหำค่ำอนุพันธ์ย่อยโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
 
  3.2.2.3 กำรหำอินทิเกรท 
  กำรหำอินทิเกรทแบบไม่จ ำกัดเขต 
  กำรหำอินทิเกรทแบบไม่จ ำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ x สำมำรถเขียนเป็น
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ได้ดังนี้  

𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥  
ส ำหรับโปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ฟังก์ชัน int ในกำรแก้ปัญหำกำรค ำนวณ  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 จงหำค่ำ ∫ 𝑥3𝑑𝑥  ดังภำพที่ 3.19 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 กำรหำค่ำอินทิเกรทแบบไม่จ ำกัดเขตโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
 

  กำรหำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขต 
  กำรหำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ x สำมำรถเขียนเป็น
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ได้ดังนี้  

 
𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥  
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ส ำหรับโปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ฟังก์ชัน int ในกำรแก้ปัญหำกำรค ำนวณ  
 

ตัวอย่างที่ 3.14 จงหำค่ำ ∫ 𝑥34

1
𝑑𝑥  ดังภำพที่ 3.20 

 

 
 

ภาพที่ 3.20 กำรหำค่ำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขตโดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
 

  กำรหำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขตของฟังก์ชัน f(s,t) 
  กำรหำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขตของฟังก์ชัน f(s,t)เทียบกับ s สำมำรถเขียนเป็น
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ได้ดังนี้  

 
𝑦 = ∫ 𝑓(𝑠, 𝑡)

𝑏

𝑎
𝑑𝑠  

 
ส ำหรับโปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ฟังก์ชัน int ในกำรแก้ปัญหำกำรค ำนวณ  

 

ตัวอย่างที่ 3.15 จงหำค่ำ ∫ (2𝑠2𝑡 + 3𝑠𝑡2)
2

1
𝑑𝑠  ดังภำพที่ 3.21 

 

 
 

ภาพที่ 3.21 กำรหำค่ำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขตของฟังก์ชัน f(s,t)  
โดยใช้ syms ของโปรแกรม MATLAB 
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3.3 สรุป 
 กำรค ำนวนณทำงคณิตศำสตร์เชิงตัวแปรของโปรแกรม MATLAB มีกำรประกำศตัวแปรเชิง
วัตถุคลำส ซึ่งใช้ค ำสั่ง sym และ syms โดยปกติรูปแบบที่ก ำหนดมำในโปรแกรม MATLAB มีรูปแบบ 
Complex กำรระบุรูปแบบของตัวแปรสำมำรถท ำได้โดยใช้ค ำสั่ง ดังนี้ 
 
  s=sym(‘x’,’format’) หรือ syms x format 
 
  ส ำหรับกำรจัดรูปนิพจน์ เป็นกำรจัดรูปแบบค ำตอบให้สวยงำมสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้
ฟังก์ชัน pretty อีกทั้งเมื่อท ำกำรประกำศตัวแปรแล้ว สำมำรถท ำกำรแก้สมกำรในกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์เชิงตัวแปร พีชคณิตเชิงเส้น กำรแก้สมกำรแคลคูลัส กำรหำอนุพันธ์ กำรหำอนุพันธ์ย่อย  
กำรหำอินทิเกรท และกำรหำอินทิเกรทแบบจ ำกัดเขต 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 3 การค านวณและเปรียบเทยีบโดยใช้โปรแกรม MATLAB 

 
1. จงอธิบำยกำรสร้ำงตัวแปรวัตถุคลำส sym ของโปรแกรม MATLAB 
 
2. จงอธิบำยกำรสร้ำงตัวแปรวัตถุคลำส syms ของโปรแกรม MATLAB 
 
3. จงสร้ำงตัวแปรวัตถุคลำส sym และ syms ของโปรแกรม MATLAB จำกสมกำร 𝑥2 + 2𝑥 +
10 
 
4. จงอธิบำยกำรด ำเนินกำรทำงพีชคณิตโดยใช้คลำส sym ของโปรแกรม MATLAB 
 
5. ก ำหนดตัวแปร 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 − 𝑦 × 𝑦 + 𝑦^2 จงสร้ำงตัวแปรวัตถุกำรด ำเนินกำรทำง
พีชคณิตโดยใช้คลำส syms ของโปรแกรม MATLAB 
 

6. ก ำหนดตัวแปร 𝑥4+4𝑥3+5𝑥2−6𝑥+8

𝑥3+𝑥2−𝑥+2
 จงจัดรูปนิพจน์ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของโปรแกรม 

MATLAB โดยใช้ฟังก์ชัน pretty  
 
7. ก ำหนดตัวแปร 6𝑥 + 8 จงแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปรวัตถุคลำส sym ของโปรแกรม MATLAB 
โดยใช้ฟังก์ชัน solve 
 
8. ก ำหนดตัวแปร (2𝑥𝑦 + 3𝑥2) + 𝑥2จงแก้สมกำรเพื่อหำค่ำตัวแปรวัตถุคลำส syms ของ
โปรแกรม MATLAB โดยใช้ฟังก์ชัน solve 
 
9. จงหำค่ำลิมิต 𝑓(𝑥) =  

𝑥−1

𝑥2−1
 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่ค่ำ 2 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของโปรแกรม 

MATLAB 
 
10. จงหำค่ำลิมิต 𝑓(𝑥) = 7𝑥 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่ค่ำ 4 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของโปรแกรม 
MATLAB 
 

11. จงหำค่ำลิมิต 𝑓(𝑥) =
𝑥2+2𝑥−3

(𝑥−1)
 เมื่อ x ลู่เข้ำสู่ค่ำ 1 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของ

โปรแกรม MATLAB 
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12. จงหำค่ำอนุพันธ์ของ 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 4𝑥3 + 5𝑥2 − 6𝑥 + 8 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส 
syms ของโปรแกรม MATLAB 
 
13. จงหำค่ำอนุพันธ์ของ 𝑓(𝑥) = 2𝑥6 + 3𝑥2 + 3𝑥 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของ
โปรแกรม MATLAB 
 
14. จงหำค่ำอินทิเทรทของ 𝑓(𝑥) =  

𝑥𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
 โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของโปรแกรม 

MATLAB 
 

15. จงหำค่ำอินทิเทรทของ  ∫ (2𝑥3𝑡 + 6𝑥𝑡2)
3

1
𝑑𝑥  โดยใช้ตัวแปรวัตถุคลำส syms ของ

โปรแกรม MATLAB 
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บทที่ 4  

การเขียนโปรแกรมย่อยด้วย M-File  
ของโปรแกรม MATLAB 

 
 
 หลังจำกที่ได้ล่ำวถึงรูปแบบ ค ำสั่ง และฟังก์ชันพื้นฐำนส ำหรับกำรเขียนโปรแกรม MATLAB 
บนหน้ำต่ำง Command Window ไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ำ กำรเขียน Script ของโปรแกรม MATLAB 
มีลักษณะกำรท ำงำนเป็นแบบบรรทัด แต่กำรเขียนโค้ดสำมำรถเขียนได้หลำยวิธี เช่น กำรเขียน
โปรแกรมโดยใช้ Script M-File กำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ Function M-File เป็นต้น ซึ่งกำรเขียน
โปรแกรมแต่ละแบบมีหลักกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ กำรเขียน Script มีข้อจ ำกัดคือ ไม่สำมำรถ
ส่งค่ำจำกโปรแกรมหนึ่งอีกโปรแกรมหนึ่งได้ จึงท ำให้ต้องมีกำรเขียนโปรแกรมย่อยด้วยวิธีต่ำง ๆ 
  กำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ Script M-File ข้อดีคือ ผู้เขียนสำมำรถเขียน Script เป็นโปรแกรม
ย่อย ๆ ขึ้นมำและแก้ไขชุดค ำสั่งได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องป้อนค ำสั่งใหม่ทีละค ำสั่งเหมือนกับบนหน้ำต่ำง 
Command Window เมื่อผู้เขียนแก้ไขตัวแปรหรือค ำสั่งแล้วสำมำรถท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
โปรแกรมได้ทันที ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ Function M-File ข้อดีคือ ผู้เขียนสำมำรถสร้ำง
ฟังก์ชันกำรค ำนวณได้ด้วยตนเอง และน ำมำใช้กับกำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ Script M-File ได้  
 
4.1 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Script M-File 
 กำรเขียน Script File เป็นกำรรวมเอำค ำสั่งต่ำง ๆ ของโปรแกรม MATLAB ที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรค ำนวณนั้น ๆ ไว้ในไฟล์ที่มี นำมสกุล .m หรือ M-File ซึ่งมีโครงสร้ำงภำยในเป็น ASCII text file 
สำมำรถเรียก M-File ขึ้นมำแก้ไขชุดค ำสั่งที่ได้บันทึกไว้ โดยผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องป้อนค ำสั่งใหม่ทีละค ำสั่ง
อีกต่อไป เมื่อผู้ใช้แก้ไขตัวแปรหรือค ำสั่งต่ำง ๆ ใน Editor แล้ว สำมำรถสั่งให้โปรแกรมท ำงำนใหม่ 
เพื่อทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมได้ทันที ในกำรก ำหนดค่ำตัวแปรและเขียนค ำสั่งหรือฟังก์ชัน    
ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรประมวลผลทีละค ำสั่งลงใน Text File ที่เป็นไฟล์นำมสกุล .m แล้วสำมำรถท ำ         
กำรประมวลผล (run) ได้ด้วยกำรพิมพ์ชื่อไฟล์โดยไม่ต้องตำมด้วยนำมสกุล .m ลงในหน้ำต่ำงค ำสั่ง 
Command Window ซึ่งไฟล์เหล่ำนี้เรียกว่ำ Script File หรือ M-File อย่ำงง่ำย โดยกำรสร้ำง Script 
File สำมำรถท ำได้โดยกำรเลือกกเมนูบนหน้ำต่ำงค ำสั่ง ได้ดังนี ้
  1. เลือกที่เมนู File >> New >> Script โดยเมื่อเลือกแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงของโปรแกรม 
MATLAB  Editor/Debugger ขึ้นมำ ดังภำพที่ 4.1  
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ภาพที่ 4.1 กำรเปิดหน้ำต่ำง M-File 
 

  2. ท ำกำรก ำหนดค่ำตัวแปรและฟังก์ชันที่ต้องกำรหำค่ำลงในหน้ำต่ำง MATLAB  
Editor/Debugger ดังภำพที่ 4.2  
 

 
 

ภาพที่ 4.2 กำรก ำหนดตัวแปรบนหน้ำต่ำง M-File  
 

 3. ท ำกำรเลือกเมนู File >> Save as เพื่อท ำกำรบันทึกข้อมูลโปรแกรมที่เขียนไว้เป็นครั้ง
แรก  
  4. ท ำกำรก ำหนดชื่อไฟล์เป็น test.m  
 5. เมื่อมีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องท ำกำร save ข้อมูลทุกครั้ง โดยกำรกดปุ่ม 
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  เมื่อต้องกำรประมวลผลของโปรแกรมที่เขียนขึ้นก็สำมำรถกระท ำได้โดยพิมพ์ชื่อไฟล์โดยไม่
ต้องตำมด้วยนำมสกุล .m ลงบนหน้ำต่ำงค ำสั่ง Command Window ดังภำพที่ 4.3  
 

 
ภาพที่ 4.3 กำรประมวลผลบนหน้ำต่ำงค ำสั่ง Command Window 

 
  กำรประมวลผล (run) โปรแกรม Script File พบว่ำ ค่ำตัวแปรทุกตัวในโปรแกรมจะปรำกฎ
บน Work Space  
 
ตัวอย่างที่ 4.1 จงเขียนโปรแกรมค ำนวณควำมยำวด้ำนตรงข้ำมมุมฉำก เมื่อป้อนข้อมูลของด้ำน
ประกอบมุมฉำกทั้งสอง ตำมกฎของ Pythagoras โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออก
หน้ำต่ำง Command Window ดังภำพที่ 4.4  

 
ภาพที่ 4.4 กำรเขียน Script File และแสดงผลลัพธ์ของค่ำควำมยำวด้ำนตรงข้ำมมุมฉำก  
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ตัวอย่างที่ 4.2 จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำในวงจร เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ำและตัว
ต้ำนทำน ตำมกฎของโอห์ม โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command 
Window ดังภำพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 กำรเขียน Script File และแสดงผลลัพธ์ของค่ำกระแสไฟฟ้ำในวงจร 
 

ตัวอย่างที่ 4.3 จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำควำมต้ำนทำนรวม เมื่อป้อนค่ำควำมต้ำนทำนทั้ง 3 ตัว 
โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window ดังภำพที่ 4.6 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 กำรเขียน Script File และแสดงผลลัพธ์ของค่ำควำมต้ำนทำนรวม 
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4.2 การจัดการไฟล์และไดเร็กทรอรี่ 
  โปรแกรม MATLAB จะใช้ Search Path เพื่อใช้ในกำรหำสคริปต์และฟังก์ชัน M-File ที่ได้
สร้ำงไว้ในโฟลเดอร์และไดเร็กทรอรี่ย่อย รวมทั้งรำยกำรของไดเร็กทรอรี่ต่ำง ๆ ทั้งหมดที่มี M-File อยู่
ที่เรียกว่ำ MATLAB Search Path หรือ MATLABpath กำรท ำงำนของค ำสั่งหรือฟังก์ชัน M-File   
ต่ำง ๆ ตำม Path ที่ตั้งไว้ในไดเร็กทรอรี่ปัจจุบันเท่ำนั้น กำรตรวจสอบไดเร็กทรอรี่ปัจจุบัน และไดเร็ก
ทรอรี่ที่ได้ก ำหนดไว้ใน Search Path ที่มีไฟล์ต่ำง ๆ อยู่ ตลอดจนท ำกำรเปลี่ยนไดเร็กทรอรี่ปัจจุบัน
จำก Path Browser สำมำรถกระท ำได้โดยพิมพ์ค ำสั่ง Editpath บนหน้ำต่ำงค ำสั่งหรือเลือกที่เมนู 
File >> SetPath ปรำกฏหน้ำต่ำงดังภำพที่ 4.7  
 

 
 

ภาพที่ 4.7 หน้ำต่ำง SetPath 
 

  จำกภำพที่ 4.7 หน้ำต่ำง Path Browser สำมำรถเลือกไดเร็กทรอรี่ปัจจุบัน โดยที่หน้ำต่ำง
ค ำสั่งแสดงไดเร็กทรอรี่ปัจจุบันที่ Current Directory สำมำรถตั้งค่ำได้ดังนี้ 
  1. กำรเปลี่ยนไดเร็กทรอรี่สำมำรถท ำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Addfolder… จะท ำกำรเพิ่มโฟลเดอร์
เข้ำไป เพื่อให้โปรแกรม MATLAB สำมำรถค้นหำฟังก์ชันต่ำง ๆ ที่จะกระท ำค ำสั่งหรือฟังก์ชัน M-File 
ต่ำง ๆ ที่จะกระท ำค ำสั่งหรือฟังก์ชัน M-File ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรได้ 
 2. กำรลบได้โดยกำรเลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกที่ปุ่ม Remove ซึ่งจะท ำกำรลบโฟลเดอร์ที่ไม่
ต้องกำรให้โปรแกรมค้นหำออกไป 
 3. กำรตั้งโฟลเดอร์ให้ใช้โฟลเดอร์ เริ่มต้นโดยคลิกที่ปุ่ม Default 
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4.3 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Function M-File  
 4.3.1 กำรเรียกใช้ Function M-File 
 โปรแกรม MATLAB ได้สร้ำง Function M-File ที่ เป็นเครื่องมือในกำรค ำนวณด้ำน
คณิตศำสตร์และสำขำอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกในกำรเขียนโปรแกรม เช่น inv, abs เป็นต้น และ
ฟังก์ชันที่มีอยู่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้โดยตรงแต่สำมำรถน ำฟังก์ชันต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำประกอบเป็น      
M-File ซึ่งฟังก์ชันเหล่ำนั้นสำมำรถสร้ำงขึ้นเองได้โดยใช้ M-File ฟังก์ชันกำรเรียกใช้งำนไปที่เมนู File 
>> New >> Function ดังภำพที่ 4.8 และปรำกฏหน้ำต่ำงกำรเขียน Function ในภำพดังภำพที่ 4.9  
 

 
 

ภาพที่ 4.8 กำรเรียกใช้งำน Function M-File 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 หน้ำต่ำงส ำหรับกำรเขียน Function 
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  จำกภำพที่ 4.9 โปรแกรม MATLAB ก ำหนดโครงสร้ำงของ Function มำให้ ประกอบด้วยตัว
แปรเอำต์พุต (output_args) ชื่อฟังก์ชัน (untitled2) และตัวแปรอินพุต (input_args) 
  
 4.3.2 กำรสร้ำง Function M-File  
  กำรสร้ำงฟังก์ชันสำมำรถท ำได้โดยกำรประกำศให้เป็นฟังก์ชันด้วยค ำสั่ง Function ตำมด้วย
ตัวแปรเข้ำออก โดยมีโครงสร้ำงดังภำพที่ 4.10  
 

 
 

ภาพที่ 4.10 กำรสร้ำง Function M-File 
 

 จำกภำพที่ 4.10 สำมำรถทดสอบฟังก์ชันที่เขียนขึ้น โดยกำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร a และ 
b บน Command Window หลังจำกกน้ันท ำเรียกช่ือไฟล์ที่บันทึกไว้ ดังภำพที่ 4.11  
 

 
 

ภาพที่ 4.11 กำรเรียกใช้ M-File ฟังก์ชัน 
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ตัวอย่างที่ 4.4 จงค ำนวณหำค่ำ Sine ของมุมในหน่วยองศำ โดยให้มีชื่อว่ำ sinedeg แล้วท ำ         
กำรบันทึกชื่อไฟล์ว่ำ sinedeg.m โดยเขียนโปรแกรมบน Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง 
Command Window ดังภำพที่ 4.12 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 กำรเขียน Function File ของค่ำ Sine   
 

ตัวอย่างที่ 4.5 จงค ำนวณหำพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ โดยเขียน
โปรแกรมบน Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window ดังภำพที่ 4.13 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 กำรเขียน Function File ค ำนวณหำพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยมและพื้นที่ของ 
                        รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

 
4.4 สรุป 
 กำรเขียนโปรแกรมย่อย M-File แบบ script เหมำะส ำหรับกำรฝึกหัดเขียนโปรแกรมที่มีขนำด
เล็ก เพรำะหำกต้องกำรให้ script หลำยไฟล์สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ ต้องอำศัยเก็บข้อมูลตัวแปรไว้
ใน workspace แล้วค่อยให้โปรแกรมถัดไป มำอ่ำนข้อมูลตัวแปรที่อยู่ใน workspace ไปค ำนวณต่อ 
ซึ่งเมื่อตั้งชื่อตัวแปรซ้ ำกันอำจท ำให้ script ประมวลกำรท ำงำนผดิพลำด  



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

49 

 

  

  ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมแบบ function เหมำะส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมขนำดใหญ่ที่มี
ควำมซับซ้อน เพรำะสำมำรถเขียนโปรแกรมรับค่ำและส่งค่ำภำยใน function เดียวกันได้ และเขียน
หลำยโปรแกรมไว้ในไฟล์เดียวกันได้ โดยกำรเขียนค ำว่ำ "function" ไว้บรรทัดบนสุด และเขียนค ำว่ำ 
"end" ไว้บรรทัดล่ำงสุดแบบนี้ก็จะไดไ้ฟล์ประเภทฟังก์ชันแล้วครบ 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 4 การเขยีนโปรแกรมยอ่ยด้วย M-File ของโปรแกรม MATLAB 

 
1. กำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ Script M-File กับ Function M-File แตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 
2. จงอธิบำยกำรจัดกำรไฟล์และไดเร็กทรอรี่ของโปรแกรม MATLAB  
 
3. จงบอกข้อจ ำกัดในกำรตั้งชื่อ File ของโปรแกรม MATLAB พร้อมอธิบำย 
 
4. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำควำมต้ำนทำนรวม (Rtotal) ของวงจรขนำนที่มีตัวต้ำนทำนต่อ
ขนำนกัน 4 ตัว โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window 
 
5. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำควำมต้ำนทำนในวงจร จำกกฎของโอห์ม เมื่อก ำหนดให้ป้อนค่ำ
วงจรไฟฟ้ำ และกระแสไฟฟ้ำในวงจร โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง 
Command Window 
 
6. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เมื่อก ำหนดให้ป้อนค่ำควำมต้ำนทำน 
ค่ำแรงดันไฟฟ้ำ และเวลำกำรใช้งำน โดยเขียนโปรแกรมบน Script File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง 
Command Window มีสูตรดังน้ี 
 

W (kWh) = P (kW) x t (h) 
 
 
7. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำกระแส โดยก ำหนดให้ค่ำควำมต้ำนทำนรวม เท่ำกับ 10 โอห์ม และ
ค่ำแรงดัน เท่ำกับ 20 โวลต์ โดยเขียนโปรแกรมบน Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง 
Command Window 
 
8. จงค ำนวณหำค่ำ Cosine ของมุมในหน่วยองศำ โดยให้มีชื่อว่ำ cosine แล้วท ำกำรบันทึกชื่อไฟล์ว่ำ 
cosinedeg.m โดยเขียนโปรแกรมบน Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window 
ดังภำพที่ 4.12 
 
9. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำนของวงจร โดยก ำหนดให้ในวงจรไฟฟ้ำมีแรงดันไฟฟ้ำ 15 
โวลต์ ต่ออนุกรมกับตัวต้ำนทำนที่มีกระแสไฟฟ้ำ 3 แอมแปร์ ไหลผ่ำนวงจร โดยเขียนโปรแกรมบน 
Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window   
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10. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำควำมเร่งที่เกิดจำกแรงกระท ำที่ 50 นิวตัน โดยก ำหนดให้วัตถุหนึ่งถูก
แรง 100 นิวตัน กระท ำแล้วเกิดควำมเร่ง 10 เมตร/วินำที2 ตำมกฎของนิวตัน โดยเขียนโปรแกรมบน 
Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window   
 

𝐹 = 𝑚𝑎 
 
11. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำน้ ำหนักที่เครื่องชั่งสำมำรถอ่ำนได้ โดยก ำหนดให้ชำยคนหนึ่งที่มี
น้ ำหนัก 50 กิโลกรัม ยืนบนเครื่องชั่งที่ก ำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยควำมเร่ง 2m/s2 ตำมกฎของนิวตัน โดย
เขียนโปรแกรมบน Function File แล้วแสดงออกหน้ำต่ำง Command Window   
 
12. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำนของวงจรอนุกรมที่มีตัวต้ำนทำนต่อกัน 5 ตัว โดย
ผู้ใช้งำนสำมำรถป้อนค่ำตัวต้ำนทำนทีละตัวได้ โดยก ำหนดรำยละเอียดดังนี ้
 12.1 เขียนโปรแกรมหลัก (Main Program) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดค่ำตัวต้ำนทำนแต่ละตัว    
บน Script File  
 12.2 เขียนโปรแกรมค ำนวณ (Calculation) เพื่อใช้ในกำรค ำนวณค่ำตัวต้ำนทำนรวม         
บน Function File  
 12.3 ให้แสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Command Window 
 
13. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำก ำลังไฟฟ้ำ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถป้อนค่ำต่ำง ๆ ได้ โดยก ำหนด
รำยละเอียดดังนี ้
 

พลังงำนไฟฟ้ำ (จูล) = ก ำลังไฟฟ้ำ (วัตต์) x เวลำ (วินำที) 
 
 13.1 เขียนโปรแกรมหลัก (Main Program) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ และเวลำ
ที่ใช้งำน  
 13.2 เขียนโปรแกรมค ำนวณ (Calculation) เพื่อใช้ในกำรค ำนวณคำ่ก ำลังไฟฟ้ำ 
 13.3 ให้แสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Command Window 
 
14. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำนของวงจรขนำนที่มีตัวต้ำนทำนต่อกัน 5 ตัว โดย
ผู้ใช้งำนสำมำรถป้อนค่ำตัวต้ำนทำนทีละตัวได้ โดยก ำหนดรำยละเอียดดังนี ้
 14.1 เขียนโปรแกรมหลัก (Main Program) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดค่ำตัวต้ำนทำนแต่ละตัว    
บน Script File  
 14.2 เขียนโปรแกรมค ำนวณ (Calculation) เพื่อใช้ในกำรค ำนวณค่ำตัวต้ำนทำนรวม         
บน Function File  
 14.3 ให้แสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Command Window 
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15. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำพลังงำนไฟฟ้ำ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถป้อนค่ำต่ำง ๆ ได้ โดยก ำหนด
รำยละเอียดดังนี ้
 

พลังงำนไฟฟ้ำ (จูล) = ก ำลังไฟฟ้ำ (วัตต์) x เวลำ (วินำที) 
 
 15.1 เขียนโปรแกรมหลัก (Main Program) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดค่ำก ำลังไฟฟ้ำ และเวลำที่
ใช้งำน  
 15.2 เขียนโปรแกรมค ำนวณ (Calculation) เพื่อใช้ในกำรค ำนวณคำ่พลังงำนไฟฟ้ำ 
 15.3 ให้แสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Command Window 
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บทที่ 5  

การเขียนโปรแกรม MATLAB แบบโครงสร้าง 
 

 
 กำรเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก ำหนดโครงสร้ำงของข้อมูลและ
ก ำหนดขั้นตอนวิธี เพื่อใช้แก้ปัญหำที่ได้ออกแบบไว้ โดยอำศัยหลักเกณฑ์กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แต่ละภำษำ กำรเขียนโปรแกรมมี 3 แบบ ได้แก่ กำรเขียนโปรแกรมโครงสร้ำง 
(Structure Programming) กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming : OOP) 
และกำรเขียนโปรแกรมเชิงจินตภำพ (Virus Programming) ซึ่งกำรเขียนโปรแกรมแต่ละแบบมี
แนวคิด และวิธีกำรเขียนโปรแกรมงำนอย่ำงง่ำยแตกต่ำงกันไป 
  ส ำหรับบทนี้ขอน ำเสนอกำรเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้ำง (Structure Programming)      
ซึ่งเป็นกำรเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนสำมำรถน ำมำใช้งำนตำมลักษณะของปัญหำควำมสำมำรถและ
ควำมถนัดของตนเอง โปรแกรม MATLAB มีรูปแบบค ำสั่งและหลักกำรในกำรเขียนโปรแกรม 3 แบบ 
ได้แก่ โครงสร้ำงแบบตำมล ำดับ (Sequential Structure) โครงสร้ำงแบบมีทำงเลือกกระท ำตำม
เงื่อนไข (Selection Structure) และโครงสร้ำงแบบกำรท ำซ้ ำ (Repetition Structure) ถึงแม้ว่ำ
ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมเปลี่ยนไป แต่แนวคิดเกี่ยวกับวิธีกำรเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้ำงก็ยังเป็นควำมรู้พื้นฐำนในกำรเขียนโปรแกรมแบบสมัยใหม่  
 
5.1 การท างานแบบตามล าดับ 
  โครงสร้ำงที่ท ำงำนแบบตำมล ำดับเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหำจะท ำงำนตำมค ำสั่งที่เขียนไว้
ตำมล ำดับ ตั้งแต่ค ำสั่งแรกไปจนถึงค ำสั่งสุดท้ำย โดยที่ค ำสั่งในที่นี้อำจเป็นค ำสั่งเดี่ยว ๆ หรือเป็นค ำสั่ง
เชิงซ้อนที่มีหลำยค ำสั่งย่อยประกอบกันในลักษณะเป็นโครงสร้ำงแบบทำงเลือกหรือแบบวนซ้ ำ        
กำรท ำงำนแบบตำมล ำดับนั้น เมื่อเขียนเป็นผังงำน มีกระบวนกำรท ำงำนพ้ืนฐำนอยู่ 3 ชนิด ได้แก ่
 1. กำรรับข้อมูลเข้ำ เป็นกระบวนกำรรับข้อมูลจำกอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้ำ เช่น คีย์บอร์ด 
เพื่อน ำค่ำไปก ำหนดให้กับตัวแปรและเก็บไว้ในหน่วยควำมจ ำ  
  2. กำรค ำนวณ เป็นกระบวนกำรที่คอมพิวเตอร์ท ำกำรค ำนวณ ประมวลผล ซึ่งรวมไปถึง    
กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร เพื่อให้สำมำรถน ำค่ำของตัวแปรนั้นมำใช้ในภำยหลังได ้

3. กำรส่งข้อมูลออก เป็นกระบวนกำรน ำค่ำของข้อมูลไปแสดงผลยังอุปกรณ์ของหน่วย
ส่งออก เช่น จอภำพหรือเครื่องพิมพ์ ข้อมูลที่จะส่งออกโดยทั่วไปจะเป็นค่ำคงที่ หรือค่ำของตัวแปร 
  กำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรเหล่ำนี้ต้องถูก เปลี่ยนให้อยู่รูป
ของค ำสั่งหลำยค ำสั่งประกอบกันเพ่ือให้ท ำงำนตำมขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ 
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ตัวอย่างที่ 5.1 ก ำหนดให้ตัวแปร t = 5:0.2:5 จงเขียน Script File เพื่อค ำนวณค่ำ 𝑦 =
sin (𝑡)

𝑡
 โดย

ให้แสดงผลลัพธ์ของค่ำ y ออกหน้ำจอ ดังภำพที่ 5.1 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 กำรเขียน Script File และแสดงผลลัพธ์ของค่ำ y ออกหน้ำจอ Command Window 
 

 
ตัวอย่างที่ 5.2 ก ำหนดให้ตัวแปร r = 5 จงเขียน Script File เพื่อค ำนวณหำค่ำพ้ืนที่วงกลม ดังภำพที่ 
5.2 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 กำรเขียน Script File ของค่ำพื้นที่วงกลม 
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ตัวอย่างที่ 5.3 ก ำหนดให้ตัวแปร L1 = 3 และ L2 = 5 เป็นควำมยำวของด้ำนคู่ขนำน และ H = 2 
เป็นควำมสูง เพื่อค ำนวณหำค่ำพ้ืนที่สี่เหลี่ยมคำงหมู ดังภำพที่ 5.3 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 กำรเขียน Script File ของค่ำพื้นที่สี่เหลี่ยมคำงหมู  
 

 
5.2 การเลือกกระท าตามเงื่อนไข 
  เป็นกำรตัดสินใจเพื่อเลือกว่ำจะใช้วิธีกำรใด โดยต้องมีกำรตรวจสอบว่ำเงื่อนไขที่ใช้ใน       
กำรตัดสินใจว่ำเป็นจริงหรือเท็จ  ถ้ำเป็นจริงจะไปเลือกท ำค ำสั่งชุดหนึ่ง  แต่ถ้ำเป็นเท็จจะไปเลือกท ำ
ค ำสัง่อีกชุดหนึ่ง ซึ่งชุดค ำสั่งเหล่ำนี้จะประกอบด้วยโครงสร้ำงแบบล ำดับน่ันเอง 
  โครงสร้ำงกำรท ำงำนแบบทำงเลือกกระท ำตำมเงื่อนไข อำจเรียกว่ำ มีโครงสร้ำงกำรท ำงำน
แบบ  if…then…else…  ซึ่งเป็นกำรเลือกท ำแบบทำงใดทำงหนึ่ง  เนื่องจำกต้องมีกำรเลือกท ำชุดค ำสั่ง
ใดชุดค ำสั่งหนึ่งตำมผลของเงื่อนไข แต่ในกำรเขียนโปรแกรมหรือผังงำน เพื่อแก้ปัญหำ        เมื่อผล
ของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้  ซึ่งเรียกว่ำมีโครงสร้ำงของกำรท ำงำนแบบเลือกท ำเพียงทำงเดียว  หรือ
แบบ  if…then… 
 5.2.1 รูปแบบค ำสั่งโดยใช้ if 
  ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรม MATLAB รูปแบบนี้ใช้ค ำสั่ง if เป็นกำรตรวจสอบเงื่อนไขนิพจน์ 
(Condition) ที่ก ำหนดหลัง if หำกเง่ือนไขเป็นจริงจะกระท ำค ำสั่งที่ตำมมำ (Module 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 if Condition 
  Module 1 
 end 
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ตัวอย่างที่ 5.4 จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if มีเงื่อนไขดังนี้ ถ้ำ a = 101 ให้
แสดงผลว่ำ yes ดังภำพที่ 5.4  
 

 
 

ภาพที่ 5.4 กำรใช้ค ำสั่ง if  
 

  เมื่อกดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command Window 
คือ yes ดังภำพที่ 5.5  
 

 
 

ภาพที่ 5.5 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window 
 
 
 
 
 
 



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

57 

 

  

ตัวอย่างที่ 5.5 จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบคะแนนบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if ก ำหนดให้ป้อน
คะแนนสอบ และหำกคะแนนมำกกว่ำ 5 คะแนน ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Pass” ดังภำพที่ 5.6 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 กำรเขียนโปรแกรมตรวจสอบคะแนน 
 

ตัวอย่างที่ 5.6 จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบค ำตอบบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if ก ำหนดให้ป้อน
ค ำตอบ หำกถูกให้แสดงข้อควำมว่ำ “Correct” จำกค ำถำมต่อไปนี้ 29 + 42 ดังภำพที่ 5.7 
 

 
 

ภาพที่ 5.7 กำรเขียนโปรแกรมตรวจสอบค ำตอบ 
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 5.2.2 รูปแบบค ำสั่งโดยใช้ if-elseif-else 
  รูปแบบนี้เป็นกำรตรวจสอบเง่ือนไขในนิพจน์ (Condition) ที่ก ำหนดหลงั if หำกเง่ือนไขเป็น
จริงจะกระท ำคสั่งที่ตำมมำ (Module 1) แต่ถ้ำเงื่อนไขเป็นเท็จจะกระท ำค ำสั่งหลัง else (Module 2) 
โดยมีโครงสร้ำงของค ำสั่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 5.7 จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if…else มีเงื่อนไขดังนี้ ก ำหนดให้ท ำ
กำรรับค่ำตัวเลขแล้วตรวจสอบตัวเลขที่ป้อนเข้ำไปว่ำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 ให้แสดงข้อควำมทำง
จอภำพว่ำ MAX หำกน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 10 ให้แสดงข้อควำมทำงจอภำพว่ำ MIN ดังภำพที่ 5.8  
 

 
 

ภาพที่ 5.8 กำรใช้ค ำสั่ง if…else 
 

  เมื่อกดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command Window 
ดังภำพที่ 5.9 
 

 if Condition 
  Module 1 
 else 
  Module 2 
 end 
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ภาพที่ 5.9 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ค ำสั่ง if…else 
 

ตัวอย่างที่ 5.8 จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if-elseif-else ดังนี ้
 รับค่ำที่จะตรวจสอบทำง Command Window 
 ถ้ำเป็นบวกแสดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Positive   
 ถ้ำเป็นลบแสดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Negative   
 ถ้ำเป็นศูนย์แสดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Zero ดังภำพที่ 5.10  
 

 
 

ภาพที่ 5.10 กำรใช้ค ำสั่ง if-elseif-else 
 
  เมื่อกดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command Window 
คือ 
  - ถ้ำก ำหนดค่ำ a มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 จะแสดงข้อควำมว่ำ Positive 
 - ถ้ำก ำหนดค่ำ a มีค่ำเท่ำกับ 0 จะแสดงข้อควำมว่ำ Zero 
 - ถ้ำก ำหนดค่ำ a มีค่ำอื่น ๆ จะแสดงข้อควำมว่ำ Negative ดังภำพที่ 5.11 
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ภาพที่ 5.11 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ค ำสั่ง if-elseif-else   
 

 5.2.3 รูปแบบค ำสั่งโดยใช้ switch-case-otherwise 
 รูปแบบนี้ท ำงำนเหมือนกับค ำสั่ง if-elseif แต่มีข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถก ำหนดกรณีของตัวแปร
อื่น นอกจำกนี้ก ำหนดไว้หลัง switch สำมำรถเขียนโครงสร้ำงของค ำสั่งได้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 5.9 จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อแสดงเงื่อนไขในกรณีถ้ำ cham=2 ให้แสดงผล
ว่ำ no โดยใช้ค ำสั่ง switch-case-otherwise ดังภำพที่ 5.12 

 
ภาพที่ 5.12 กำรใช้ค ำสั่ง switch-case-otherwise 

switch  variable 
 case Condition 1 
  Module 1  
 case Condition 2 
  Module 2 
 case Condition 3 
  Module 3  
 end 
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 เมื่อกดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command Window 
ดังภำพที่ 5.13 
 

 
 

ภาพที่ 5.13 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ค ำสั่ง switch-case-otherwise 
 

ตัวอย่างที่ 5.10 จงเขียนโปรแกรมอ่ำนตัวเลข 1-7 เป็นวันในภำษำอังกฤษ บน Script File โดยใช้
ค ำสั่ง switch-case-otherwise ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ (ดังภำพที่ 5.14) 
  ถ้ำพิมพ์เลข 1 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Sunday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 2 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Monday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 3 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Tuesday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 4 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Wednesday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 5 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Thursday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 6 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Friday” 
 ถ้ำพิมพ์เลข 7 ให้แสดงข้อควำมว่ำ “Saturday” 
 ถ้ำพิมพ์เลขอื่นใดให้แสดงข้อควำมว่ำ “Sorry” 
 

 
 

ภาพที่ 5.14 กำรเขียนโปรแกรมอ่ำนตัวเลข 1-7 เป็นวันในภำษำอังกฤษ 
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5.3 การท าซ้ า 
  กำรแก้ปัญหำบำงอย่ำงอำจต้องมีกำรท ำงำนในบำงค ำสั่งหรือบำงชุดของค ำสั่งซ้ ำกันมำกกว่ำ
หนึ่งรอบขึ้นไป โครงสร้ำงแบบมีกำรวนซ้ ำนี้จะต้องมีกำรตัดสินใจร่วมกันอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไข
ที่จะตัดสินใจว่ำเมื่อใดจะวนซ้ ำ  หรือเมื่อใดจะถึงเวลำหยุดกำรวนซ้ ำ กำรวนซ้ ำแบบที่ต้องตรวจสอบ
เงื่อนไขที่จะให้วนซ้ ำก่อนที่จะท ำงำนตำมชุดค ำสั่งในโครงสร้ำงแบบวนซ้ ำ เรียกว่ำ กำรวนซ้ ำ
แบบ  while ซึ่งสังเกตได้ว่ำถ้ำเงื่อนไขไม่เป็นจริงตั้งแต่แรก  ค ำสั่งในโครงสร้ำงแบบวนซ้ ำจะไม่ถูก
เรียกให้ท ำงำนเลย แต่กำรวนซ้ ำแบบที่มีกำรตรวจสอบเงื่อนไขที่จะให้วนซ้ ำหลังจำกที่ได้ท ำงำนตำม
ชุดค ำสั่งในโครงสร้ำงแบบวนซ้ ำไปรอบหนึ่งแล้ว เรียกว่ำ กำรวนซ้ ำแบบ until   
 5.3.1 รูปแบบค ำสั่งโดยใช้ for  
  รูปแบบนี้เป็นกำรตรวจสอบเง่ือนไขในกำรท ำซ้ ำตำมเวคเตอร์ดัชนีที่ก ำหนดขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 
  กำรท ำซ้ ำเป็นกำรท ำตำมเงื่อนไขของค่ำเริ่มต้นจนถึงค่ำสิ้นสุด (m:s:n) ถ้ำเงื่อนไขเป็นจริงจะ
กระท ำค ำสั่งที่ตำมมำ (Module) จนกว่ำเง่ือนไขจะเป็นเท็จ สำมำรถเขียนโครงสร้ำงของค ำสั่งได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 5.11 จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อหำค่ำ 0.510 โดยใช้ค ำสั่ง for ดังภำพที่ 5.15 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 กำรใช้ค ำสั่ง for 
  

For k = เริ่มตน้ : ค่ำที่เพิ่มขึน้ : ค่ำสิ้นสุด 
             m    :      s      :      n 

 for k=m:s:n 
  Module   
 end 
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 เมื่อกดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command Window 
ดังภำพที่ 5.16 

 
 

ภาพที่ 5.16 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ค ำสัง่ for 
 

ตัวอย่างที่ 5.12 จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ค ำสั่ง for ในกำรหำรำกที่สองของตัวเลข 1 ถึง 5 ดังภำพที่ 
5.17 

 
  

ภาพที่ 5.17 กำรเขียนโปรแกรมกำรหำรำกที่สองของตัวเลข 1 ถึง 5 
 
 5.3.2 รูปแบบค ำสั่งโดยใช้ while   
 รูปแบบนี้เป็นกำรท ำซ้ ำเพื่อท ำชุดค ำสั่งภำยใน while ถ้ำเงื่อนไขเป็นจริงจะกระท ำค ำสั่งที่
ตำมมำ (Module) จนกว่ำเง่ือนไขจะเป็นเท็จ สำมำรถเขียนโครงสร้ำงของค ำสั่งได้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 while Condition 
  Module   
 end 



64 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

ตัวอย่างที่ 5.13 จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อหำค่ำ 0.510 โดยใช้ค ำสั่ง while ดังภำพที่ 
5.18 
 

 
 

ภาพที่ 5.18 กำรใช้ค ำสั่ง while 
 

  เมือ่กดปุ่ม run เพื่อท ำกำรประมวลผล ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้ำจอ Command 
Window ดังภำพที่ 5.19 
 

 
 

ภาพที่ 5.19 กำรแสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ค ำสั่ง while 
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5.4 สรุป 
 กำรเขียนโปรแกรม MATLAB แบบมีโครงสร้ำง เป็นกำรก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนของ
โปรแกรมมีโครงสร้ำงกำรควบคุมพื้นฐำน 3 โครงกำร ได้แก่ กำรท ำงำนแบบล ำดับ กำรเลือกกระท ำ
ตำมเง่ือนไข และกำรท ำซ้ ำ  

1. กำรท ำงำนแบบตำมล ำดับ คือ กำรเขียนให้ท ำงำนจำกบนลงล่ำง เขียนค ำสั่งเป็นบรรทัด 
และท ำทีละบรรทัดจำกบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่ำงสุด สมมติให้มีกำรท ำงำน 3 กระบวนกำร
คือ กำรรับขอ้มูลเข้ำ กำรค ำนวณ และกำรส่งข้อมูลออก โดยกระบวนกำรถูกเปลี่ยนให้อยู่รูปของค ำสั่ง
หลำยค ำสั่งประกอบกันเพื่อให้ท ำงำนตำมขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว ้
  2. กำรเลือกกระท ำตำมเงื่อนไข คือ กำรเขียนโปรแกรมเพื่อน ำค่ำไปเลือกกระท ำ โดยปกติจะ
มีเหตุกำรณ์ให้ท ำ 2 กระบวนกำร คือ เงื่อนไขเป็นจริงจะกระท ำกระบวนกำรหนึ่ง และเป็นเท็จจะ
กระท ำอีกกระบวนกำรหนึ่ง แต่ถ้ำซับซ้อนมำกขึ้น จะต้องใช้เงื่อนไขหลำยชั้น เช่น  กำรตัดเกรด
นักศึกษำ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนอยู่ในรูปแบบค ำสั่งของ if, if-elseif-else และ switch-
case-otherwise   

3. กำรท ำซ้ ำ คือ กำรท ำกระบวนกำรหนึ่งหลำยครั้ง โดยมีเงื่อนไขในกำรควบคุม หมำยถึง 
กำรท ำซ้ ำเป็นหลักกำรที่ท ำควำมเข้ำใจได้ยำกกว่ำ 2 รูปแบบแรก เพรำะกำรเขียนโปรแกรมแต่ละ
ภำษำ จะไม่แสดงภำพอย่ำงชัดเจนเหมือนกำรเขียนผังงำน ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนำกำร ถึง
รูปแบบกำรท ำงำน ซึ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนอยู่ในรูปแบบค ำสั่งของ for, while 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 5 การเขยีนโปรแกรม MATLAB แบบโครงสร้าง 

 
1. จงอธิบำยกำรท ำงำนแบบตำมล ำดับในกำรเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้ำง 
 
2. ก ำหนดให้ตวัแปร t = 5:0.2:5 จงเขียน Script File เพือ่ค ำนวณค่ำ 𝑧 =

cos (𝑡)

𝑡
 โดยให้แสดง

ผลลัพธ์ของค่ำ z ออกหน้ำจอ 
 
3. จงอธิบำยกำรเลือกกระท ำตำมเงื่อนไขในกำรเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้ำง 
 
4. จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if มีเงื่อนไขดังนี้ ถ้ำ x = 5 ให้แสดงผลว่ำ yes 
 
5. จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if…else มีเงื่อนไขดังนี้ กำรตัดสินผลกำรเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นผ่ำน (Pass) และไม่ผ่ำน (Fail) โดยมีเงื่อนไขตัดสินดังนี้ 
หำกได้คะแนนสอบมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50 คะแนน ให้แสดงข้อควำมทำงจอภำพว่ำ PASS แต่ถ้ำไม่
อยู่ในเง่ือนไขให้แสดงข้อควำม FAIL 
 
6. จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี ่โดยใช้ค ำสั่ง if-else โดยก ำหนดเงื่อนไขดังนี้ 
  1. มีกำรรับข้อมูลเข้ำทำงแปน้พิมพ ์
 2. แสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window 
 
7. จงเขียนโปรแกรมบน Script File โดยใช้ค ำสั่ง if-elseif-else ดังนี ้
 1. มีกำรรับข้อมูลเข้ำทำงแปน้พิมพ ์
 2. ถ้ำคำ่มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 แสดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Positive   
 3. ถ้ำค่ำน้อยกว่ำ 0 แสดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Negative   

4. ถ้ำเป็นศูนยแ์สดงผลที่หน้ำ Command Window ว่ำ Zero 
 
8. จงเขียนโปรแกรมตัดเกรด 5 ระดับ ตำมช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน เกรด 
>=80 4.00 

>=71 และ < 80 3.00 
>=61 และ < 70 2.00 
>=51 และ < 60 1.00 

<=50 0.00 
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โดยก ำหนดเงื่อนไขดังนี ้
 1. มีกำรรับข้อมูลเข้ำทำงแปน้พิมพ ์
 2. แสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอ Command Window ตำมช่วงคะแนน 
 
9. จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อแสดงเงื่อนไขในกรณีถ้ำ x=1 ให้แสดงผลว่ำ True โดยใช้
ค ำสั่ง switch-case-otherwise  
 
10. จงเขียนโปรแกรมแปลงตัวเลขโดด 0 - 3 ทีผู่้ใช้ป้อนเขำ้มำ ให้เป็นตัวหนังสือ Number to word 
โดยใช้ค ำสั่ง switch-case-otherwise 
 
11. จงอธิบำยกำรท ำซ้ ำในกำรเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้ำง 
 
12. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจำก 1 ถึง 10 ทำงจอภำพ โดยใช้ค ำสั่ง for 
 
13. จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อหำค่ำ 210 โดยใช้ค ำสั่ง for 
 
14. จงเขียนโปรแกรมแสดงผลรวมของจ ำนวนจำก 1 ถึง N ทำงจอภำพ โดยใช้ค ำสั่ง while 
 
15. จงเขียนโปรแกรมบน Script File เพื่อหำค่ำ 210 โดยใช้ค ำสั่ง while 
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บทที่ 6  

การเขียนโปรแกรม MATLAB วาดกราฟ 2 และ 3 มิติ  
 

 
  โปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมที่มีควำมสำมำรถในกำรวำดกรำฟลักษณะต่ำง ๆ ได้อย่ำง
อย่ำงดี ภำยใต้กำรเขียนฟังก์ชันกำรท ำงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เขียนโปรแกรมได้ครบ
สมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่งกำรวำดกรำฟที่สร้ำงจำกโปรแกรม MATLAB  มีกำรใช้งำนง่ำยและไม่ซับซ้อน 
เหมือนกันเขียนโปรแกรมโดยทั่ว ๆ ไป กำรวำดกรำฟของโปรแกรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) งำน
กรำฟฟิกแบบ 2 มิติ 2) งำนกรำฟฟิกแบบ 3 มิติ 3) งำน GUI และ 4) งำนเคลื่อนไหว แต่ละประเภทมี
กำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งในบทนี้ขออธิบำยงำนกรำฟฟิกทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งสำมำรถวำด
กำรฟได้สองแบบ คือ แบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ โดยกำรก ำหนดค่ำพิกัดหรือกำรก ำหนดสมกำร      
มีรูปแบบกรำฟให้เลือกมำกมำย เช่น กรำฟแท่ง กรำฟเส้น กรำฟวงกลม หรืออื่น ๆ อีกมำกมำย 
 
6.1 ฟังก์ชนัการวาดกราฟ 2 และ 3 มิติ 
  6.1.1 ฟังก์ชันกำรวำดกรำฟ 2 มิติ  
  กำรวำดกรำฟเส้น 2 มิติ ของโปรแกรม MATLAB เป็นกำรสร้ำงจำกเส้นแกน 2 เส้น คือ แกน
นอน (แกน y) และแกนตั้ง (แกน x)  โดยโปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับพล็อตกรำฟเส้นใน
แกน x-y ได้หลำยวิธีด้วยกำรก ำหนดลักษณะของเส้น สัญลักษณ์และสี ในกำรแสดงผลที่แตกต่ำงกัน 
ซึ่งมีโครงสร้ำงดังตำรำงที่ 6.1 และตำรำงที่ 6.2 
 
ตารางที่ 6.1 ฟังก์ชันรูปแบบกำรวำดกรำฟ 2 มิต ิ

ฟังก์ชัน รายละเอียด 
plot(x,y) พล็อตกรำฟของ x-y โดยโปรแกรม MATLAB จะพล้อตเป็นเส้นทึบ      

สีน้ ำเงิน เมื่อไม่ได้ก ำหนดสี รูปแบบ และสัญลักษณท์ี่จะท ำกำรพล็อต 
plot(x,y,x,z) พล็อตกรำฟของ x-y ก่อนแล้วจึงพล็อตกรำฟของ x,z โดยที่กรำฟทั้งสอง

เส้นอยู่บนแกนเดียวกันแต่แทนด้วยสีที่ต่ำงกัน เพื่อแยกควำมแตกต่ำง 
subplot(m,n,p) แบ่งหน้ำต่ำงรูปภำพเป็นหน้ำต่ำงย่อยด้วย m แถว n หลัก และล ำดับ

กำรพล็อตค ำสั่งด้วยหน้ำต่ำงย่อยที่ p 
figure(n) สร้ำงหน้ำต่ำงรูปภำพหมำยเลข n 
clf ลบรูปภำพต่ำง ๆ บนหน้ำต่ำงรูปภำพ 
close(n) ลบหน้ำต่ำงรูปภำพหมำยเลข n 
close(all) ลบหน้ำต่ำงรูปภำพทุกหน้ำต่ำง 
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ตารางที่ 6.2 รูปแบบ สญัลักษณ์ และสีทีใ่ช้ในกำรวำดกรำฟ  
สัญลักษณ ์ ส ี สัญลักษณ ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ ์ รูปแบบเสน้ 

r red . จุด : เส้นจุด 
g Green 0 วงกลม - เส้นทึบ 
b Blue + บวก -. เส้นประและจดุ 
c Cyan x กำกบำท - - เส้นประ 
m Magenta * ดอกจัน   
y Yellow s สี่เหลี่ยมจัตุรสั   
k Black d รูปข้ำมหลำม

ตัด 
  

w white ^ สำมเหลี่ยมบน   
  > สำมเหลี่ยมขวำ   

 
 6.1.2 กำรวำดกรำฟ 2 มิต ิลักษณะต่ำง ๆ  
 นอกจำกกรำฟเส้นแล้ว โปรแกรม MATLAB สำมำรถสร้ำงกรำฟ 2 มิตใินลักษณะต่ำง ๆ ได้ 
ดังภำพที่ 6.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1  กรำฟ 2 มิติลักษณะต่ำง ๆ  



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

71 

 

  

  จำกภำพที่ 6.1  กำรใช้งำนของกรำฟ 2 มิติ สำมำรถดูได้โดยกำรคลิกปุ่ม Help>>Product 
Help ปรำกฏหน้ำต่ำง Help ดังภำพที่ 6.2 หลังจำกนั้นป้อนชื่อกรำฟที่ต้องกำรสร้ำงลงในช่อง 
Search แล้วท ำกำรค้นหำ เช่น ป้อนชื่อกรำฟว่ำ bar ลงในช่อง Search แล้วกด Enter ปรำกฎ
หน้ำต่ำงดังภำพที่ 6.3 ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดวิธีกำรสร้ำงกรำฟลักษณะต่ำง ๆ ได้ 
 

 
ภาพที่ 6.2 หน้ำต่ำงควำมช่วยเหลือในกำรค้นหำค ำสั่งกำรวำดกรำฟ 

 

 
ภาพที่ 6.3 ผลกำรค้นหำข้อมูลในหน้ำต่ำง Help ของกำรวำดกรำฟ 2 มติิ 
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 6.1.3 กำรวำดกรำฟ 3 มิต ิลักษณะต่ำง ๆ 
 กำรวำดกรำฟ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MATLAB สำมำรถใช้ค ำสั่งต่ำง ๆ ส ำหรับกำรวำดกรำฟ 
ดังภำพที่ 6.4 
 

 
ภาพที่ 6.4 กรำฟ 3 มิติลักษณะต่ำง ๆ 

 
  จำกภำพที่ 6.4 กำรใช้งำนของกรำฟ 3 มิติ สำมำรถดูได้โดยกำรคลิกปุ่ม Help>>Product 
Help ปรำกฏหน้ำต่ำง Help ดังภำพที่ 6.2 หลังจำกนั้นป้อนชื่อกรำฟที่ต้องกำรสร้ำงลงในช่อง 
Search แล้วท ำกำรค้นหำ เช่น ป้อนชื่อกรำฟว่ำ plot3 ลงในช่อง Search แล้วกด Enter ปรำกฎ
หน้ำต่ำงดังภำพที่ 6.5 ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดวิธีกำรสร้ำงกรำฟลักษณะต่ำง ๆ ได้ 
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ภาพที่ 6.5 ผลกำรค้นหำข้อมูลในหน้ำต่ำง Help ของกำรวำดกรำฟ 3 มิติ 
 
6.2 การเขียนโปรแกรมและวาดกราฟ 2 มิติ 
 6.2.1 กำรวำดกรำฟเส้นโดยใช้ค ำสั่ง plot 
 จำกค ำสั่ง Plot(x,y) สำมำรถก ำหนดรูปแบบเส้น สี สัญลักษณ์ ชื่อภำพ แกน ที่กระท ำวำด
กรำฟได้  
 
ตัวอย่างที่ 6.1 จงวำดกรำฟของฟังก์ชัน sine โดยก ำหนดให้กรำฟมีสีน้ ำเงินที่เวลำ (t) 0 ถึง 2 
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำเวลำ t = 0 :2 
  2. สร้ำงสมกำรของฟังก์ชัน sine ดังนี้ y = sin(t) 
 3. วำดกรำฟด้วยฟังก์ชัน plot พร้อมทั้งก ำหนดสีของเส้นกรำฟเป็นสีน้ ำเงิน 
 4. ก ำหนดช่ือแกน x เป็น Time (sec) 
 5. ก ำหนดชื่อแกน y เป็น Magnitude 
 6. ก ำหนดชื่อกรำฟ เป็น sine wave   
ดังภำพที่ 6.6 
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ภาพที่ 6.6 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟฟังก์ชัน sine 
 

  จำกนั้นท ำกำรทดสอบโดยกำรคลิกปุ่ม run ปรำกฏหน้ำต่ำง Figure 1 ดังภำพที่ 6.7 
 

 
 

ภาพที่ 6.7 ผลลัพธ์ของกำรวำดกรำฟฟังก์ชัน sine 
 

 จำกภำพที่ 6.7 หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบเส้นได้ เช่น ให้เป็นเส้นประสีแดง มี
เครื่องหมำยสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงต ำแหน่งข้อมูลแต่ละจุด (ซึ่งให้แก้ไขค ำสั่งเฉพำะในบรรทัดที่ 3) ดังภำพ
ที่ 6.8 
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ภาพที่ 6.8 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟฟังก์ชัน sine ให้เป็นเส้นประสีแดง  
และมีเครื่องหมำยสี่เหลี่ยม 

 
 จำกนั้นท ำกำรทดสอบโดยกำรคลิกปุ่ม run ปรำกฏหน้ำต่ำง Figure 1 ดังภำพที่ 6.9 
 

 
 

ภาพที่ 6.9 ผลลัพธ์ของกำรวำดกรำฟฟังก์ชัน sine จำกกำรแก้ไขโปรแกรม 
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ตัวอย่างที่ 6.2 จำกวงจร RC อนุกรม ดังภำพที่ 6.10 จงกวำดกรำฟของฟังก์ชันกระแส i(t) sine โดย
ที่กรำฟจะมีสีน้ ำเงินที่เวลำ (t) 0 ถึง 0.5 วินำที 
 

 
 

ภาพที่ 6.10 วงจร RC อนุกรม 
 

วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำเวลำ t = 0:0.05:0.5 
  2. ก ำหนดค่ำ E = 20 V, R = 100 k , C = 1 F 
 3. สร้ำงสมกำรของฟังก์ชัน 𝑖(𝑡) =  

𝐸

𝑅
𝑒−𝑡/𝑅𝐶 

 4. วำดกรำฟด้วยฟังก์ชัน plot พร้อมทั้งก ำหนดสีของเส้นกรำฟเป็นสีน้ ำเงิน และก ำหนดกริด 
 5. ก ำหนดชื่อแกน x เป็น Time   
 6. ก ำหนดชื่อแกน y เป็น Amp 
ดังภำพที่ 6.11 
 

 
ภาพที่ 6.11 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟกระแสของวงจร RC อนุกรม 
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 จำกนั้นท ำกำรทดสอบโดยกำรคลิกปุ่ม run ปรำกฏหน้ำต่ำง Figure 1 ดังภำพที่ 6.12 
 

 
 

ภาพที่ 6.12 ผลลัพธ์ของกำรวำดกรำฟกระแสของวงจร RC อนุกรม 
 
 6.1.2 กำรวำดกรำฟเส้นโดยใช้ค ำสั่ง subplot 
  ค ำสั่ง subplot เป็นค ำสั่งที่สำมำรถแบ่งหน้ำต่ำงภำพเป็นหน้ำต่ำงย่อย ๆ  
 
ตัวอย่างที่ 6.3 จงวำดกรำฟของฟังก์ชัน sine เทียบกับฟังก์ชัน cosine โดยให้แสดงรูป 2 รูป และ
เส้นเป็นเส้นประมี * บนเส้น ฟังก์ชัน sine เส้นสีน้ ำเงิน และฟังก์ชัน cosine เส้นสีแดง 
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำ x 
 2. สร้ำงสมกำรของฟังก์ชัน sine 
 3. สร้ำงสมกำรของฟังก์ชัน cosine 
 4. วำดกรำฟด้วยค ำสั่ง subplot พร้อมทั้งก ำหนดฟังก์ชัน sine เป็นกรำฟเส้นสีน้ ำเงิน และ
ฟังก์ชัน cosine เป็นกรำฟเส้นสีแดง 
 5. ก ำหนดช่ือกรำฟแต่ละฟังก์ชันดังนี้ 
  ฟังก์ชัน sine ก ำหนดชื่อเป็น subplot(2,1,1)sin wave 
  ฟังก์ชัน cosine ก ำหนดชื่อเป็น subplot(2,1,)cos wave 
ดังภำพที่ 6.13 



78 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

 
 

ภาพที่ 6.13 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟฟังก์ชัน sine เทียบกับฟังก์ชัน cosine 
 

 จำกนั้นท ำกำรทดสอบโดยกำรคลิกปุ่ม run ปรำกฏหน้ำต่ำง Figure 1 ดังภำพที่ 6.14 
 

 
 

ภาพที่ 6.14 ผลลัพธ์ของกำรวำดกรำฟฟังก์ชัน sine เทียบกับฟังก์ชัน cosine 
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6.3 การเขียนโปรแกรมและวาดกราฟ 3 มิต ิ
  6.3.1 กำรวำดกรำฟเส้น 3 มิติ  
 กำรวำดกรำฟเส้น 3 มิติ สำมำรถท ำได้เช่นเดียวกับกำรวำดกรำฟเส้น 2 มิติ โดยที่กำรวำด
ก ร ำฟ  3  มิ ติ  ใ ช้ ฟั ง ก์ ชั น  plot3, contour3, contourslice, ezplote3 แ ล ะ  waterfall เ ช่ น 
plot3(x,y,z) ถ้ำค่ำ x,y และ z คือ เวคเตอร์ที่มีควำมยำวเดียวกัน กำรสร้ำงเส้นในแบบ 3 มิติ ผ่ำนจุด
ที่มีพิกัดที่มีองค์ประกอบของ x,y และ z  
 
ตัวอย่างที่ 6.4 จงวำดกรำฟ 3 มิติ แบบเกลียว ที่เวลำเริ่มต้นจำก 0 ถึง 10 โดยใช้ฟังก์ชัน plot3 
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำ t = 0:pi/50:10*pi 
 2. วำดกรำฟด้วยค ำสั่ง plot3(sin(t),cos(t),t) 
 3. ก ำหนดหนำ้ต่ำงแสดงผลให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Axis Square) และก ำหนดเส้นกริดใน
ตำรำง (Grid On) ดังภำพที่ 6.15 
 4. เมื่อกดปุ่ม run แสดงผลลพัธ์ดังภำพที่ 6.16 
 

 
 

ภาพที่ 6.15 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิ แบบเกลียว โดยใช้ฟังก์ชัน plot3 
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ภาพที่ 6.16 ผลลัพธ์ของกำรวำดเกลียวโดยใช้ฟังก์ชัน plot3 
 

 6.3.2 กำรวำดกรำฟ 3 มิติ แบบตำข่ำยและบำร ์
 กำรวำดกรำฟ 3 มิติ แบบตำข่ำยและบำร์จะใช้ฟังก์ชัน mesh, meshc, meshz, ezmesh, 
stem3, bar3 และ bar3h  
 
ตัวอย่างที่ 6.5 จงใช้ฟังก์ชัน mesh, meshc และ meshz ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มิติ โดยก ำหนดให้ 
[X,Y] = meshgrid(1:3,10:14) และ Z = X.*exp(-X.^2 – Y.^2) 
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำ [X,Y] = meshgrid(1:3,10:14) 
 2. ก ำหนดค่ำ Z = X.*exp(-X.^2 – Y.^2) 
 3. วำดกรำฟด้วยค ำสั่ง mesh, meshc และ meshz ตำมล ำดับ ดังภำพที่ 6.17 
 4. เมื่อกดปุ่ม run แสดงผลลพัธ์ดังภำพที่ 6.18 – 6.20 ตำมล ำดับ 
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ภาพที่ 6.17 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิ  
           โดยใช้ค ำสั่ง mesh, meshc และ meshz 

 

 
 

ภาพที่ 6.18 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน mesh 
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ภาพที่ 6.19 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน meshc 
 

 
 

ภาพที่ 6.20 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน meshz 
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ตัวอย่างที่ 6.6 จงใช้ฟังก์ชัน ezmesh ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มิติของ 𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑒𝑥−𝑥2−𝑦2
 

วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File   
 2. ก ำหนดค่ำ fh = @(x,y)x.*exp(-x.^2 – y.^2) 
 3. ใช้ฟังก์ชัน ezmesh โดยใช้ควำมละเอียดเท่ำกับ 60 
 4. ก ำหนดสีของกรำฟให้เป็นสีด ำ colormap([1 1 1]) ดังภำพที่ 6.21 
 5. เมื่อกดปุ่ม run แสดงผลลพัธ์ดังภำพที่ 6.22 
 

 
 

ภาพที่ 6.21 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิ โดยใช้ค ำสั่ง ezmesh 
 
 

 
ภาพที่ 6.22 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน ezmesh 
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 6.3.3 กำรวำดกรำฟ 3 มิต ิแบบพื้นผิว 
 กำรวำดกรำฟ 3 มิติ แบบพ้ืนผิว จะใช้ฟังก์ชัน surf, surfl, surfc, ezsurf และ ezsurfc  
 
ตัวอย่างที่ 6.7 จงใช้ฟังก์ชัน surf, surfl และ surfc ส ำหรบัวำดกรำฟ 3 มิติ โดยก ำหนดให้     
[X,Y,Z] = peaks(30) 
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำต่ำง Editor ของ Script File แล้วก ำหนดค่ำ [X,Y,Z] = peaks(30) 
 2. ท ำกำรวำดกรำฟโดยใช้ฟังก์ชัน surf, surfl และ surfc 
 3. ก ำหนดขนำดของกรำฟเป็นดังนี้ axis([-3 3 -3 3 -10 5]) ดังภำพที่ 6.23 
 4. เมื่อกดปุ่ม run แสดงผลลพัธ์ดังภำพที่ 6.24 – 6.26 ตำมล ำดับ 
 

 
ภาพที่ 6.23 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิ โดยใช้ค ำสั่ง surf, surfl และ surfc 

 

 
 

ภาพที่ 6.24 ผลลัพธ์ของกำรใชฟ้ังก์ชัน surf 
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ภาพที่ 6.25 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน surfl 
 

 
 

ภาพที่ 6.26 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน surfc 
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ตัวอย่างที่ 6.8 จงใช้ฟังก์ชัน ezsurf และ ezsurfc ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิของ √1 − 𝑥2 − 𝑦2 
เมื่อก ำหนดให้ 𝑥2 − 𝑦2 ≤ 1  
วิธีท า 
 1. เปิดหน้ำตำ่ง Editor ของ Script File   
 2. ท ำกำรวำดกรำฟโดยใช้ฟังก์ชัน ezsurf และ ezsurfc ดงัภำพที่ 6.27 

3. เมื่อกดปุ่ม run แสดงผลลพัธ์ดังภำพที่ 6.28 – 6.29 
 

 
 

ภาพที่ 6.27 กำรเขียน Script File ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มติิ  
โดยใช้ค ำสั่ง ezsurf และ ezsurfc 

 

 
 

ภาพที่ 6.28 ผลลพัธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน ezsurf 
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ภาพที่ 6.29 ผลลัพธ์ของกำรใช้ฟังก์ชัน ezsurfc 
 
6.4 สรุป 
 กำรวำดกรำฟของโปรแกรม MATLAB สำมำรถใส่ค่ำข้อมูลได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) กำร
ก ำหนดเป็นพิกัด และ 2) กำรก ำหนดเป็นสมกำรโดยใน MATLAB มี function ซึ่งกำรวำดกรำฟเส้น 
2 มิติ ของโปรแกรม MATLAB เป็นกำรสร้ำงจำกเส้นแกน 2 เส้น คือ แกนนอน (แกน y) และแกนตั้ง 
(แกน x)  โดยโปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับพล็อตกรำฟเส้นในแกน x-y ได้หลำยวิธีด้วย
กำรก ำหนดลักษณะของเส้น รูปแบบฟังก์ชันกำรท ำงำนของกำรวำดกรำฟ plot ซึ่งสำมำรถสร้ำงกรำฟ
ในลักษณะเส้นหรือจุด โดยมีวิธีกำรใช้งำนง่ำย ๆ ดังนี ้
  
 plot(x,y); 
 
 กำรวำดกรำฟเส้น 3 มิติ สำมำรถท ำได้เช่นเดียวกับกำรวำดกรำฟ 2 มิติ  คือ สำมำรถป้อนค่ำ
เข้ำเป็นพิกัด หรือสมกำร โดยที่กำรวำดกรำฟ 3 มิติ ใช้ฟังก์ชัน plot3, contour3, contourslice, 
ezplote3 และ waterfall เช่น plot3(x,y,z) ถ้ำค่ำ x,y และ z คือ เวคเตอร์ที่มีควำมยำวเดียวกัน 
กำรสร้ำงเส้นในแบบ 3 มิติ ผ่ำนจุดที่มีพิกัดที่มีองค์ประกอบของ x,y และ z 
 
 plot3(x,y,z); 
 
 
 
 



88 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

แบบฝึกหัด 
บทที่ 6 การเขยีนโปรแกรม MATLAB วาดกราฟ 2 และ 3 มิติ 

 
1. จงอธิบำยรำยละเอียดของฟังก์ชันกำรวำดกรำฟ 2 มิติ และ 3 มิติของโปรแกรม MATLAB 
 
2. จงวำดกรำฟของฟังก์ชัน cosine โดยก ำหนดให้กรำฟมีสีน้ ำเงินที่เวลำ (t) 0 ถึง 2 
 
3. จงวำดกรำฟในระบบพิกัดมุมฉำก โดยก ำหนดให้ 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 บนช่วง [-5,5] 
 
4. จงวำดกรำฟหลำยเส้น โดยก ำหนดให้ 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 กับ 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 4 บน
ช่วง [-5,5] 
 
5. จงวำดกรำฟแท่งของข้อมูลทำงสถิติ โดยก ำหนดให้กรำฟแท่งมีสีแดง ดังนี ้

คนที ่ คะแนนรวม 
1 27 
2 15 
3 20 
4 18 
5 10 

  
6. จงวำดกรำฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว โดยก ำหนดให้กรำฟเป็นรูปหัวใจ 𝑟 = 3 + 2𝑠𝑖𝑛𝜃 
 
7. จงวำดกรำฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว โดยก ำหนดให้กรำฟเป็นรูปกลีบกุหลำบ 𝑟 = 2𝑐𝑜𝑠2𝜃 
 
8. จงวำดกรำฟของฟังก์ชัน tan เทียบกับฟังก์ชัน atan โดยให้แสดงรูป 2 รูป และเส้นเป็นเส้นประ     
มี + บนเส้น ฟังก์ชัน tan เส้นสีเขียว และฟังก์ชัน atan เส้นสีเหลือง 
 
9. จงใช้ฟังก์ชัน pie3 ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มิติ โดยก ำหนดให้ y = sin(x) 
 
10. จงวำดกรำฟ 3 มิติ แบบพื้นผิวไฮเฟอร์โบลิกพำรำโบลอย์หรือพื้นผิวรูปอำนม้ำ โดยก ำหนดให้ 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2 
 
11. จ ง ว ำดก ร ำฟพำร ำ เมตริ ก  3 มิ ติ  ข อ ง เ ส้ น โ ค้ ง ที่ มี ส มก ำ รพำ ร ำ เมตริ ก  𝑟(𝑡) =

𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑦(𝑓) = 𝑠𝑖𝑛𝑡 และ 𝑧(𝑡) =  
𝑡

4
 บนช่วง 0 < 𝑡 < 2𝜋 
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12. จงใช้ฟังก์ชัน mesh ส ำหรับวำดกรำฟ 3 มิติ ของสมกำรสองตัวแปร ดังนี ้
 

𝑀(𝑥, 𝑦) =  𝑥2𝑦4 + 𝑥4𝑦2 + 1 − 3𝑥2𝑦2 
 
13. จงเขียนกรำฟพ้ืนผิว 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2 บนช่วง [−2,2] × [−2,2] และกรำฟ 
contour 
 
14. จงเขียนค ำสั่ง MATLAB เพื่อวำดกรำฟ 3 มิติ โดยก ำหนดสมกำร 𝑧1 = 𝑥2 + 𝑦2 และ 
𝑧2 = 25 − 𝑥2 − 𝑦2 มีเงื่อนไขดังนี้ 𝑥, 𝑦 𝜖 [−5,5] และ ∆𝑥 = 0.1, ∆𝑦 =
0.1 (เปรียบเทียบกรำฟทั้งสอง) 
 
15. จงเขียนค ำสั่ง MATLAB เพื่อสร้ำงกรำฟของสมกำรต่อไปนี ้
 

𝑣(𝑥) = √
1 + 𝑎𝑥2

(1 − 𝑥2)2 + 𝑎𝑥2
 

 
โดยก ำหนดให้ตัวแปรต้นมีค่ำขอบเขตระหว่ำง 0 ถึง 4 และมีค่ำควำมละเอียดกรำฟ 0.01 

ก. ก ำหนดให้ a = 0.160 สร้ำงกรำฟของสมกำรโดยให้เส้นกรำฟเป็นสีแดง 
ข. ก ำหนดให้ a = 0.025 สร้ำงกรำฟของสมกำรโดยให้เส้นกรำฟเป็นสีน้ ำเงินแบบเส้นประ 
ค. แสดงสองกรำฟเปรียบเทียบโดยกำรแสดงในรูปเดียวกันพร้อมระบุชื่อกรำฟและแกน 
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บทที่ 7  

ส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ของโปรแกรม MATLAB 
 

 
 กำรออกแบบส่วนส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนเป็นกำรออกแบบจอภำพออกแบบจอภำพ เพื่อให้
ผู้ใช้งำนสำมำรถโต้ตอบกับระบบได้ตำมต้องกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบันกำรออกแบบส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งำนแบบกรำฟิกหรือ GUI (Graphic User interface) มุ่งเน้นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ จึงควรมีกำรออกแบบเพื่อดึงดูดควำมสนใจ และเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมำะสมกับ
ปฏิสัมพันธ์ เพรำะสำมำรถสื่อสำรกับผู้ใช้กับผู้ใช้งำนในรูปแบบข้อและรูปภำพต่ำง ๆ ได้ ท ำให้ใช้งำน
สะดวกและเรียนรู้ได้รวดเร็ว กำรออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนมีหลำยรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบอำจ
น ำมำท ำงำนร่วมกันได้ 
  ส่วนต่อประสำนกรำฟฟิกกับผู้ใช้ของโปรแกรม MATLAB จะเรียกว่ำ GUI ย่อมำจำก 
Graphic User Interface เป็นเชื่อมประสำนระหว่ำงผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ผ่ำนสัญลักษณ์หรือภำพ เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดต่อกับโปรแกรมได้ง่ำยขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้เขียนโปรแกรมเสร็จ
เรียบร้อยพร้อมใช้งำนแล้วจะสร้ำงหน้ำ GUI ขึ้นมำ แล้วเขียนโปรแกรมเพื่อก ำหนดกำรท ำงำนของ
ส่วนต่ำงลงใน GUI แทน ซึ่งจะท ำให้โปรแกรมดูสวยงำมและสะดวกต่อกำรใช้งำนจริง  
 
7.1 การเรียกใช้งาน GUI ด้วย GUIDE 
 โปรแกรม MATLAB จะสร้ำงส่วนต่อประสำนกรำฟฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface : 
GUI) GUI อยู่บนหน้ำต่ำงรูปภำพ (Figure Window) ซึ่งภำยใต้หน้ำต่ำงนี้จะมีส่วนประกอบต่ำง ๆ อยู่
ได้ไม่ว่ำจะเป็น Axes, Uincontrol หรือวัตถุอื่น ๆ เรำสำมำรถสร้ำง Uicontrol, Uimenu แบบ    
ต่ำง ๆ ลงในหน้ำต่ำงรูปภำพได้แต่เป็นไปด้วยควำมล ำบำกเพรำะกำรสร้ำงเป็น Text Base ต่อมำ
จนกระทั่ง ปัจจุบัน MATLAB ได้สร้ำง Graphical User Interface Development Environment 
หรือ GUIDE ขึ้นเพื่อช่วยให้สร้ำงบันทึก และแก้ไข GUI ได้สะดวกขึ้น 
 กำรสร้ำง GUI จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี ้

1) ก ำหนดและวำงส่วนประกอบต่ำง ๆ ลงบน GUI 
2) เขียนโปรแกรมเพื่อก ำหนดกำรท ำงำนของส่วนต่ำง ๆ ใน GUI 

  GUIDE โดยหลักใหญ่จะมีหน้ำที่ในกำรวำงส่วนประกอบทีต้องกำรให้มีลงใน GUI จำกนั้น 
GUIDE จะสร้ำง M-file ที่บรรลุ Handle ของวัตถุหรือ Object ทั้งหมดที่สร้ำงขึ้นรวมทั้งค ำสั่ง GUI 
ท ำงำน นอกจำกนั้น M-file จะให้แนวทำงในกำรเขียนฟังก์ชัน ที่ท ำงำนหลังจำกผู้ใช้กดเมำส์ปุ่มซ้ำย
หรือปรับเปลี่ยนค่ำของวัตถุนั้น เรียกว่ำ Callback ของวัตถุนั้น 
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 กำรสร้ำง GUI ขึ้นมำได้โดยกำรเขียนเป็น M-File ขึ้นมำ แต่กำรใช้ GUIDE ท ำให้กำรท ำงำน
ง่ำยขึ้น เพรำะจะช่วยให้ก ำหนดต ำแหน่งของวัตถุต่ำง ๆ ได้โดยง่ำย หลังจำกนั้น GUIDE จะสร้ำงไฟล์
ขึ้นมำ 2 ไฟล์ เพื่อเก็บและน ำ GUI มำใช้ต่อไป ประกอบด้วย 

1) FLG-File จะบรรจุรำยละเอียดของวัตถุต่ำงที่องค์ประกอบอยู่ในหน้ำต่ำงรูปภำพที่เป็น 
GUI  

2) M-File ที่บรรจุฟังก์ชันที่ก ำหนดกำรท ำงำนของ GUI รวมถึง Callback ทั้ งหมด             
ซึ่ ง Callback เหล่ำนี้จะบรรจุเป็น Sub Function อยู่ ใน M-File และเรียก M-File ที่ควบคุม         
กำรท ำงำนของ GUI น้ี Application M-File  

ดังนั้น Application M-File จะไม่มีข้อมูล จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของส่วนประกอบที่
บรรจุอยู่ใน GUI เช่น สี ขนำด ต ำแหน่ง อื่น ๆ เลย เพรำะข้อมูลเหล่ำนั้นจะบรรจุอยู่ใน Fig-File  

GUIDE จะรวบรวมองค์ประกอบต่ำง ๆ ภำยใน GUI แล้วสร้ำง Application M-File โดย
อัตโนมัติโดยรูปแบบของกำรสร้ำงที่ชัดเจน เพื่อให้ได้โครงสร้ำงของ Application M-File จำกนั้น
สำมำรถน ำโครงสร้ำงโดยอัตโนมัตินั้นมำปรับแก้ เพื่อให้เกิดกำรควบคุม GUI ตำมต้องกำร กำรกระท ำ
ดังกล่ำวท ำให้ได้ข้อได้เปรียบหลำยประกำร 

- M-File จะประกอบด้วยค ำสั่งที่จ ำเป็นในกำรควบคุม GUI ครบถ้วน 
- M-File จะท ำให้เรำส่งข้อมูลไปที่ส่วนต่ำง ๆ ได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
- M-File จะท ำให้เรำส่งข้อมูลไปที่ส่วนต่ำง ๆ ภำยใต้ MATLAB ได ้
- Application M-File จะสร้ำง Sub Function ส ำหรับ Uicontrols ทุกแบบที่มี

ใน GUI เพื่อท ำให้เรำเขียน Callback ต่ำง ๆ ได้สะดวกขึ้น 
  3. กำรเลือก GUIDE Application Options 
 เมื่อต้องกำรจะใช้ งำน GUIDE ครั้งแรกบน MATLAB Command Window ที่ Prompt 
ดังนี้ 
 
   >> guide 
 
  เมื่อพิมพ์ค ำสั่ง guide ที่ Command Window หน้ำต่ำง GUIDE ปรำกฏขึ้นมำ ดังภำพที ่7.1  
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ภาพที่ 7.1 หน้ำต่ำง GUIDE 
  หน้ำต่ำง GUIDE Quick Start เป็นหน้ำต่ำงส ำหรบเลือกสร้ำง GUI ให้ หรือเปิด GUI เดิมที่
เคยสร้ำงไว้แล้ว หำกต้องกำรสร้ำง GUI แบบว่ำงเปล่ำให้เลือก Black GUI (Default) แล้วคลิกปุ่ม OK 
จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่พร้อมเครื่องมือในกำรสร้ำง GUI ดังภำพที่ 7.2 
 

 
 

ภาพที่ 7.2 หน้ำต่ำงส ำหรับเลือกสร้ำง GUI ใหม ่
 



94 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

  จำกภำพที่ 7.2 หำกต้องกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงลักษณะของหน้ำต่ำง สำมำรถท ำได้
โดยกำรคลิกเลือก File >> Preference ปรำกฏหน้ำต่ำง Preference ดังภำพที่ 7.3 และท ำกำรคลิก 
✓ ที่ Show names in component palette แล้วคลิก OK ท ำให้วัตถุปที่จะน ำมำสร้ำงเป็นส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งำนแสดงรำยชื่อ ดังภำพที่ 7.4 
 

 
 

ภาพที่ 7.3 หน้ำต่ำง Preference 
 

 
 

ภาพที่ 7.4 หน้ำต่ำงกำรสร้ำง GUI ที่แสดงรำยช่ือของวัตถุต่ำง ๆ  
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  จำกภำพที่ 7.4 วัตถุต่ำง ๆ ที่สร้ำงขึ้นใน GUI เป็นวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface 
Object) เดียวกัน แต่ต่ำงกันที่คุณสมบัติ Style ที่สร้ำง ประกอบด้วย 

➢ Push Button เหมำะส ำหรับให้ผู้ใช้กดเพื่อเป็นกำรตอบตกลง ยกเลิก หรือใช้ในกำร
บอกให้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดเหตุกำรณ์ใด ๆ  

➢ Slider Bar เหมำะส ำหรับให้ผู้ใช้ปรับค่ำแบบเพิ่มหรือลด ขึ้นหรือลง ซ้ำยหรือขวำ 
เป็นต้น 

➢ Radio Button เหมำะส ำหรับเป็นรำยกำรให้ผู้ใช้เป็นตัวเลือกเดียว ซึ่งผู้ใช้สำมำรถ
เห็นตัวเลือกได้ทุกตัว โดยบรรจุ Radio Button ที่ต้องกำรให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งไว้
ภำยใน Button Group (Panel) เดียวกัน 

➢ Check Box เหมำะส ำหรับให้ผู้ใช้เลือกเพื่อเปิดหรือปิด เอำหรือไม่เอำ ใช่หรือไม่ใช่ 
เป็นต้น 

➢ Edit Text เหมำะส ำหรับให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล 
➢ Static Text เหมำะส ำหรับใช้ในกำรแสดงข้อควำม ค ำอธิบำย ชื่อ เป็นต้น ใน

ลักษณะถำวร โดยผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ (แต่ผู้พัฒนำโปรแกรมสำมำรถ
เปลีย่นแปลงข้อควำมได้โดยกำรเขียนโปรแกรม) 

➢ Pop-up Menu เหมำะส ำหรับเป็นรำยกำรให้ผู้ใช้เป็นตัวเลือก แบบเลือกได้ตัวเลือก
เดียว 

➢ List Box เหมำะส ำหรับเป็นรำยกำรให้ผู้ใช้เป็นตัวเลือกแบบเลือกได้ตัวเลือกเดียว
หรือหลำยตัวเลือกพร้อมกัน 

➢ Axes เหมำะส ำหรับใช้ในกำรแสดงกรำฟฟิก เช่น กรำฟ ภำพ หรือ วิดีโอ เป็นต้น 
 
7.2 การสร้าง GUI ด้วย GUIDE 
 กำรสร้ำง GUI ท ำกำรเลือกวัตถุในเมนูด้ำนซ้ำย โดยให้สร้ำง GUI ให้มีลักษณะดังภำพที่ 7.5 
จำกนั้นคลิกปุ่ม Save ที่เมนูบำร์ ปรำกฏหน้ำต่ำงส ำหรับกำรบันทึก ดังภำพที่ 7.6 พร้อมทั้งตั้งชื่อเป็น 
ex_gui 
  ช่อง File Name ให้ตั้งช่ือ ซึ่งชื่อนี้มีควำมส ำคัญ ดังนี ้
 1. เป็นชื่อหน้ำต่ำง Figure ของโปรแกรม 
 2. เป็นชื่อฟังก์ชันที่ใช้ในกำรเรียกเพื่อเปิดใช้งำน GUI ที่ได้สร้ำงขึ้น 
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ภาพที่ 7.5 หน้ำต่ำง GUIE เลือกวัตถุในเมนู 
 

 
 

ภาพที่ 7.6 หน้ำต่ำงกำรบันทึกของ GUI 
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  เมื่อท ำกำรตั้งชื่อ  ex_gui แล้วคลิดปุ่ม Save เพื่อท ำกำรบันทึก จะปรำกฏแฟ้มข้อมูลเกิดขึ้น
จ ำนวน 2 File คือ File นำมสกุล .fig และ File นำมสกุล .m ดังภำพที่ 7.7  
 

 
ภาพที่ 7.7 หน้ำต่ำง File ex_gui.m 

 
  และเมื่อท ำกำรคลิกปุ่ม run จะปรำกฏหน้ำต่ำง ex_gui.fig ดังภำพที่ 7.8 

 
ภาพที่ 7.8 หน้ำต่ำง File ex_gui.fig 
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7.3 การเขียนโปรแกรม GUI ด้วย GUIDE 
 กำรเขียน GUI ในโปรแกรม MATLAB มีหลักกำรส ำคัญอยู่ที่ตัวแปร handles เพื่อใช้เป็น
ตัวอ้ำงอิงหรือชี้ไปที่วัตถุแต่ละวัตถุ ค่ำคุณสมบัติ (Property) ต่ำง ๆ ของแต่ละวัตถุ และฟังก์ชันเรียก
กลับ (Callback Function) ซึ่งมีหลักกำรเดียวกับกำรแก้ไขหน้ำต่ำง figure 
  ตัวแปร handles เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บเลขจ ำนวนหนึ่งที่ใช้เป็นตัวอ้ำงอิงถึงวัตถุแต่ละวัตถุ
คล้ำยกับ Binder ในภำษำ C โดยหำกสร้ำง GUI ด้วย GUIDE ตัวแปร handles จะถูกสร้ำงให้เอง
ส ำหรับทุก ๆ วัตถุที่สร้ำงขึ้น และบรรจุไว้ในตัวแปรชื่อ handles แล้วใช้ Tag ในกำรเรียกใช ้
 7.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำคุณสมบัติของวัตถุ 
  กำรเปลี่ยนแปลงค่ำคุณสมบัติของวัตถุที่สร้ำง GUI ท ำได้โดยกำรดับเบิลคลิกที่วัตถุแต่ละชิ้น 
เช่น ดับเบิลคลิกที่ Push Button ปรำกฏหน้ำต่ำง Inspector ซึ่งสำมำรถแก้ไขค่ำในหน้ำต่ำงได้ ดัง
ภำพที่ 7.9 
 

 
 

ภาพที่ 7.9 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำคุณสมบัติของวัตถุ 
 

  กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงค่ำคุณสมบัติขณะที่โปรแกรมก ำลังใช้งำนอยู่ท ำได้ คือ เรียกดูค่ำ
และก ำหนดค่ำคุณสมบัติได้ที่ฟังก์ชัน get และ set ตำมล ำดับ ซึ่ง handles ถูกส่งมำให้วัตถุเรียกกลับ
ทุกฟังก์ชันภำยในโปรแกรม กรณีใช้ GUIDE ในกำรสร้ำงวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้แต่ละแบบ (Style) มี
คุณสมบัติที่ส ำคัญต่ำง ๆ กัน เช่น static Text มีคุณสมบัติ คือ เป็น String สำมำถเรียกดูได้โดย  
 

A = get(handles.text1.string); 
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 หำกต้องกำรเปลี่ยนคำ่ตัวแปร A ที่เก็บไว้ในสตริง สำมำรถท ำได้ ดังนี ้
 Set(handles.text1, string, Hello World) 
   
 ตอนนี้ static text ถูกชี้ด้วย handles.text1 ท ำให้มีข้อควำมเปลี่ยนเป็น Hello World 
แทน หรือสำมำรถท ำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำคุณสมบัติของวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้งำนได้โดยผ่ำนฟั งก์ชัน 
guided ดังนี ้
 
 Guidata(hobject,handles) 
   
 ตัวแปร hobject หมำยถึง handles ของวัตถุที่เป็นตัวเรียกใช้ฟังก์ชันเรียกกลับนั้น ถูกส่งมำ
ให้ในฟังก์ชันเรียกกลับภำยในโปรแกรมที่สร้ำงด้วย GUIDE อยู่แล้ว 
 
 7.3.2 ฟังก์ชันเรียกกลับ (Callback Function) 
 ฟังก์ชันเรียกกลับ เป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งำน เพื่อตอบสนองเหตุกำรณ์ เช่น กำรกดปุ่ม กำร
ลำกเมำส์ผ่ำน กำรคลิก เป็นต้น 
 กำรสร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วย GUIDE โดยคลิกขวำบนวัตถุที่ต้องกำร แล้วเลือก View 
Callbacks ในฟังก์ชันที่ต้องกำร เช่น กำรสร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับของปุ่ม Push Button ให้คลิกขวำที่
บริเวณ Push Button เลือก View Callbacks ดังภำพที่ 7.10 
 

 
 

ภาพที่ 7.10 กำรสร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วย GUIDE 
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 จำกภำพที่ 7.10 พบว่ำเมนูย่อยเป็นรำยกำรฟังก์ชันเรียกกลับทั้งหมดของปุ่ม Push Button 
ในบทนี้เลือกฟังก์ชันเรียกกลับชื่อ Callback โปรแกรมจะสร้ำงโค้ดของฟังก์ชันนี้ขึ้นให้อัตโนมัติใน 
ex_gui.m ดังภำพที่ 7.11 
 

 
ภาพที่ 7.11 เมนูย่อยเป็นรำยกำรฟังก์ชันเรียกกลับทั้งหมดของปุ่ม Push Button 

 โดยฟังก์ชันเรียกกลับนี้ ถูกสร้ำงขึ้นในลักษณะเดียวกัน ภำพที่ 7.12 
 

 
 

ภาพที่ 7.12 เมนูย่อยเป็นรำยกำรฟังก์ชันเรียกกลับทั้งหมดของปุ่ม Edit Text 
 

  จำกภำพที่ 7.12 ตัวแปรทั้ง 3 มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. hobject เป็นตัวแปร handle หรือตัวชี้ของวัตถุที่ใช้เป็นตัวเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ โดย

ที่นี้มีค่ำเดียวกับ handles.pushbutton1  
2. eventdata ตัวนี้ถูกใช้ในบำงฟังก์ชันเรียกกลับบำงฟังก์ชันเท่ำนั้น เพื่อเก็บข้อมูล

บำงอย่ำง เช่น แป้นพิมพ์ที่ถูกกด หรือตัวเลือกที่ถูกเลือก เป็นต้น 
3. handles เป็นตัวแปรที่ส ำคัญที่สุดในโปรแกรม GUI ซึ่งใช้ในกำรเก็บ handles ของวัตถุ

ต่ำง ๆ รวมกันทั้งหมด 
 
7.4 การเขียน GUI ด้วย GUIDE  
 กำรเขียน GUI ด้วย GUIDE มีเป้ำหมำยเพื่อกำรท ำงำนของวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด โดย
กำรสร้ำงให้แต่ละวัตถุมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกัน  
 7.4.1 กำรใช้ Push Button และ Axes  
  หำกต้องกำรกำรเขียนโปรแกรมเมื่อกดปุ่ม (pushbutton1) แล้วปรำกฏภำพขึ้นในแกน 
(axes1) ดังนั้นวัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับคือ pushbutton1 
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 1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Push Button ที่มี Tag เป็น pushbutton1 
ใน GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > Callback ดังภำพที่ 7.13 
  2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 7.13 กำรเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเรียกกลับโดยใช้ปุ่ม Push Button 
 

  Main เป็นข้อมูลภำพ (main.jpg) ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม MATLAB 
 
 Axes(handles.axes1) 
 
 ฟังก์ชัน axes นี้ไว้ใช้เลือกแกนที่ต้องกำรท ำงำนต่อไป ในกรณีที่ GUI มีหลำยแกน หำกมีเพียง
แกนเดียว ค ำสั่งนี้ไม่จ ำเป็น และสำมำรถลบออกได ้
 3. คลิกปุ่ม run หรือปุ่ม <F5> แล้วทดลองคลิกปุ่ม Push Button จะปรำกฏภำพในวงจร
แกน axes1 ดังภำพที่ 7.14  

 
ภาพที่ 7.14 กำรเขียน GUI ด้วย Push Button และ Axes 

 
หมายเหตุ : ควรใส่ภำพที่ต้องกำรใช้งำนไว้ใน Folder ของโปรแกรม MATLAB ก่อน  
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 7.4.2 กำรใช้ Radio Button และ Button Group 
 กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้ว จะมีกล่องข้อควำมของตัวเลือกนั้นปรำกฎ
ขึ้น ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ คือ Button Group (uipanel1) ที่ใช้บรรจุ Radio 
Button (radio button1 และ radio button2) ทั้ง 2 ตัวเลือก 
 1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Button Group ที่มี Tag เป็น uipanel1 ใน 
GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > Callback เหมือนกับข้อควำมที่แล้ว 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.15 
 

 
 

ภาพที่ 7.15 กำรเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเรียกกลับโดยใช้ปุ่ม Button Group 
 

 ฟังก์ชนัเรียกกลบัน้ีใช้ตัวแปร eventdata ในกำรเก็บตัวแปร handle ของ Radio Button ที่
ถูกเลือกในฟิลด์ NewValue และตัวแปร handle ของ Radio Button ที่ถูกเลือกก่อนหน้ำในฟิล์ด 
oldValue 
  3. ท ำกำรแก้ไขคุณสมบัติ String ของ radio button1 และ radio button2 ในหน้ำต่ำง 
Inspector เป็น item1 และ item2 ตำมล ำดับ 
 4. ท ำกำรทดลองเลือก item2 ปรำกฏกล่องข้อควำมที่แสดงตัวเลือก ดังภำพที่ 7.16  
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ภาพที่ 7.16 กำรเขียน GUI โดยใช ้Radio Button และ Button Group 

 
 7.4.3 กำรใช้ Edit Text และ Static Text  
 กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อพิมพ์ข้อควำมใด ๆ ใน Edit Text แล้วกดปุ่ม <Enter> ปรำกฏ
ข้อควำมนั้นขึ้นใน Static Text ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ คือ Edit Text (edit1)  

1. ให้เพิ่มวัตถุ Static Text ในหน้ำต่ำง GUI ดังภำพที่ 7.17 

 
ภาพที่ 7.17 กำรเพ่ิม Static Text ในหน้ำต่ำง GUI 
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 2. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Edit Text ที่มี Tag เป็น edit1 ใน GUIDE 
แล้วเลือก View Callbacks > Callback เหมือนกับข้อควำมที่แล้ว 
 3. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.18 
 

 
 

ภาพที่ 7.18 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ Edit Text 
 

 4. คลิกปุ่ม run หรือปุ่ม <F5> แล้วทดลองพิมพ์ข้อควำมในช่อง Edit Text แล้วกดปุ่ม 
<Enter> จะปรำกฏข้อควำมใน Static Text ดังภำพที่ 7.19 

 
 

ภาพที่ 7.19 กำรใช้ Edit Text และ Static Text 
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 7.4.4 กำรใช้ Slider Bar และ Static Text 
  กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อเลื่อน Slider Bar แล้วจะปรำกฏตัวเลขสเกลที่เลือกขึ้นใน Static 
Text ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับคือ Slider Bar (Slider1) 
 1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Slider Bar ที่มี Tag เป็น Slider1 ใน GUIDE 
แล้วเลือก View Callbacks > Callback เหมือนกบัข้อควำมที่แล้ว 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.20 
 

 
 

ภาพที่ 7.20 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ Slider Bar 
 

  3. คลิกปุ่ม run หรือปุ่ม <F5> แล้วทดลองเลื่อน Slider Bar จะปรำกฏข้อควำมใน Static 
Text เป็นตัวเลขตั้งแต่ค่ำ 0 ถึง 1 ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งของ Slider Bar ดังภำพที่ 7.21 
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ภาพที่ 7.21 กำรใช้ Slider Bar และ Static Text 
 

  7.4.5 กำรใช้ List Box และ Pop-up Menu 
 กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อเลือกตัวเลือกภำยใน List Box หรือ Pop-up Menu จะมีกล่อง
ข้อควำมของตัวเลือกนั้นปรำกฎขึ้นมำ ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ คือ List Box 
(listbox1) หรือ Pop-up Menu (popupmenu1) ซึ่งมีลักษณะกำรใช้งำนและกำรเขียนโปรแกรม
ของทั้ง List Box หรือ Pop-up Menu มีลักษณะคล้ำยกัน 
 1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ List Box ที่มี Tag เป็น listbox1 ใน GUIDE 
แล้วเลือก View Callbacks > Callback เหมือนกับข้อควำมที่แล้ว 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.22 

 
ภาพที่ 7.22 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ List Box 
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 3. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับ Pop-up Menu แบบเดียวกับ List Box ด้วยกำรคลิกขวำที่ 
Pop-up Menu ที่มี Tag เป็น popupmenu1 ใน GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > Callback 
เหมือนกับข้อควำมที่แล้ว 
 4. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.23 
 

 
 

ภาพที่ 7.23 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ Pop-up Menu 
 
 5. กำรเลือกข้อควำมเพิ่มเติมใน List Box และ Pop-up Menu โดยกำรดับเบิลคลิกที่วัตถุ
นั้นในหน้ำต่ำง GUIDE จะปรำกฏหน้ำต่ำง Inspector ให้ไปแก้ที่คุณสมบัติ String โดยกำรคลิกปุ่ม
หลังชื่อคุณสมบัติแสดง ดังภำพที่ 7.24 
 

 
 

ภาพที่ 7.24 กำรแสดงกำรแก้ไขคุณสมบัติ String 
 

 6. ปรำกฎหน้ำต่ำง String ขึ้นมำเพื่อแก้ไขตัวเลือก ให้แก้ไขโดยป้อนข้อควำมแต่ละตัวเลือก 
ซึ่งคั่นด้วยกำรขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วคลิกปุ่ม OK ดังภำพที่ 7.25 

 
ภาพที่ 7.25 หน้ำต่ำง String ขึ้นมำเพื่อแก้ไขตัวเลือก 
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 7. ท ำเช่นนี้กับ Pop-up Menu ด้วย จำกนั้นทดลอง run โปรแกรมจำกปุ่ม run ในหน้ำต่ำง 
GUIDE แล้วทดลองเลือกตัวเลือกใน List Box หรือ Pop-up Menu ดังภำพที่ 7.26  
 

 
 

ภาพที่ 7.26 กำรใช้ List Box และ Pop-up Menu 
 

 7.4.6 กำรใช้ Check Box และ Slider Bar 
 กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อคลิกที่ Check Box จะเป็นกำรเปิดหรือปิดกำรท ำงำนของ Slider 
Bar ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับที่ Check Box (checkbox1) 

1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Check Box ที่มี Tag เป็น checkbox1 ใน 
GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > Callback เหมือนกับข้อควำมที่แล้ว 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.27 
 

 
 

ภาพที่ 7.27 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ Check Box 
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  3. คลิกปุ่ม run หรือปุ่ม <F5> แล้วทดลองเลื่อน Check Box จะถูกท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำน
ได้ดังภำพที่ 7.28  
 

 
 

ภาพที่ 7.28 กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Check Box 
 

7.5 การรับค่าจากแป้นพิมพ ์(Keyboard) และเมาส์ (Mouse) 
 7.5.1 กำรรับคำ่จำกแป้นพิมพ ์
  กำรรับค่ำจำกแป้นพิมพ์ สำมำรถแบ่งเป็นเหตุกำรณ์ตำมฟังก์ชันเรียกกลับ คือ 
 KeyPressFcn   ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มบนแป้นพิมพ์ถูกกดลง และโฟกัสอยู่ที่
หน้ำต่ำง Figure 
 WindowKeyPressFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มแป้นพิมพ์ถูกกดลง และโฟกัสอยู่ที่หน้ำต่ำง 
Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 KeyReleaseFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มบนแป้นพิมพ์ถูกปล่อยขึ้น และโฟกัสอยู่ที่
หน้ำต่ำง Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 WindowKeyReleaseFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มบนแป้นพิมพ์ถูกปล่อยขึ้น และโฟกัสอยู่
ที่หน้ำต่ำง Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 
 กำรเขียนโปรแกรมนี้ เมื่อกดปุ่มบนแป้นพิมพ์จะปรำกฎชื่อของปุ่มบนแป้นพิมพ์นั้นในช่อง 
Static Text ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ คือ Figure (figure1) 

1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Figure ที่มี Tag เป็น figure1 ใน GUIDE 
แล้วเลือก View Callbacks > KeyPressFcn   
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.29 
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ภาพที่ 7.29 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อควบคุมฟังก์ชันเรียกกลับในวัตถุ Figure 
   
 3. คลิกปุ่ม run หรือปุ่ม <F5> แล้วทดลองกดปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์ เช่น ปุ่ม Alt จะพบค ำ
ว่ำ alt (ชื่อแป้นพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) ในช่อง Static Text ดังภำพที่ 7.30  
 

 
 

ภาพที่ 7.30 ผลกำรรับค่ำจำกคีย์บอร์ด Alt จะแสดงที่ Static Text เปน็ alt 
 

 7.5.2 กำรรับค่ำจำกเมำส ์(Mouse) 
 กำรรับค่ำจำกเมำส์ สำมำรถแบ่งเป็นเหตุกำรณ์ตำมฟังก์ชันเรียกกลับคือ 
 WindowButtonDownFcn  ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มใด ๆ บนเมำส์ถูกกดลง และโฟกัส
อยู่ที่หน้ำต่ำง Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 WindowButtonUpFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อปุ่มใด ๆ บนเมำส์ถูกปล่อยขึ้น และโฟกัสอยู่ที่
หน้ำต่ำง Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
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 WindowButtonMotionFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อตัวชี้เมำส์เคลื่อนที่ผ่ำนบนหน้ำต่ำง 
Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 WindowScrollWhellFcn ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อลูกกลิ้งของเมำส์ถูกหมุน และโฟกัส
อยู่ที่หน้ำต่ำง Figure หรือวัตถุใด ๆ ในหน้ำต่ำง Figure 
 
 กำรเขียนโปรแกรมรับค่ำจำกเมำส์นี้ เมื่อคลิกเมำส์ปุ่มซ้ำย ขวำ หรือดับเบิลคลิก จะปรำกฎ
ข้อควำมบอกปุ่มที่ผู้ใช้กด และต ำแหน่งที่กดปุ่มนั้นใน Edit Text ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชัน
เรียกกลับคอื Figure (figure1) 

1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Figure (พื้นหลังที่ว่ำง ๆ) ที่มี Tag เป็น 
figure1 ใน GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > WindowButtonDownFcn 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.31 
 

 
 

ภาพที่ 7.31 กำรเขียนใช้ค ำสั่ง WindowButtonDownFcn 
 

 คุณสมบัติ CurrentPoint ของ Figure หมำยถึง คู่อันดับพิกัด (x,y) ของตัวชี้เมำส์ 
 คุณสมบัติ SellectionType ของ Figure หมำยถึง ปุ่มหรือวิธีกำรคลิก Normal หมำยถึง 
คลิกซ้ำย (กรณี Mouse แบบปกติ) Alt หมำยถึง คลิกขวำ (กรณี Mouse แบบปกติ) Extend 
หมำยถึง คลกิปุ่มกลำง และ Open หมำยถึง ดับเบิลคลิกปุ่มใดก็ได ้
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 3. คลิกปุ่ม run หรือกดปุ่มเมำส์ เช่น คลิกปุ่มซ้ำย ดังภำพที่ 7.32 
 

 
 

ภาพที่ 7.32 ผลกำรรัน GUI ของกำรใช้ค ำสั่ง WindowButtonDownFcn 
 

 กำรเขียนโปรแกรมรับค่ำจำกเมำส์ โดยกำรบอกพิกัดเมำส์ใน Static Text เมื่อตัวชี้เมำส์
เคลื่อนที่บนหน้ำต่ำง GUI ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับคือ Figure (figure1) 

1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Figure (พื้นหลังที่ว่ำง ๆ) ที่มี Tag เป็น 
figure1 ใน GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > WindowButtonMotionFcn 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.33 
 

 
 

ภาพที่ 7.33 กำรเขียนใช้ค ำสั่ง WindowButtonMotionFcn 
 

  2. เมื่อกดปุ่ม run แล้ว ให้เลื่อนตัวชี้เมำส์ผ่ำนหน้ำต่ำง Figure จะปรำกฎคู่อันดับ (x,y) ใน 
Static Text ดังภำพที่ 7.34 
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ภาพที่ 7.34 ผลกำรรัน GUI กำรใช้ค ำสั่ง WindowButtonMotionFcn 
 

 กำรเขียนโปรแกรมรับค่ำจำกเมำส์ โดยเมื่อหมุมลูกกลิ้งเมำส์จะท ำกำรไปเลื่อน Slider Bar 
ไปทำงซ้ำยหรือขวำตำมกำรหมุน ดังนั้น วัตถุที่ใช้ในกำรเรียกฟังก์ชันเรียกกลับคือ Figure (figure1) 

1. ให้สร้ำงฟังก์ชันเรียกกลับด้วยกำรคลิกขวำที่ Figure (พื้นหลังที่ว่ำง ๆ) ที่มี Tag เป็น 
figure1 ใน GUIDE แล้วเลือก View Callbacks > WindowScrollWhellFcn 
 2. ท ำกำรแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.35 
 

 
 

ภาพที่ 7.35 กำรเขียนใช้ค ำสั่ง WindowScrollWhellFcn 
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 3. เมื่อกดปุ่ม run แล้ว ให้ทดลองหมุนลูกกลิ้งเมำส์ จะพบว่ำ Slider Bar เลื่อนตำมที่หมุน 
ดังภำพที่ 7.36 
 

 
 

ภาพที่ 7.36 ผลกำรรัน GUI กำรใช้ค ำสั่ง WindowScrollWhellFcn 
 

7.6 การจัดล าดับ Tab และแถบเมนูเครื่องมือ 
 7.6.1 กำรจัดล ำดับ Tab 
 หำกต้องกำรใช้แป้นพิมพ์ (ปุ่ม Tab) ในกำรเลือกวัตถุแต่ลปุ่มโดยกำรกดปุ่ม <Tab> แต่ละ

ครั้งจะมีล ำดับ ซึ่งสำมำรถแก้ไขได้โดยคลิกปุ่ม บริเวณแถบเครื่องมือด้ำนบนในหน้ำต่ำง GUIDE 
และเมื่อคลิกแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง Tab Order Editor ดังภำพที่ 7.37 
 

 
 

ภาพที่ 7.37 หน้ำต่ำง Tab Order Editor 
 



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

115 

 

  

  หน้ำต่ำงนี้สำมำรถเลื่อนล ำดับได้ด้วยปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง โดยวัตถุที่อยู่บนสุดจะเป็นอันดับ
แรกและเรียงถัดลงมำเรื่อย ๆ  
 7.6.2 เมนูแถบเครื่องมือ 
 เมนูแบบข้อควำมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบที่ปรำกฏอยู่ในแถบเมนูในหน้ำต่ำง 
Figure (Menu Bar) และแบบที่จะปรำกฏเมื่อมีกำรคลิกขวำในแต่ละวัตถุ (Context Menu) และเมนู
ประเภทที่เป็นรูปไอคอนหรอืแถบเครื่องมือ (Toolbar)  
 - แถบเมนู (Menu Bar)  
 ก่อนอื่นใช้ GUIDE สร้ำง GUI แบบว่ำงเปล่ำขึ้นมำก่อน โดยเลือก Black GUI (Default) ใน
หน้ำต่ำง GUIDE Quick Start  

 1. กำรสร้ำงเมนู GUIDE ท ำได้โดยกำรคลิกปุ่ม  บริเวณแถบเครื่องมือด้ำนบนในหน้ำต่ำง 
GUIDE เมื่อคลิกแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง Menu Editor ดังภำพที่ 7.38 
 

 
 

ภาพที่ 7.38 หน้ำต่ำง Menu Editor ในสว่นของ Menu Bar 
 

  2. เมื่อต้องกำรสร้ำงเมนูใหม่ให้คลิกปุ่ม New Menu ในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประจะปรำกฎเมนู
ใหม่ชื่อ Untitled1 ในกรอบด้ำนล่ำงให้คลิกเมนูใหม่ที่สร้ำงขึ้น เพื่อแก้ไขค่ำคุณสมบัติ Label เป็น 
File ดังภำพที่ 7.39 
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ภาพที่ 7.39 กำรสร้ำงเมน ูFile 
 

 3. เมื่อต้องกำรสร้ำงเมนูย่อยให้กดปุ่ม New Menu Item ในวงกลมเส้นประจะปรำกฎเมนู
ย่อยใหม่ ในกรอบด้ำนล่ำงให้คลิกเมนูใหม่ที่สร้ำงขึ้น เพื่อแก้ไขค่ำคุณสมบัติ Label เป็น File ดังภำพ
ที่ 7.40 

 
 

ภาพที่ 7.40 กำรสร้ำงเมนูย่อย New 
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  4. เมื่อต้องกำรเขียนโปรแกรมให้ท ำงำน เมื่อมีกำรกดเมนูนั้น ๆ ท ำได้โดยกดปุ่ม View ใน
วงกลมเส้นทึบจะปรำกฎฟังก์ชันน้ี แล้วให้เขียนค ำสั่ง ดังภำพที่ 7.41 
 

 
 

ภาพที่ 7.41 กำรเขียนค ำสั่งเพื่อให้เมนูย่อย New ท ำงำน 
 

 เมือ่สั่งรันและเลือกเมนู New จะปรำกฏข้อควำมว่ำ File > New ดังภำพที่ 7.42  
 

 
 

ภาพที่ 7.42 ผลกำรรัน GUI แล้วเลือก File > New ที่เมนบูำร ์
 

  - Context Menus 
 กำรสร้ำง Context Menus ท ำได้ในหน้ำต่ำง Menu Editor เช่นเดียวกับกำรสร้ำงแถบเมน ู
 1. ให้คลิกที่ Context Menus ดังภำพที่ 7.43 
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ภาพที่ 7.43 หน้ำต่ำง Menu Editor ในสว่นของ Context Menus 
 2. สำมำรถสร้ำงเมนูและแก้ไขคุณสมบัติ Label ให้มีลักษณะต่ำง ๆ ดังภำพที่ 7.44 
 

 
 

ภาพที่ 7.44 กำรสร้ำงเมนู Show, Load และ Inverse 
 

  3.  กำร เพิ่ ม  Context Menus เข้ ำ ไปในหน้ ำต่ ำ ง  Figure โดยกำรแก้ ไขคุณสมบัติ                   
UI Context Menus ในหน้ำต่ำง Inspector (ดับเบิลคลิกที่ Figure1 ใน GUIDE เพื่อเปิด) เป็น Show 
ชื่อ Tag ของ Context Menus ที่สร้ำงขึ้น ดังภำพที่ 7.45 
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ภาพที่ 7.45 หน้ำต่ำง Inspector : figure(ex_gui) 
 

 4. เมนู Load ให้คลิกปุ่ม View บริเวณ Callback เพื่อแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.46 
 

 
 

ภาพที่ 7.46 กำรเขียนค ำสั่งส ำหรับเมนู Load 
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  5. เมนู Inverse ให้คลิกปุ่ม View บริเวณ Callback เพื่อแก้ไขโปรแกรม ดังภำพที่ 7.47 
 

 
 

ภาพที่ 7.47 กำรเขียนค ำสั่งส ำหรับเมนู Inverse 
 

 6. เมื่อสั่งรันแล้ว ทดลองคลิกขวำภำยในหน้ำต่ำง Figure แล้วเลือก Load จะได้ผล ดังภำพที่ 
7.48 
 

 
 

ภาพที่ 7.48 กำรทดลองคลิกขวำภำยในหน้ำต่ำง Figure แล้วเลือก Load 
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 เมื่อทดลองคลิกขวำแล้วเลือก Inverse จะได้ภำพแบบลบ (Negative) ดังภำพที่ 7.49 
 

 
 

ภาพที่ 7.49 กำรทดลองคลิกขวำภำยในหน้ำต่ำง Figure แล้วเลือก Inverse 
 

7.7 สรุป 
 โปรแกรม MATLAB จะสร้ำงส่วนต่อประสำนกรำฟฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface : 
GUI) GUI อยู่บนหน้ำต่ำงรูปภำพ (Figure Window) ซึ่งภำยใต้หน้ำต่ำงนี้จะมีส่วนประกอบต่ำง ๆ อยู่
ได้ไม่ว่ำจะเป็น Axes, Uincontrol หรือวัตถุอื่น ๆ เรำสำมำรถสร้ำง Uicontrol, Uimenu แบบ    
ต่ำง ๆ ลงในหน้ำต่ำงรูปภำพได้แต่เป็นไปด้วยควำมล ำบำกเพรำะกำรสร้ำงเป็น Text Base ต่อมำ
จนกระทั่ง ปัจจุบัน MATLAB ได้สร้ำง Graphical User Interface Development Environment 
หรือ GUIDE ขึ้นเพื่อช่วยให้สร้ำงบันทึก และแก้ไข GUI ได้สะดวกขึ้น กำรสร้ำง GUI จะประกอบด้วย 
2 ขั้นตอนดังนี ้

1) ก ำหนดและวำงส่วนประกอบต่ำง ๆ ลงบน GUI 
2) เขียนโปรแกรมเพื่อก ำหนดกำรท ำงำนของส่วนต่ำง ๆ ใน GUI 

 กำรเขียน GUI ในโปรแกรม MATLAB มีหลักกำรส ำคัญอยู่ที่ตัวแปร handles เพื่อใช้เป็น
ตัวอ้ำงอิงหรือชี้ไปที่วัตถุแต่ละวัตถุ ค่ำคุณสมบัติ (Property) ต่ำง ๆ ของแต่ละวัตถุ และฟังก์ชันเรียก
กลับ (Callback Function) ซึ่งมีหลักกำรเดียวกับกำรแก้ไขหน้ำต่ำง figure 
  ตัวแปร handles เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บเลขจ ำนวนหนึ่งที่ใช้เป็นตัวอ้ำงอิงถึงวัตถุแต่ละวัตถุ
คล้ำยกับ Binder ในภำษำ C โดยหำกสร้ำง GUI ด้วย GUIDE ตัวแปร handles จะถูกสร้ำงให้เอง
ส ำหรับทุก ๆ วัตถุที่สร้ำงขึ้น และบรรจุไว้ในตัวแปรชื่อ handles แล้วใช้ Tag ในกำรเรียกใช้ ซึ่งกำร
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เขียน GUI ด้วย GUIDE มีเป้ำหมำยเพื่อกำรท ำงำนของวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด โดยกำรสร้ำงให้แต่
ละวัตถุมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกัน เช่น กำรใช้ Push Button และ Axes, กำรใช้ Radio Button และ 
Button Group, กำรใช้ Edit Text และ Static Text, กำรใช้ Slider Bar และ Static Text, กำรใช้ 
List Box และ Pop-up Menu, กำรใช้ Check Box และ Slider Bar เป็นต้น 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 7 ส่วนตอ่ประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ของโปรแกรม MATLAB 

 
1. จงอธิบำยกำรเรียกใช้งำน GUI ของโปรแกรม MATLAB 
 
2. จงอธิบำยหลักกำรเขียนโปรแกรมและ GUI ด้วย GUIDE ของโปรแกรม MATLAB มำพอสังเขป 
 
3. จงอธิบำยกำรใช้งำนวัตถุต่ำง ๆ ที่น ำมำสร้ำง GUI ของโปรแกรม MATLAB 
 
4. จงอธิบำยกำรรับค่ำจำกแป้นพิมพ์และเมำส์ของโปรแกรม MATLAB 
 
5. จงอธิบำยคุณสมบัติกำรท ำงำนของ Check Box, List Box และ Pop-up Menu มำพอสังเขป 
 
6. จงออกแบบส่วนต่อประสำนกรำฟฟิกของกำรใช้งำน Pop-up Menu โดยก ำหนดให้มี 3 เมนู ได้แก่  
Black, Gray, White 
 
7. จงออกแบบส่วนต่อประสำนกรำฟฟิกของกำรใช้งำน Edit Text และ Static Text โดยก ำหนดให้
เมื่อใส่ข้อควำมลงใน Edit Text แล้ว ให้แสดงข้อควำมใน Static Text เหมือนกัน 
 
8. จงออกแบบโปรแกรมแสดงสีตำมที่ user เลือก ซึ่งมีทั้งหมด 3 สีคือ Red, Green, Blue โดยจะใช้ 
Radio button เพื่อเลือกทีละสี และใช้ Check box เพื่อเลือกหลำยสี และแสดงค่ำแบบผสมกัน 
(ผสมสี) 
 
9. จงออกแบบโปรแกรมแปลงภำพสีเป็นภำพสีเท่ำ โดยก ำหนดเงื่อนไข ดังน้ี 
  9.1 ให้ user เลือกรูปภำพ หรือ เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภำพ ในกรณีที่ user เลือกภำพเดียว
โปรแกรมก็จะแปลงและ save ภำพเดียว แต่ถ้ำ user เลือกโฟลเดอร์ โปรแกรมก็จะแปลงภำพทั้งหมด
ในโฟลเดอร์นั้น และ save ภำพทั้งหมด 
  9.2 แสดงภำพตัวอย่ำงที่ user เลือกในหน้ำ GUI 
  9.3 สร้ำงปุ่ม convert ภำพ เพื่อให้ user ดูตัวอย่ำงภำพก่อน save ได ้
  9.4 สร้ำงปุ่ม save ภำพ ถ้ำมีภำพเดียวจะ save ตำมช่ือที่ user ตั้ง แต่ถ้ำมีหลำยภำพจะเพิ่ม
ตัวเลขล ำดับต่อท้ำยจำกชื่อที่ user ตั้งเอำไว ้
 
10. จงออกแบบโปรแกรมโดยกำรใช้ slider ไปปรับค่ำรัศมีของวงกลม หลักกำรเหมือนเดิมครับ ค่ำที่
รับมำจำก slider หรือ edit text ถูกน ำไปให้ตัวแปรที่ใชก้ ำหนดรัศมีของวงกลม 
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11. จงออกแบบโปรแกรม โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 
 11.1 ผู้ใช้สำมำรถเลือกรำยงำน Detail อย่ำงน้อย 2 อย่ำง จำก Pop-up Menu  
 11.2 ผู้ใช้สำมำรถเลือกว่ำใช้ผลิตภัณฑ์นั้นที่ใด คือ at work , at home, at bus  
 11.3 เมื่อเลือกรำยกำรอะไรและผลิตภัณฑ์ใดแล้ว ให้แสดงผลด้วย Static Text ข้ำงล่ำง  
 
12. จงสร้ำง GUI แสดงผลกำรท ำงำนของค ำสั่งตรีโกณมิติ ดังนี้ 
 

 
 
13. จงสร้ำง GUI ของโปรแกรม MATLAB ส ำหรับค ำนวณหำค่ำวงจรไฟฟ้ำ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 13.1 ก ำหนดหน้ำต่ำงของโปรแกรม จะต้องรับค่ำควำมต้ำนทำน 5 ตัว  
 13.2 สำมำรถค ำนวณหำค่ำวงจรไฟฟ้ำแบบอนุกรม วงจรไฟฟ้ำแบบขนำน และวงจรไฟฟ้ำ
แบบผสม 
 13.3 มีกำรแสดงภำพสูตรกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ  
 13.4 มีปุ่มกดเพ่ือค ำนวณ และมีกำรแสดงผลลัพธ์ที่เป็นค่ำคงที  
 
14. จงสร้ำง GUI ของโปรแกรม MATLAB ส ำหรับค ำนวณหำค่ำก ำลังงำนไฟฟ้ำ โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้ 
 14.1 ก ำหนดหน้ำต่ำงของโปรแกรม จะต้องรับค่ำแรงดัน (E) และค่ำกระแส (I)  
 14.2 มีกำรแสดงภำพสูตรก ำลังไฟฟ้ำ  
 14.3 มีปุ่มกดเพื่อค ำนวณ และมีกำรแสดงผลลัพธ์ที่เป็นค่ำคงที  
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15. จงเขียนโปรแกรมแสดงผลดังนี้ จำกสมกำร 𝑓(𝑥) = sin(𝑥) + 0.33 sin(3𝑥) +
0.2sin (5𝑥) 
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บทที่ 8  

การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB  
ส าหรับการค านวณสมการกฎของโอห์ม 

 
 
 โปรแกรม MATLAB จะสร้ำง GUI อยู่บนหน้ำต่ำงรูปภำพ (Figure Window) ซึ่งภำยใต้
หน้ำต่ำงนี้จะมีส่วนประกอบต่ำง ๆ อยู่ได้ไม่ว่ำจะเป็น Axes, Uincontrol หรือวัตถุอื่น ๆ เรำสำมำรถ
สร้ำง Uicontrol, Uimenu แบบต่ำง ๆ ลงในหน้ำต่ำงรูปภำพได้แต่เป็นไปด้วยควำมล ำบำกเพรำะกำร
สร้ำงเป็น Text Base ต่อมำจนกระทั่ง ปัจจุบัน MATLAB ได้สร้ำง Graphical User Interface 
Development Environment หรือ GUIDE ขึ้นเพือ่ช่วยให้สร้ำงบันทึก และแก้ไข GUI ได้สะดวกขึ้น 
 กำรสร้ำง GUI จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี ้

3) ก ำหนดและวำงส่วนประกอบต่ำง ๆ ลงบน GUI 
4) เขียนโปรแกรมเพื่อก ำหนดกำรท ำงำนของส่วนต่ำง ๆ ใน GUI 

  ซึ่ง GUIDE โดยหลักใหญ่จะมีหน้ำที่ในกำรวำงส่วนประกอบทีต้องกำรให้มีลงใน GUI จำกนั้น 
GUIDE จะสร้ำง M-file ที่บรรลุ Handle ของวัตถุหรือ Object ทั้งหมดที่สร้ำงขึ้นรวมทั้งค ำสั่ง GUI 
ท ำงำน นอกจำกนั้น M-file จะให้แนวทำงในกำรเขียนฟังก์ชัน ที่ท ำงำนหลังจำกผู้ใช้กดเมำส์ปุ่มซ้ำย
หรือปรับเปลี่ยนค่ำของวัตถุนั้น เรียกว่ำ Callback ของวัตถุนั้น ปัจจบุันได้มีกำรน ำ GUI ของโปรแกรม 
MATLAB มำประยุกต์ในกำรพัฒนำโปรแกรมค ำนวณทำงคณิตศำสตร์มำกมำย อำทิเช่น โปรแกรม
ค ำนวณหำค่ำไฟฟ้ำ โปรแกรมจ ำลองกำรวิเครำะห์ค่ำพำรำมิเตอร์ของสำยอำกำศ โปรแกรมจ ำลอง
ค่ำพำรำมิเตอร์สำยส่งควำมถี่สูงโดยใช้ Matlab/Simulink โปรแกรมจ ำลองส ำหรับศึกษำและ
วิเครำะห์วงจรกรองควำมถี่ภำยในท่อน ำคลื่นด้วยวิธีกำรวนรอบของคลื่น เป็นต้น  
  ส ำหรับบทนี้เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมกำรค ำนวณสมกำรกฎของโอห์ม โดยกำรประยุกต์ใช้ 
GUI ของโปรแกรม MATLAB ซึ่งเป็นสมกำรนี้เป็นสมกำรพื้นฐำนที่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำและควำมต้ำนทำน โดยเริ่มตั้งแต่วิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ GUI กำรเขียน
โปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงเมนูหลัก และกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุเพื่อ
เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย 
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8.1 วิธีการด าเนนิการพัฒนา GUI 
 8.1 กำรวิเครำะห์งำน 
  กำรวิเครำะห์งำนเกี่ยวกับกฎของโอห์ม ใช้อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำ (I) 
แรงดันไฟฟ้ำ (E) และควำมต้ำนทำน (R) ซึ่งเป็นเนื้อหำที่พื้นฐำนที่ช่ำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ใน
กำรค ำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำแรงดันไฟฟ้ำ และค่ำควำมต้ำนทำนภำยในวงจร ที่สำมำรถน ำมำ
พัฒนำเป็นโปรแกรมจ ำลองส ำหรับใช้ในกำรศึกษำเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหำในส่วนของกำรปฏิบัติ 
ได้แก่ กำรค ำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำ (I) กำรค ำนวณหำค่ำแรงดันไฟฟ้ำ (E) และกำรค ำนวณหำค่ำ
ควำมต้ำนทำน (R)  ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
   1. กำรค ำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำ (I) 
   เป็นควำมสัมพันธ์ระว่ำงแรงดันไฟฟ้ำ (E) และควำมต้ำนทำน (R) ตำมกำรศึกษำกฎ
ของโอห์ม สำมำรถท ำได้ 2 กรณี คือ 
  กรณีที่ 1 เมื่อควำมต้ำนทำน (R) คงที่ และเพิ่มค่ำแรงดันไฟฟ้ำให้สูงขึ้น เป็นสองเท่ำ 
ส่งผลให้กระแสไฟฟ้ำ (I) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำด้วย แต่ถ้ำแรงดันไฟฟ้ำถูกลดลงครึ่งหนึ่ง กระแสไฟฟ้ำจะ
ลดลงครึ่งหน่ึงเช่นกัน ดังภำพที่ 8.1 และภำพที่ 8.2  

E

I

R คงที่

E I

+

-

 
 

ภาพที่ 8.1 กำรต่อวงจรเมื่อควำมต้ำนทำนคงที ่

0       1      2       3      4       5

5
4
3
2
1

I (A)

E (V)
 

ภาพที่ 8.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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    จำกภำพที่ 8.2 พบว่ำ เมื่อแรงดันไฟฟ้ำ (E) เพิ่มขึ้นจะท ำให้กระแสไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นด้วย 
เมื่อควำมต้ำนทำนคงที่ (R) จึงกล่ำวได้ว่ำกระแสไฟฟ้ำจะแปรผันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้ำ 
ดังสมกำรที่ (1) 
 
     𝐼~𝐸        (1) 
 
   กรณีที่ 2 ท ำนองเดียวกัน ถ้ำน ำควำมต้ำนทำนที่ปรับค่ำได้มำต่อเข้ำกับแหล่งจ่ำย
แรงดันไฟฟ้ำที่มีค่ำแรงดันไฟฟ้ำคงที่ แล้ววัดค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ไหลในวงจร พบว่ำ เมื่อค่ำควำม
ต้ำนทำนมีค่ำสูงขึ้น กระแสไฟฟ้ำจะไหลผ่ำนได้น้อยลง แต่ถ้ำควำมต้ำนทำนมีค่ำน้อย กระแสไฟฟ้ำจะ
ไหลผ่ำนได้มำกขึ้น ดังภำพที่ 8.3  

E

I

R คงที่

E I

+

-

 
ภาพที่ 8.3 กำรต่อวงจรเมื่อควำมต้ำนทำนไม่คงที่ 

 

      200     400     600    800

0.04
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ภาพที่ 8.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำและควำมต้ำนทำนที่ไม่คงที่ 
 

   จำกภำพที่ 8.4 พบว่ำ เมื่อควำมต้ำนทำน (R) เพิ่มขึ้นท ำให้กระแสไฟฟ้ำไฟฟ้ำ (I) 
ลดลง เมื่อแรงดันไฟฟ้ำ (E) คงที่ ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ “กระแสไฟฟ้ำจะแปรผันเป็นส่วนกลับหรือ
แปรผกผันกับควำมต้ำนทำน” ดังสมกำรที่ (2) 
 
    𝐼~

1

𝑅
        (2) 
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   จำกควำมสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนทั้ง 2 กรณี    
ท ำให้ทรำบว่ำกระแสไฟฟ้ำ (I) เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำจะ
เป็นสัดส่วนกลับควำมต้ำนทำน (R) ดังนั้น จึงสำมำรถสรุปเป็นกฎของโอห์ม คือ กระแสไฟฟ้ำจะแปร
ผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ำ และจะแปรผันกลับกับควำมต้ำนทำน ดังสมกำรที่ (3) 
 
    𝐼 =

𝐸

𝑅
        (3) 

 
เมื่อ  I คือ กระแสไฟฟ้ำ  หน่วย แอมแปร์ (A) 
 E คือ แรงดันไฟฟ้ำ  หน่วย โวลต์ (V) 
 R คือ ควำมต้ำนทำน  หน่วย โอห์ม () 
  2. กำรค ำนวณหำค่ำแรงดันไฟฟ้ำ (E) 
   กำรศึกษำกฎของโอห์ม แรงดันไฟฟ้ำ (E) เป็นแหล่งจ่ำยพลังงำนภำยนอกที่ท ำให้เกิด
กระแสไฟฟ้ำ กล่ำวคือ ปริมำณกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำเมื่อผ่ำนค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำย่อมท ำให้เกิด
ค่ำของแรงดันไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 8.5  

E
R อุปกรณ์

I

 
ภาพที่ 8.5 กำรต่อวงจรไฟฟ้ำ 

 
   จำกภำพที่ 8.5 เมื่อท ำให้ปลำยทั้งสองของลวดโลหะมีควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ จะมี
กระแสไฟฟ้ำผ่ำนลวดโลหะนี้ ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำและแรงดันไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 
8.6 

I

V
 

ภาพที่ 8.6 กรำฟระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำและแรงดันไฟฟ้ำของลวดโลหะ 
 

   จำกภำพที่ 8.6 พบว่ำ กระแสไฟฟ้ำที่ผ่ำนลวดโลหะมีค่ำแปรผันตรงกับควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงปลำยทั้งสองของลวดโลหะ ดังสมกำรที่ (4) 

E 
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     𝐼 ∝ 𝐸        (4) 
ดังนั้น 
 
     𝐼 = 𝑘𝐸  เมื่อ K เป็นค่ำคงตัวของกำรแปรผัน  
หรือ 
    𝐸

𝐼
=

1

𝑘
          

ถ้ำให ้
    1

𝑘
= 𝑅  

 
จะได้ว่ำกฎของโอห์ม ดังสมกำรที่ (5) 
 
    𝐸

𝐼
= 𝑅       (5) 

หรือ  
    𝐸 = 𝐼𝑅 
 
  3. กำรค ำนวณหำค่ำควำมต้ำนทำน (R)  
   กำรศึกษำกฎของโอห์ม ควำมต้ำนทำน (R) ของวัตถุจะถูกก ำหนดให้เป็นอัตรำส่วน
ของแรงดันไฟฟ้ำ (E) ตกคร่อมต่อกระแสไฟฟ้ำ (I) ที่ไหลผ่ำนขณะที่แรงดันไฟฟ้ำ (E) เป็นตรงกันข้ำม         
ดังสมกำรที่ (6) 
 

    𝑅 =
𝐸

𝐼
      (6) 

 
 สำมำรถสรุปสมกำรกฎของโอห์ม ได้ดังภำพที่ 8.7 
 

 
 

ภาพที่ 8.7 กำรค ำนวณสมกำรกฎของโอห์ม 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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  8.1.2 กำรออกแบบโปรแกรมจ ำลอง 
  กำรออกแบบโปรแกรมจ ำลองจะท ำกำรวิเครำะห์อินพุต ( Input) เอำต์พุต (Output) และ
กระบวนกำรท ำงำน (Process Analysis) ของเนื้อหำแต่ละเรื่อง ซึ่งสำมำรถแสดงกระบวนกำรท ำงำน
ของโปรแกรมจ ำลอง ดังภำพที่ 8.8 

 
 

ภาพที่ 8.8 กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมจ ำลอง 
 

  จำกภำพที่ 8.8 เริ่มจำกกำรเข้ำสู่หน้ำต่ำงหลัก (Main Menu) ของโปรแกรมจ ำลอง หลังจำก
นั้นเลือกเนื้อหำที่ท ำกำรจ ำลอง ก ำหนดค่ำเริ่มต้น ( Initial Value) เข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ 
(Analysis) และแสดงผลกำรจ ำลอง (Display) ทั้งนี้ผู้ ใช้สำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำกระแสไฟฟ้ำ 
แรงดันไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนได้ตำมต้องกำร 
 
8.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของวัตถุที่หนา้ต่างเมนูหลัก 
 กำรพัฒนำโปรแกรมจ ำลองกำรค ำนวณสมกำรกฎของโอห์ม จำกที่ได้ออกแบบในหัวข้อ 8.1.2 
โดยท ำกำรสร้ำงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน (Graphic User Interface : GUI) ในส่วนของอินพุต เอำต์พุต 
และส่วนของกำรประมวลผลจะเขียนอัลกอริทึมโดยใช้ M-File ของโปรแกรม MATLAB จำกสมกำร
คณิตศำสตร์ที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 8.1.1 พร้อมคู่มือกำรใช้งำน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  กำรสร้ำงหน้ำต่ำงเมนูหลัก (Main Menu) เป็นส่วนแรกของโปรแกรม ดังภำพที่ 8.9  
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ภาพที่ 8.9 กำรสร้ำงหน้ำต่ำงเมนูของโปรแกรมค ำนวณสมกำรกฎของโอห์ม 
 

  1. กำรก ำหนดชื่อของโปรแกรม 
  สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Static Text โดยกำรลำกวัตถุดังกล่ำวมำวำงไว้ที่หน้ำต่ำงกำร
ออกแบบ แล้วท ำกำรดับเบิลคลิกที่วัตถุชนิด Static Text จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรก ำหนดคุณลักษณะ 
(Inspector) หลังจำกนั้นก ำหนด String เป็น Ohm’s Laws Simulation   
  2. กำรก ำหนดช่ือของมหำวิทยำลัย 
 สำมำรถสร้ำงได้เหมือนกับกำรก ำหนดชื่อของโปรแกรม แต่ให้ก ำหนด String เป็น ชื่อ
มหำวิทยำลัย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) 
 3. กำรสร้ำงปุ่มเชื่อมโยงหน้ำต่ำงของโปรแกรมย่อย 
  สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Push Button 3 วัตถุ และใช้วัตถุชนิด Panel เพื่อรวมกลุ่ม
ของ Push Button ทั้ง 3 เป็นเมนูให้ผู้ใช้โปรแกรมได้เลือก  
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ภาพที่ 8.10 กำรสร้ำงชื่อของโปรแกรม Ohm’s Laws Simulation 
 

 4. กำรสร้ำงปุ่มให้ควำมช่วยเหลือและปุ่มปิด 
  สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Push Button 2 วัตถุ และใช้วัตถุชนิด Panel เพื่อรวมกลุ่ม
ของ Push Button ทั้ง 2 เป็นเมนูให้ผู้ใช้โปรแกรมได้เลือก โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงเหมือนกับหัวข้อที่ 
3 แต่เปลี่ยนที่ String ของวัตถุ Push Button เป็น Help และ Close ตำมล ำดับ และชื่อของวัตถุ
ชนิด Panel ให้ลบออก (ไม่ต้องก ำหนดชื่อ) 
  5. กำรแสดงภำพโลโก ้
 สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Axes โดยกำรคลิกซ้ำยที่วัตถุ Axes ค้ำงไว้ แล้วลำกมำวำงบน
หน้ำต่ำงออกแบบตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ 
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ภาพที่ 8.11 กำรสร้ำงปุ่มเชื่อมโยงหน้ำต่ำงของโปรแกรมย่อย 
 

 6. กำรก ำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ให้กับหน้ำต่ำงเมนูหลักโดยใช้ข้อควำม สำมำรถกระท ำได้
เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 1 และ 2 
  เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำงเมนูหลักตำมที่ออกแบบไว้แล้ว ให้ท ำกำรบันทึกโปรแกรมเป็นชื่อ 
ohmlaws จำกนั้นโปรแกรม MATLAB จะท ำกำรก ำหนด M-File ให้อัตโนมัติ ดังภำพที่ 8.12 
 

 
ภาพที่ 8.12 กำรก ำหนด M-File ของหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
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  เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมที่หน้ำต่ำงเมนูหลัก จะแสดงโลโก้ ดังภำพที่ 8.13 
 

 
 

ภาพที่ 8.13 กำรแสดงผลกำรรันหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 

 จำกภำพที่ 8.13 จะเห็นได้ว่ำพืน้ที่แสดงโลโก้ไม่มีภำพ ดังนั้นจึงต้องสร้ำงภำพที่น ำมำแสดง
เป็นโลโก้ก่อน ส ำหรับในที่นีใ้ห้ช่ือว่ำ ohmlaw.jpg ซึ่งเก็บไว้ใน Folder ของโปรแกรม MATLAB 
ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับใส่ภำพโลโก้ สำมำรถเขียนได้ดังภำพที่ 8.14 
 

 
 

ภาพที่ 8.14 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับใส่ภำพโลโก ้
 
  จำกนั้นเมื่อท ำกำรรันโปรแกรมที่หน้ำต่ำงเมนูหลัก สำมำรถแสดงโลโก้ ดงัภำพที่ 8.15 
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ภาพที่ 8.15 หน้ำต่ำงเมนูที่แสดงโลโก ้
 
8.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุส าหรับเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย 
 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุส ำหรับเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย ได้แก่ โปรแกรม      
กำรค ำนวณค่ำกระแสไฟฟ้ำ โปรแกรมกำรค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ และโปรแกรมกำรค ำนวณค่ำควำม
ต้ำนทำน     มีรำยละเอียดดังนี ้

 1. คลิกขวำที่ปุ่ม   เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก 
Callbacks จะปรำกฏ M-File Editor ที่ฟังก์ชัน pusbutton1 ให้พิมพ์ชื่อ EC (EC หมำยถึง โปรแกรม
กำรค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ) และท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.16   
 

 
ภาพที่ 8.16 กำรเช่ือมโยงไปยังหน้ำต่ำงโปรแกรมกำรค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ 
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 2. คลิกขวำที่ปุ่ม   เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก 
Callbacks จะปรำกฏ M-File Editor ที่ฟังก์ชัน pusbutton2 ให้พิมพ์ชื่อ IC (IC หมำยถึง โปรแกรม
กำรค ำนวณค่ำกระแสไฟฟ้ำ) และท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.17 
 

 
 

ภาพที่ 8.17 กำรเช่ือมโยงไปยังหน้ำต่ำงโปรแกรมกำรค ำนวณค่ำกระแสไฟฟ้ำ 
 
 

 3. คลิกขวำที่ปุ่ม   เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก 
Callbacks จะปรำกฏ M-File Editor ที่ฟังก์ชัน pusbutton3 ให้พิมพ์ชื่อ RC (RC หมำยถึง โปรแกรม            
กำรค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำน) และท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.18   
 

 
 

ภาพที่ 8.18 กำรเช่ือมโยงไปยังหน้ำต่ำงโปรแกรมกำรค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำน 
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 4. คลิกขวำที่ปุ่ม   เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก 
Callbacks จะปรำกฏ M-File Editor ที่ฟังก์ชัน pusbutton4 ให้พิมพ์ชื่อ Help (Help หมำยถึง   
กำรแสดงคู่มือกำรใช้งำนของโปรแกรม) และท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.19   
 

 
 

ภาพที่ 8.19 กำรเช่ือมโยงไปยังหน้ำต่ำง Help 
 

 5. คลิกขวำที่ปุ่ม  เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก 
Callbacks จะปรำกฏ M-File Editor ที่ฟังก์ชัน pusbutton5 ให้พิมพ์ชื่อ Close (Close หมำยถึง 
ออกจำกกำรท ำงำนของโปรแกรม) และท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.20 
 

 
 

ภาพที่ 8.20 กำรปิดหน้ำต่ำงโปรแกรม 
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  เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมหน้ำต่ำงเมนูหลัก จะปรำกฏชื่อโปรแกรมที่มุมด้ำนบนซ้ำยว่ำ Main 
ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนชื่อได้ ดังภำพที่ 8.21 สำมำรอธิบำยได้ดังนี ้
 1. ดับเบิลคลิกบนพ้ืนที่ออกแบบวงจร จะปรำกฏหน้ำต่ำง Inspector 
 2. เลื่อนเมำส์มำที่ Name แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Ohm Simulator 
 3. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรม ชื่อโปรแกรมที่มุมด้ำนบนซ้ำยจะเปลี่ยนเป็น Ohm Simulator 
 

 
 

ภาพที่ 8.21 กำรเปลี่ยนชื่อในหน้ำต่ำงของโปรแกรมเมนหูลัก 
 
  เมื่อเสร็จสิ้นกำรเขียนโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุเพื่อเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย
ต่ำง ๆ สำมำรถทดสอบกำรเช่ือมโยงว่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ผู้ออกแบบต้องกำรหรือไม่ 
 ถ้ำใช่ จบกระบวนกำร 
 ถ้ำไม่ใช่ ให้ปรับปรุงแก้ไข 
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8.4 การควบคุมการท างานของวัตถุที่หนา้ต่างโปรแกรมค านวณคา่แรงดันไฟฟ้า 
  ก่อนที่จะกล่ำวถึงกำรควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ
จำกสมกำรกฎของโอห์ม ควรต้องทรำบรำยละเอียดของกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมค ำนวณ         
ค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม ดังภำพที่ 8.22  

 
เริ่มต้น

เลือกโปรแกรมกำรค ำนวณ

ก ำหนดค่ำอินพุต

ค ำนวณ

แสดงผลลัพธ์กำรค ำนวณ 

จบขั้นตอน

- E Calculate
- I Calculate
- R Calculate

 
 

ภาพที่ 8.22 กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 

  กำรท ำงำนของโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม สำมำรถอธิบำยได้ 
ดังนี้ เมื่อเปิดโปรแกรมเมนูหลักและท ำกำรเลือก E Calculate ขึ้นมำ หน้ำต่ำงของโปรแกรมจะท ำ        
กำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้ตำมต้องกำร 
โดยกำรก ำหนดค่ำกระแสไฟฟ้ำ และค่ำควำมต้ำนทำน แล้วกด Calculate โปรแกรมจะท ำกำรผลลัพธ ์     
ซึ่งรำยละเอียดกำรเขียนโปรแกรมสำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
 8.4.1 กำรสร้ำงโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
  โปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม เป็นโปรแกรมย่อยส ำหรับ
ค ำนวณหำค่ำแรงดันไฟฟ้ำ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำ (I) และควำมต้ำนทำน (R) (ดัง
รำยละเอียดในบทที่ 10) โดยกำรก ำหนดวัตถุรับค่ำอินพุต ได้แก่ กระแสไฟฟ้ำ (I) และควำมต้ำนทำน 
(R) และแสดงผลลัพธ์ของค่ำแรงดันไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 8.23  
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ภาพที่ 8.23 กำรออกแบบลักษณะของโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 

  จำกภำพที่ 8.23 สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำก
สมกำรกฎของโอห์ม ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุต (Input) 
  วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุต (Input) ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของอินพุตทั้งหมด โดยก ำหนดช่ือเป็น Input  
 - Edit Text ส ำหรับใช้ในกำรป้อนค่ำกระแส (I) ค่ำควำมต้ำนทำน (R) โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ 
String ของแต่ละวัตถุให้เป็นค่ำเริ่มต้นของโปรแกรม 
 - Static Text ส ำหรับใช้ในกำรก ำหนดช่ือและหน่วยของตัวรับค่ำอินพุต 
 2. กำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพสมกำรกฎของโอห์ม 
 วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพสมกำรกฎของโอห์ม ได้แก่ Axes ชื่อ axes1 
 3. กำรสร้ำงปุ่มกดเพ่ือแสดงผลกำรค ำนวณ 
 วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงปุ่มกดเพื่อแสดงผลกำรค ำนวณ ได้แก่ Push Button โดยท ำ
กำรก ำหนดค่ำที่ String ของวัตถุแต่ละวัตถุให้เป็น EC 
  4. กำรสร้ำงพื้นที่แสดงกรำฟสัญญำณที่เกิดขึ้น 
 วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพวงจรไฟฟ้ำ ได้แก่ Axes ชื่อ axes2 
 5. กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ  
 กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ประกอบด้วย ปุ่มต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 - ปุ่ม Main เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงเมนูหลักของโปรแกรมที่สร้ำงขึ้น ได้แก่ วัตถุที่
น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Main 
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 - ปุ่ม Clear เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับลบข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งหมด วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำง ได้แก่  
Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Main 
 - ปุ่ม Exit เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับปิดโปรแกรม วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำง ได้แก่ Push Button 
โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Exit  
  เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมตำมที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรบันทึกโปรแกรม
เป็นช่ือ EC จำกนั้นโปรแกรม MATLAB จะท ำกำรสร้ำง M-File ให้อัตโนมัติ ดังภำพที่ 8.24 
 

 
 

ภาพที่ 8.24 หน้ำต่ำง M-File ของโปรแกรมค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 
  9.1.2 กำรใส่ภำพสูตรกำรค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ 
  เมื่อเลือกโปรแกรม E Calculate จำกหน้ำต่ำงเมนูหลักครั้งแรก ปรำกฎดังภำพที่ 8.25        
จะพบว่ำ โปรแกรมยังไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกระบวนกำรท ำงำน คือ โปรแกรมไม่แสดงภำพสมกำร
ค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม ดังนั้น ต้องมีกำรเขียนฟังก์ชันกำรท ำงำน เพื่อโปรแกรม
จะได้เรียกภำพที่ต้องกำรขึ้นมำบนหน้ำต่ำงตำมกระบวนกำรท ำงำนที่วำงไว้ ดังภำพที่ 8.26 

 
 

ภาพที่ 8.25 สมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
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ภาพที่ 8.26 กำรเขียนฟังก์ชันกำรท ำงำนใส่ภำพสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 

 
 เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม ปรำกฏดังภำพที่ 
8.27  
 

 
ภาพที่ 8.27 ผลลัพธ์กำรใส่ภำพในโปรแกรม 
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8.5 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุค านวณค่าแรงดันไฟฟ้า 
  ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำ ตำมกระบวนกำรท ำงำนที่
วำงไว้นั้น ประกอบด้วย ปุ่ม Calculate ปุ่ม Main ปุ่ม Clear และปุ่ม Exit มีขั้นตอนกำรเขียน
โปรแกรมดังนี ้
 - ปุ่ม Calculate  

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม  แล้วเลือก View Callbacks > Callback 
จำกนั้นจะปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.28 

 
 

ภาพที่ 8.28 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำ 
 
 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม แล้วท ำกำรใส่
ค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำควำมต้ำนทำน จำกนั้นกดปุ่ม Calculate จะแสดงผลลัพธ์กำรค ำนวณ ดังภำพ
ที่ 8.29 
 



146 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

 
 

ภาพที่ 8.29 ผลกำรจ ำลองโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 

 - ปุ่ม Main 

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม   แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.30 
 

 
 

ภาพที่ 8.30 กำรเขียนโปรแกรมไปยังหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
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 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม หำกต้องกำร
กลับไปยังเมนูหลักสำมำรถท ำได้โดยกำรกดปุ่ม Main ดังภำพที่ 8.31 
 

 
ภาพที่ 8.31 ผลกำรรันปุ่ม Main 

 - ปุ่ม Clear 

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม   แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
 function reset_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.32 
 

 
ภาพที่ 8.32 กำรเขียนโปรแกรมปุ่ม Clear 
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 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์มแล้ว หำก
ต้องกำรลบข้อมูลที่ใส่ไป สำมำรถท ำได้โดยกำรกดปุ่ม Clear ดังภำพที่ 8.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.33 ผลกำรรันปุ่ม Clear 

 
 - ปุ่ม Exit 

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม   แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ  M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 8.34 
 

 
 

ภาพที่ 8.34 กำรเขียนโปรแกรมปุ่ม Exit 
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 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมสมกำรค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์มแล้ว หำก
ต้องกำรออกจำกโปรแกรมทั้งหมด สำมำรถท ำได้โดยกำรกดปุ่ม Exit  
 
8.6 สรุป 
 กำรประยุกต์ใช้ GUI ของโปรแกรม MATLAB ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมต่ำง ๆ เริ่มจำก      
กำรวิเครำะห์งำน และออกแบบโปรแกรมจ ำลอง เพื่อก ำหนดลักษณะของหน้ำจอของโปรแกรม 
หลังจำกนั้นเขียนโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงเมนูหลัก โดยท ำกำรสร้ำงส่วนติดต่อ
กับผู้ ใ ช้ ง ำน  (Graphic User Interface :  GUI)  ในส่ วนของอินพุต  เอำต์พุ ต  และส่ วนของ                 
กำรประมวลผลจะเขียนอัลกอริทึมโดยใช้ M-File ของโปรแกรม MATLAB รวมถึงกำรเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมวัตถสุ ำหรับเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของเมนูหลักและเมนูย่อย 
 โปรแกรมกำรค ำนวณค่ำแรงดันไฟฟ้ำของสมกำรกฎของโอห์ม เป็นโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุ
ส ำหรับเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมสมกำรกฎของโอห์ม มีกระบวนกำรด ำเนินงำนดังนี้ เมื่อเปิดโปรแกรม
เมนูหลักและท ำกำรเลือก E Calculate ขึ้นมำ หน้ำต่ำงของโปรแกรมจะท ำกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้น
ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้ตำมต้องกำร โดยกำรก ำหนดค่ำ
กระแสไฟฟ้ำ และค่ำควำมต้ำนทำน แล้วกด Calculate โปรแกรมจะท ำกำรผลลัพธ ์      
  ข้อควรระวังส ำหรับกำรใส่ภำพลงใน GUI ต้องเก็บ file ภำพลงในโปรแกรม MATLAB จะท ำ
ให้สำมำรถเรียกมำใช้งำนได้อย่ำงสะดวก และกำรตั้งชื่อ Function ต้องไม่ซ้ ำกับชื่อ File เพื่อลดกำร
ซ้ ำซ้อนของโปรแกรม  
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB ส าหรบัการค านวณสมการกฎของโอหม์ 

 
1. จงบอกวัตถุที่ใช้ในกำรสร้ำงหน้ำต่ำงหลัก (Main Menu) ของโปรแกรมกำรค ำนวณสมกำรกฎของ
โอห์ม พร้อมอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำง  
 
2. จงอธิบำยกำรสร้ำงปุ่มให้ควำมช่วยเหลือและปุ่มปิดว่ำควรใช้วัตถุชนิดใด และเพรำะเหตุใด 
 
3. หำกต้องกำรแสดงภำพโลโก้ลงโปรแกรมจ ำลอง ควรด ำเนินกำรและเขยีนโปรแกรมอย่ำงไรให้ภำพ
แสดงบนโปรแกรม 
 
4. จงอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงโปรแกรมค ำนวณแรงดันไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 
5. จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำค่ำแรงดันไฟฟ้ำ ลงในหน้ำต่ำง M-File และเมื่อกดปุ่ม Calculate 
สำมำรถแสดงค ำตอบลงบนหน้ำต่ำงโปรแกรม 
 
6. จงเขียนปุ่ม Main เพื่อควบคุมกำรท ำงำนโดยกำรกลับสู่หน้ำจอหลัก 
 
7. จงอธิบำยกำรควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงโปรแกรมค ำนวณค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎ
ของโอห์ม 
 
8. จงอธิบำยกำรแทรกภำพในหน้ำต่ำงโปรแกรมค ำนวณค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกสมกำรกฎของโอห์ม 
 
9. จงประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB ตำมตัวอย่ำงในบทที่ 8 ในกำรสร้ำงโปรแกรมกำรค ำนวณ
เกี่ยวกับช่ำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักกำรออกแบบตำมบทที่ 2 พร้อมทั้งอธิบำย
รำยละเอียดของกำรสร้ำง โดยให้น ำเสนอในรูปแบบรำยงำนประกอบโปรแกรมที่สร้ำงขึ้น 
 
10. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำนจำกสมกำรกฎของโอห์ม พร้อมทั้ง
อธิบำยรำยละเอียดของกำรสร้ำง 
 
11. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมค ำนวณค่ำอนุพันธ์พ้ืนฐำน พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดของกำร
สร้ำง 
 
12. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมค ำนวณกฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียด
ของกำรสร้ำง 
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13. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมจ ำลองกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำจำกกฎของเคอร์ชอฟฟ์ พร้อมทั้ง
อธิบำยรำยละเอียดของกำรสร้ำง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 13.1 มีหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 13.2 มีกำรแสดงภำพในแต่ละเมน ู
 13.3 มีปุ่มค ำนวณ แสดงผลบนโปรแกรม และปุ่มปิดโปรแกรม 
 
14. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมวิเครำะห์วงจรไบอัสทรำนซิสเตอร์ 4 แบบ ได้แก ่วงจรไบอัสคงที่ 
วงจรไบอัสอิมิเตอร์สเตบิไลซ์ วงจรไบอัสแบบแบ่งแรงดันไฟฟ้ำ และวงจรไบอัสป้อนกลับคอลเลคเตอร์ 
พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดของกำรสร้ำง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 14.1 มีหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 14.2 มีกำรแสดงภำพในแต่ละเมน ู
 14.3 มีปุ่มค ำนวณ แสดงผลบนโปรแกรม และปุ่มปิดโปรแกรม 
  
15. จงออกแบบและเขยีนโปรแกรมค ำนวณกำรเดินทำงของแสงแบบเมอริเดียน โดยโปรแกรม
สำมำรถค ำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
  15.1 มุมวิกฤตที่รอยต่อระหว่ำงแก้วแกนในและแคลดด้ิง  
 15.2 ค่ำควำมสำมำรถรับแสง  
 15.3 มุมรับแสง 
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บทที่ 9  

การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB  
ส าหรับโปรแกรมการค านวณวงจรไฟฟ้า 

 
 
  บทนี้เป็นกำรอธิบำยขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำที่ประยุกต์ใช้ GUI 
ของโปรแกรม MATLAB โดยจะท ำกำรควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงโปรแกรมอย่ำงละเอียดที
ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น 
  ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ มำท ำศึกษำรำยละเอียดกำรต่อวงจรควำม
ต้ำนทำนในรูปแบบต่ำง ๆ ก่อน ดังนี้ 

การต่อความตา้นทาน  ควำมต้ำนทำนใช้สัญลักษณ ์   เมื่อน ำมำต่อในรูปแบบต่ำง ๆ จะมี
คุณสมบัติดังนี ้
  1. กำรต่อแบบอนุกรม   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.1 กำรต่อควำมต้ำนทำนแบบอนุกรม  
 

เมื่อน ำควำมต้ำนทำน  R1 R2  และ  R3  มำต่อแบบอนุกรมกันดังภำพที่ 9.1 แล้วน ำปลำย  A  
และ  B  ไปต่อกับควำมต่ำงศักย์  V  จะได้ว่ำ 
 
                                        V  =  V1  +  V2  +  V3 

 
                                         I   =   I1    =   I2   =  I3 

 
        และ                          R  =  R1   +  R2  +  R3 
 

A B 
R1          R2                R3

 I

V 
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เมื่อ  V1  , V2  และ  V3  เป็นควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงปลำยของควำมต้ำนทำน  R1   ,  R2  และ  
R3ตำมล ำดับ I1    ,  I2  และ  I3  เป็นกระแสที่ผ่ำน  R1   ,  R2  และ  R3  ตำมล ำดับ   I  เป็นกระแสที่
ไหลเข้ำที่จุด  A  ออกที่จุด  B  และ  R  เป็นควำมต้ำนทำนรวม 

 
  2. กำรต่อแบบขนำน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.2 กำรต่อควำมต้ำนทำนแบบขนำน 

 
      เมื่อน ำควำมต้ำนทำน  R1   ,  R2  และ  R3  มำต่อแบบขนำนดังภำพที่ 9.2 แล้วน ำปลำย A  และ  
B  ไปต่อกับควำมต่ำงศักย์  V  จะได้ว่ำ 
 
                                        V  =  V1  =  V2  =  V3 

 
                                         I   =   I1    +   I2   +  I3 

 

      และ                         
R
1

 =  
1R

1
+

2R
1

+
3R

1  

  
3. กำรต่อแบบผสม 
 

   

 
 

ภาพที่ 9.3 กำรต่อควำมต้ำนทำนแบบผสมอย่ำงหนึ่ง 
 

A 

B 

I

   IR1  IR2  IR3

V 

V3 

V1 V2 

V 

I1 

I2 
I3 
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              เมื่อน ำควำมต้ำนทำน  R1   ,  R2  และ  R3  มำต่อแบบผสมดังภำพที ่9.3 แล้วน ำปลำย  A 
และ  B  ไปต่อกับควำมต่ำงศักย์  V  จำกคุณสมบัติกำรต่อควำมต้ำนทำนแบบอนุกรมและขนำนจะได้
ว่ำ 
                                        V2   =    V3 

 

                                        V    =    V1 +  V2   หรอื  =  V3      
               
                                        I     =     I1  =  I2  +  I3                    
                          

         และ                        R    =      
321

321 )(

RRR

RRR

++

+        

 
9.1 การควบคุมการท างานของวัตถุที่หนา้ต่างโปรแกรมการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 ก่อนที่จะกล่ำวถึงกำรควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ
ควรต้องทรำบรำยละเอียดของกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ ดังภำพที่ 9.4 
 

เริ่มต้น

เลือก              

ก ำหนดค่ำอินพุต

ค ำนวณ

แสดงผลลัพธ์กำรค ำนวณ 

จบขั้นตอน

- Series Circuit
- Parallel Circuit
- Combination Circuit

 
 

ภาพที่ 9.4 กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรม  
 

  กำรท ำงำนของโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ เมื่อเปิดโปรแกรมจะ
ท ำกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้ตำมต้องกำร 
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โดยกำรก ำหนดค่ำควำมต้ำนทำนแต่ละตัว ส ำหรับโปรแกรมนี้ มีขอบเขตกำรใส่ค่ำควำมต้ำนทำนได้      
5 ตัว จำกนั้นกดปุ่ม Calculate โดยโปรแกรมจะท ำกำรผลลัพธ์ ซึ่งรำยละเอียดกำรเขียนโปรแกรม
สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
 9.1.1 กำรสร้ำงโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
  โปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ เป็นโปรแกรมส ำหรับกำรค ำนวณกำรต่อวงจรควำม
ต้ำนทำนแต่ละแบบ ประกอบด้วย กำรต่อแบบอนุกรม กำรต่อแบบขนำน และกำรต่อแบบผสม       
ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ โปรแกรมมีกำรก ำหนดวัตถุรับค่ำควำมต้ำนทำน จ ำนวน 5 ตัว 
และก่อนใช้งำนต่อเลือกกำรต่อวงจรแต่ละแบบ ดังภำพที่ 9.5  
 

 
 

ภาพที่ 9.5 กำรออกแบบลักษณะของโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
 

  จำกภำพที่ 9.5 สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำดังนี ้
 1. กำรสร้ำงวัตถุเลือกกำรต่อวงจร (Select Circuit) ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของกำรต่อวงจร โดยก ำหนดช่ือเป็น Select Circuit 
 - Radio Button ส ำหรับใช้เลือกกำรต่อวงจรแบบต่ำง ๆ โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ String ของ
แต่ละวัตถุให้เป็นดังนี้ 
  - Radio Button1 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น SC 
  - Radio Button2 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น PC 
  - Radio Button3 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น CC 
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 2. กำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุต (Input Resistor) 
  วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุต (Input) ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของอินพุตทั้งหมด โดยก ำหนดช่ือเป็น Input  
 - Edit Text ส ำหรับใช้ในกำรป้อนค่ำกระแส (I) ค่ำควำมต้ำนทำน (R) โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ 
String ของแต่ละวัตถุให้เป็นค่ำเริ่มต้นของโปรแกรม 
 - Static Text ส ำหรับใช้ในกำรก ำหนดช่ือและหน่วยของตัวรับค่ำอินพุต 
 3. กำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพ ๆ  
 วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพต่ำง ๆ ดังนี้ 

- Axes1 ชื่อ axes1 ใช้แสดงภำพโลโก้ของคณะ 
- Axes2 ชื่อ axes2 ใช้แสดงภำพภำพวงจร ซึ่งจะเปลี่ยนไปตำมกำรเลือกกำรต่อวงจร 
- Axes3 ชื่อ axes3 ใช้แสดงสมกำรค ำนวณกำรต่อวงจร ซึ่งจะเปลี่ยนไปตำมกำรเลือกกำรต่อ

วงจร    
 4. กำรสร้ำงปุ่มกดเพ่ือแสดงผลกำรค ำนวณ 
 วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงปุ่มกดเพื่อแสดงผลกำรค ำนวณ ได้แก่ Push Button โดยท ำ
กำรก ำหนดค่ำที่ String ของวัตถุแต่ละวัตถุให้เป็น EE 
 5. กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ  
 กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ประกอบด้วย ปุ่มต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 - ปุ่ม Clear เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับลบข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งหมด วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำง ได้แก่ 
Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Clear 
 - ปุ่ม Exit เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับปิดโปรแกรม วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำง ได้แก่ Push Button 
โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Exit  
  เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมตำมที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรบันทึกโปรแกรม
เป็นช่ือ EE จำกนั้นโปรแกรม MATLAB จะท ำกำรสร้ำง M-File ให้อัตโนมัติ ดังภำพที่ 9.6  
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ภาพที่ 9.6 หน้ำต่ำง M-File ของโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
 

  9.1.2 กำรใส่ภำพโลโก ้
  เมื่อเลือกกำรต่อวงจรแบบอนุกรม (Series Circuit) จำกหน้ำต่ำงเมนูครั้งแรก ปรำกฎดังภำพ
ที่ 9.7 จะพบว่ำ โปรแกรมยังไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกระบวนกำรท ำงำน คือ  โปรแกรมไม่แสดง
ภำพโลโก้ของคณะ ดังนั้น ต้องมีกำรเขียนฟังก์ชันกำรท ำงำน เพื่อโปรแกรมจะได้เรียกภำพที่ต้องกำร
ขึ้นมำบนหน้ำต่ำงตำมกระบวนกำรท ำงำนที่วำงไว้ ดังภำพที่ 9.8 
 

 
 

ภาพที่ 9.7 โลโก้ของคณะ 
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ภาพที่ 9.8 กำรเขียนฟังก์ชันกำรท ำงำนใส่ภำพโลโก้ของคณะ 
 

 เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ ปรำกฏดังภำพที่ 9.9 
 

 
 

ภาพที่ 9.9 ผลลัพธ์กำรใส่โลโก้ของคณะในโปรแกรม 
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 9.1.3 กำรเลือกกำรต่อวงจร (Select Circuit) สำมำรถท ำกำรเลือกได้ 3 แบบ ได้แก่        
กำรต่อวงจรแบบอนุกรม กำรต่อวงจรแบบขนำน และกำรต่อวงจรแบบผสม ซึ่งเมื่อเลือกกำรต่อวงจร
แล้ว โปรแกรมจะแสดงภำพกำรต่อวงจรแบบอนุกรมและสมกำรกำรค ำนวณ ส ำหรับในบทที่จะ
กล่ำวถึงกำรต่อวงจรแบบอนุกรม ดังภำพที่ 9.10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 

 
ภาพที่ 9.10 กำรต่อวงจรแบบอนุกรมและสมกำรกำรค ำนวณ 

 
  จำกนั้นท ำกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุกำรเลือกกำรต่อวงจร ดังนี้ 

  1. กำรต่อวงจรแบบอนุกรม (Series Circuit) ให้คลิกขวำที่  แล้ว
เลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
function SC_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
 แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 9.11 
 

 
 

ภาพที่ 9.11 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อเลือกกำรต่อวงจรแบบอนุกรม 
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 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำจะปรำกฏภำพกำรต่อวงจรแบบอนุกรมและ
สมกำรกำรค ำนวณ ดังภำพที่ 9.12 
 

 
 

ภาพที่ 9.12 ผลกำรจ ำลองโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
 
9.2 การแทรกภาพในหนา้ตา่งโปรแกรมการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุค ำนวณค่ำกระแส ตำมกระบวนกำรท ำงำนที่วำงไว้
นั้น ประกอบด้วย ปุ่ม Calculate ปุ่ม Clear และปุ่ม Exit มีขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมดังนี ้
 - ปุ่ม Calculate  

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม  แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 9.13 
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ภาพที่ 9.13 กำรเขียนโปรแกรมกำรต่อวงจรแบบอนุกรมที่ปุ่ม Calculate 
 

กำรเขียนโปรแกรมกำรต่อวงจรแบบอนกุรมที่ปุ่ม Calculate 
 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
hh=findobj(gcf,'Tag','r1'); 
r1=get(hh,'string'); 
if isempty(r1) 
     r1=0; 
else 
     r1=str2double(get(hh,'string')); 
end 
  
hh=findobj(gcf,'Tag','r2'); 
r2=get(hh,'string'); 
if isempty(r2) 
     r2=0; 
else 
     r2=str2double(get(hh,'string')); 
end 
  
hh=findobj(gcf,'Tag','r3'); 
r3=get(hh,'string'); 
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if isempty(r3) 
     r3=0; 
else 
     r3=str2double(get(hh,'string')); 
end 
  
hh=findobj(gcf,'Tag','r4'); 
r4=get(hh,'string'); 
if isempty(r4) 
     r4=0; 
else 
     r4=str2double(get(hh,'string')); 
end 
  
hh=findobj(gcf,'Tag','r5'); 
r5=get(hh,'string'); 
if isempty(r5) 
     r5=0; 
else 
     r5=str2double(get(hh,'string')); 
end 
  
rt = r1+r2+r3+r4+r5;set(handles.rt,'String',rt) 
 
 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ แล้วท ำกำรใส่ค่ำควำมต้ำนทำน 5 ตัว 
จำกนั้นกดปุ่ม Calculate จะแสดงผลลัพธ์กำรค ำนวณ ดังภำพที่ 9.14 
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ภาพที่ 9.14 ผลกำรจ ำลองโปรแกรมกำรต่อวงจรแบบอนุกรม 
 

 - ปุ่ม Clear 

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม   แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 9.15 
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ภาพที่ 9.15 กำรเขียนโปรแกรมลบค่ำต่ำง ๆ  
 

 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมกำรต่อวงจรแบบอนุกรมแล้ว หำกต้องกำรลบข้อมูลที่ใส่ไป 
สำมำรถท ำได้โดยกำรกดปุ่ม Clear ดังภำพที่ 9.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.16 ผลกำรรันปุ่ม Clear 
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 - ปุ่ม Exit 

  1. คลิกขวำที่ปุ่ม   แล้วเลือก View Callbacks > Callback จำกนั้นจะ
ปรำกฏ  M-File Editor ที่ 
 
 function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

 
แล้วให้เขียนโปรแกรม จำกนัน้ท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 9.17 
 

 
 

ภาพที่ 9.17 กำรเขียนโปรแกรมปิดหน้ำต่ำงเมนู 
 
 2. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมกำรต่อวงจรแบบอนุกรมแล้ว หำกต้องกำรออกจำกโปรแกรม
ทั้งหมด สำมำรถท ำได้โดยกำรกดปุ่ม Exit  
 
9.3 สรุป 
 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ เป็นกำรประยุกต์ใช้  GUI ของโปรแกรม 
MATLAB มีกระบวนกำรด ำเนินงำนดังนี้ เมื่อเปิดโปรแกรมจะท ำกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับโปรแกรม
โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้ตำมต้องกำร โดยกำรก ำหนดค่ำควำมต้ำนทำนแต่ละ
ตัว ส ำหรับโปรแกรมนี้ มีขอบเขตกำรใส่ค่ำควำมต้ำนทำนได้  5 ตัว จำกนั้นกดปุ่ม Calculate โดย
โปรแกรมจะท ำกำรผลลัพธ ์
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB ส าหรบัโปรแกรมการค านวณวงจรไฟฟ้า 

 
1. จงอธิบำยขั้นตอนกำรวิเครำะห์ส ำหรับกำรพัฒนำ GUI ของโปรแกรมค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
 
2. จงออกแบบโปรแกรมจ ำลองกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมค ำนวณวงจรไฟฟ้ำ 
 
3. จงบอกวัตถุที่ใช้ในกำรออกแบบโปรแกรมค ำนวณกำรต่อวงจรแบบอนุกรมของหน้ำจอเมนูหลัก 
 
4. จงอธิบำยกำรท ำงำนและกำรเขียนโปรแกรมของปุ่มค ำนวณของโปรแกรมค ำนวณกำรต่อวงจรแบบ
อนุกรม 
 
5. จงเพ่ิมปุ่มคู่มือกำรใช้งำนไว้ที่หน้ำจอเมนูหลักของโปรแกรมค ำนวณกำรต่อวงจรแบบอนกุรม 
 
6. จงอธิบำยหน้ำที่กำรท ำงำนของปุ่ม Exit พร้อมเขียนโปรแกรม 
 
7. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมค ำนวณกำรต่อวงจรแบบขนำน พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดของ
กำรสร้ำง 
 
8. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมค ำนวณกำรต่อวงจรแบบผสม พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดของกำร
สร้ำง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 8.1 มีหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 8.2 มีกำรแสดงภำพในแต่ละเมน ู
 8.3 มีปุม่ค ำนวณ แสดงผลบนโปรแกรม และปุ่มปิดโปรแกรม 
 
9. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมจ ำลองระบบกำรมอดูเลตเชิงขนำดและเชิงควำมถี่ พร้อมทั้งอธิบำย
รำยละเอียดของกำรสร้ำง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 9.1 มีหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 9.2 มีกำรแสดงภำพในแต่ละเมน ู
 9.3 มีปุม่ค ำนวณ แสดงผลบนโปรแกรม และปุ่มปิดโปรแกรม 
 
10. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมจ ำลองกำรวิเครำะห์ค่ำพำรำมิเตอร์พื้นฐำนของสำยอำกำศ พร้อม
ทั้งอธิบำยรำยละเอียดของกำรสร้ำง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 10.1 มีหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 10.2 มีกำรแสดงภำพในแต่ละเมนู 
 10.3 มีปุ่มค ำนวณ แสดงผลบนโปรแกรม และปุ่มปิดโปรแกรม 
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บทที่ 10  

การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB ส าหรับ 
การวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC 

 
 บทนี้เป็นกำรอธิบำยขั้นตอนกำรพัฒนำหน้ำต่ำงโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ 
RC ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำจำกกฎของโอห์มที่กล่ำวไว้ว่ำ กระแสที่
เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้ำจะมีค่ำแปรผันตรงกับค่ำแรงดันและแปรผกผันกับค่ำควำมต้ำนทำน ส่วนกฎ
แรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ให้หลักกำรไว้ว่ำผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ำรวมกันมี  
ค่ำเท่ำกับศูนย์ และกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ให้หลักกำรไว้ว่ำผลรวมของกระแสที่จุดใด ๆ ของ
วงจรไฟฟ้ำรวมกันมีค่ำเท่ำกับศูนย์ หรือกระแสไหลเข้ำจุดต่อวงจรเท่ำกับกระแสไหลออกจำกจุดต่อ
วงจร โดยที่กฎพื้นฐำนเหล่ำนี้จะน ำมำเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำเริ่มต้น 
  กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำรตอบสนองของ
ตัวสะสมพลังงำนของอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวต้ำนทำน ตัวเหนี่ยวน ำ และตัวเก็บประจุ พบว่ำ มีแต่ตัว
ต้ำนทำนเท่ำนั้นที่ไม่สำมำรถสะสมพลังงำนไฟฟ้ำได้ ส่วนตัวเหนี่ยวน ำและตัวเก็บประจุสำมำรถสะสม
พลังงำนได้ โดยตัวเหนี่ยวน ำเก็บสะสมพลังงำนอยู่ในรูปสนำมแม่เหล็กและตัวเก็บประจุเก็บสะสม
พลังงำนอยู่ในรูปสนำมไฟฟ้ำ โดยที่พลังงำนที่อุปกรณ์ทั้งสองสะสมไว้จ่ำยคืนให้กับวงจรภำยหลังจำก  
แหล่งก ำเนิดพลังงำนของวงจรมีค่ำเป็นศูนย์ เมื่อพิจำรณำวงจรที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุและ       
ตัวเหนี่ยวน ำสำมำรถพิจำรณำได้จำกสมกำรอนุพันธ์ กำรสะสมพลังงำนของตัวเก็บประจุขึ้นอยู่กับ
แรงดัน ท ำให้กำรสะสมหรือกำรคำยประจุไม่สำมำรถท ำได้แบบฉับพลัน เช่นเดียวกับในกรณีของ     
กำรสะสมและกำรคำยพลังงำนของตัวเหนี่ยวน ำที่ขึ้นอยู่กับกระแสไม่สำมำรถท ำได้แบบฉับพลัน
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีกำรพิจำรณำหำค่ำกระแสและแรงดันของวงจรตัวต้ำนทำนกับตัวเก็บประจุ 
และตัวต้ำนทำนกับตัวเหนี่ยวน ำในสภำวะที่ตัวเก็บประจุ หรือตัวเหนี่ยวน ำสะสม หรือคำยพลังงำนที่
เก็บสะสมไว้ หรือกำรวิเครำะห์สภำวะชั่วครู่ของกระแสและแรงดัน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกสมกำร
อนุพันธ์อันดับหนึ่ง ส ำหรับวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้ำนทำนกับตัวเหนี่ยวน ำ  (RL) หรือวงจรที่
ประกอบด้วยตัวต้ำนทำนกับตัวเก็บประจุ (RC) สำมำรถพิจำรณำได้จำกสมกำรอนุพันธ์อันดับสอง 
 ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมกำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC มำท ำศึกษำรำยละเอียด 
เนื้อหำทฤษฎีที่สำมำรถน ำมำพัฒนำโปรแกรมจ ำลอง ดังนี ้
  ตัวเหนี่ยวน ำ (RL) และตัวเก็บประจุ (RC) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดสองขั้ว ซึ่งแตกต่ำงจำกตัว
ต้ำนทำนทำงไฟฟ้ำ ในแง่ที่อุปกรณ์ทั้งสองสำมำรถเก็บสะสมพลังงำนที่ได้รับจำกวงจรไฟฟ้ำได้ และ
ปลดปล่อยพลังงำนที่สะสมดังกล่ำวคืนกลับสู่วงจรไฟฟ้ำได้ในภำวะที่เหมำะสม ในกรณีของตัว
เหนี่ยวน ำพลังงำนจะสะสมอยู่ในรูปของสนำมแม่เหล็ก ส่วนในกรณีของตัวเก็บประจุพลังงำนจะสะสม
อยู่ในรูปของสนำมไฟฟ้ำ ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์สมกำรอนุพันธ์ของวงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC ที่จะ
น ำไปใช้ในส่วนของกำรประมวลผลส ำหรับ  
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  กำรพัฒนำ GUI ของ MATLAB โดยมีขั้นตอนกำรวิเครำะห์ดังนี ้ 
  1) พิจำรณำวงจรและใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ในกำรเขียนสมกำร  
  2) แทนค่ำตัวแปรและจัดรูปสมกำรให้อยู่ในรูปของสมกำรอนุพันธ์  
  3) แก้สมกำรอนุพันธ์โดยใช้วิธีพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร ์
  ผลกำรวิเครำะห์แสดงดังตำรำงที่ 10.1 
 
ตารางที่ 10.1 กำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC 

ชนิดของวงจร สมการ 
ตัวต้านทานกบัตัวเหนี่ยวน า (RL) 
- ช่วงเก็บพลังงำน  
 

 
 

สมกำรแรงดัน 
𝑣𝐿(𝑡) = 𝐸𝑒−𝑡 𝜏⁄  
𝑣𝑅(𝑡) = 𝐸𝑒𝑡 𝜏⁄  

 
สมกำรกระแส 

𝑖(𝑡) =
𝐸

𝑅
(1 − 𝑒−𝑡 𝜏⁄ ) 

 

- ช่วงคำยพลังงำน  
 

 
 

สมกำรแรงดัน 
𝑣𝐿(𝑡) = −𝐸𝑒−𝑡 𝜏⁄  

𝑣𝑅(𝑡) = 𝐸𝑒𝑡 𝜏⁄  
 
เมื่อ 𝜏 = 𝐿 𝑅⁄  
 
สมกำรกระแส 

𝑖(𝑡) =
𝐸

𝑅
𝑒−𝑡 𝜏⁄  

 
เมื่อ 𝜏 = 𝐿 𝑅⁄  
 

 
 
 
 
 
 



กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

171 

 

  

ตารางที่ 10.1 กำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC (ต่อ) 
ชนิดของวงจร สมการ 

ตัวต้านทานกบัตัวเก็บประจ ุ(RC) 
- ช่วงเก็บพลังงำน  
 

 
 

สมกำรแรงดัน 
𝑣𝑅(𝑡) = 𝐸𝑒−𝑡 𝜏⁄  

𝑣𝑐(𝑡) = 𝐸(1 − 𝑒−𝑡 𝜏⁄ ) 
 
สมกำรกระแส 

𝑖(𝑡) =
𝐸

𝑅
𝑒−𝑡 𝜏⁄  

 

- ช่วงคำยพลังงำน  
 

 
 
 
 
 
 

สมกำรแรงดัน 
𝑣𝑅(𝑡) = −𝐸𝑒−𝑡 𝑅𝐶⁄  

         = −𝐸𝑒−𝑡 𝜏⁄  
𝑣𝐶(𝑡) = 𝐸𝑒−𝑡 𝑅𝐶⁄  

        = 𝐸𝑒−𝑡 𝜏⁄  
เมื่อ 𝜏 = 𝑅𝐶 
 
สมกำรกระแส 

𝑖(𝑡) = −
𝐸

𝑅
𝑒−𝑡 𝜏⁄  

 
เมื่อ 𝜏 = 𝑅𝐶 

 
10.1 การออกแบบโปรแกรมจ าลอง 
  กำรออกแบบโปรแกรมจ ำลองจะท ำกำรวิเครำะห์อินพุต เอำต์พุต และกระบวนกำรท ำงำน 
(Input, Output and Process analysis) ของเนื้อหำในแต่ละเรื่อง ซึ่งสำมำรถแสดงกระบวนกำร
ท ำงำนของโปรแกรมจ ำลองดังภำพที่ 10.1 
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ภาพที่ 10.1 กำรออกแบบโปรแกรมจ ำลอง 

 
  จำกภำพที่ 10.1 เริ่มต้นด้วยกำรเข้ำสู่หน้ำต่ำงหลัก (Main menu) ของโปรแกรมจ ำลอง 
จำกนั้นเลือกเนื้อหำที่จะท ำกำรจ ำลอง ก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Initial value) เข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ 
(Analysis) แสดงผลกำรจ ำลอง (Display) และผู้ ใช้สำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำของตัวต้ำนทำน              
ตัวเหนี่ยวน ำ และตัวเก็บประจไุด้ตำมต้องกำร 
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10.2 การพัฒนาโปรแกรมจ าลอง 
  กำรพัฒนำโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC ที่ได้จำกกำรออกแบบในหัวข้อที่ 
10.1 โดยท ำกำรสร้ำงส่วนกำรติดต่อกับผู้ใช้งำน (Graphic User Interface : GUI) ในส่วนของอินพุต 
และเอำต์พุต และส่วนของกำรประมวลผลจะเขียนอัลกอริทึมโดยใช้เอ็มไฟล์(M-File) ของโปรแกรม 
MATLAB จำกสมกำรทำงคณิตศำสตร์ที่แสดงไวด้ังกล่ำวข้ำงต้น แสดงรำยละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 10.2 กำรสร้ำงหน้ำเมนูหลัก 
 

 จำกภำพที่ 10.2 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดแต่ละขั้นตอนได้ ดังนี้ 
  1. กำรก ำหนดช่ือโปรแกรม  
  สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Static Text โดยกำรลำกวัตถุดังกล่ำวมำวำงไว้ที่หน้ำต่ำง      
กำรออกแบบ แล้วท ำกำรดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุชนิด Static Text จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรก ำหนด
คุณลักษณะ (Inspector) หลังจำกนั้นให้ก ำหนด String เป็น Simulation Program for Response 
Analysis of First with RLC  
  2. กำรก ำหนดช่ือของมหำวิทยำลัย  
  สำมำรถสร้ำงได้เหมือนกับกำรก ำหนดชื่อของโปรแกรม แต่ให้ก ำหนด String เป็นชื่อ
มหำวิทยำลัย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)  



174 
กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม MATLAB  
ส ำหรับกำรประมวลผลหำค่ำและพื้นฐำนกำรใช้งำน   

 

 

  3. กำรสร้ำงปุ่มเชื่อมโยงหน้ำต่ำงของโปรแกรมย่อย สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Push 
Button 2 วัตถุ และใช้วัตถุชนิด Panel เพื่อรวมกลุ่มของ Push Button ทั้ง 2 เป็นเมนูให้ผู้ ใช้
โปรแกรมได้เลือก ท ำกำรเปลี่ยนชื่อปุ่ม ดังนี้  ปุ่มที่  1 RL Circuit และปุ่มที่ 2 RC Circuit โดย         
กำรดับเบิ้ลคลิกบนวัตถุ Push Button เปลี่ยนช่ือที่ String เป็นช่ือโปรแกรมย่อยต่ำง ๆ  
  4. กำรสร้ำงปุ่มให้ควำมช่วยเหลือและปุ่มปิด สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Push Button 2 
วัตถุ และใช้วัตถุชนิด Panel เพื่อรวมกลุ่มของ Push Button ทั้ง 2 เป็นเมนูให้ผู้ใช้โปรแกรมได้เลือก 
โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงเหมือนกับหัวข้อที่ 3 แต่เปลี่ยนที่ String ของวัตถุ Push Button เป็น Help 
และ close ตำมล ำดับ และชื่อของวัตถุชนิด Panel ให้ลบออก (ไม่ต้องก ำหนดช่ือ)  
  5. กำรแสดงภำพโลโก้ สำมำรถสร้ำงโดยใช้วัตถุชนิด Axes โดยกำรคลิกซ้ำยที่วัตถุ Axes ค้ำง
ไว้ แล้วลำกมำวำงบน หน้ำต่ำงออกแบบตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้  
  6. กำรก ำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ให้กับหน้ำต่ำงเมนูหลักโดยใช้ข้อควำม สำมำรถกระท ำ  
เช่นเดียวกันกับหัวข้อที่ 1 และ 2 เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำงเมนูหลักตำมที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ให้
ท ำกำรบันทึกโปรแกรมเป็น ชื่อ RLC เมื่อท ำกำรบันทึกเสร็จ โปรแกรม MATLAB จะท ำกำรก ำหนด 
M-file ให้อัตโนมัติ แสดงดังภำพที่ 10.3 
 

 
 

ภาพที่ 10.3 M-file ของหน้ำต่ำงเมนูหลัก 
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10.3 การสร้างโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL   
  โปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL เป็นโปรแกรมย่อยส ำหรับวิเครำะห์ผลตอบสนองของ
วงจร RL ไฟฟ้ำกระแสตรง 3 สถำนะ คือ ค่ำตัวต้ำนทำนบริสุทธิ์  (Pure Resistor Circuit)              
ค่ำตัวเหนี่ยวน ำบริสุทธิ์ (Pure Inductor Circuit) และค่ำตัวต้ำนทำนและค่ำตัวเหนี่ยวน ำบริสุทธิ์ 
(Pure Resistor and Inductor Circuit) โดยกำรก ำหนดอินพุต ได้แก่ แรงดันที่แหล่งก ำเนิด (Vs) ค่ำ
ควำมต้ำนทำน (R) ค่ำควำมเหนี่ยวน ำ (L) ส่วนค่ำคงที่ของเวลำ (tau) และค่ำเวลำ (t) โปรแกรมจะ
ค ำนวณให้อัตโนมัติ ส่วนของผลตอบสนอง (Respond) จะประกอบด้วย แรงดัน กระแส ก ำลังและ
พลังงำนที่เกิดขึ้นในวงจรแสดงลักษณะของโปรแกรมดังภำพที่ 10.4  
 

 
 

ภาพที่ 10.4 กำรออกแบบหน้ำจอโปรแกรมย่อยกำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 
 
  จำกภำพที่ 10.4 สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 
ไฟฟ้ำกระแสตรง ดังนี ้ 
  1. กำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุท (Input) วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงตัวรับค่ำอินพุท (Input) 
ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี้  
 
   - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของอินพุททั้งหมด โดยก ำหนดช่ือเป็น Input 
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   - Edit Text ส ำหรับใช้ในกำรป้อนค่ำแรงดัน (Vs) ค่ำควำมต้ำนทำน (R) ค่ำควำม
เหนี่ยวน ำ (L) และไว้แสดงค่ำคงที่ของเวลำ (tau) และค่ำเวลำ (t) โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ String ของ
แต่ละวัตถุให้เป็นค่ำเริ่มต้นของโปรแกรม  
   - Static Text ส ำหรับใช้ในกำรก ำหนดช่ือและหน่วยของตัวรับค่ำอินพุท 
  2. กำรสร้ำงวัตถุเลือกสถำนะของวงจร วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงตัวเลือกสถำนะของ
วงจร ได้แก่ Pop-up Menu โดยท ำกำรเปลี่ยนรำยกำรที่ String เป็นดังนี ้
   - Pure Resistor Circuit 
  - Pure Inductor Circuit 
  - Pure R and L Circuit 
 3. กำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงพื้นที่
แสดงภำพของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ ได้แก่ Axes ชื่อ axes1  
  4. กำรสร้ำงปุ่มกดเพื่อแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับ
กำรสร้ำงปุ่มกดเพ่ือแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี ้ 
   - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของผลตอบสนองทั้งหมด โดยก ำหนดช่ือเป็น Respond  
   - Push Button ส ำหรับใช้เป็นปุ่มกดเมื่อต้องกำรให้แสดงผลตอบสนองของวงจร 
โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ String ของแต่ละวัตถุให้เป็นดังนี้  
    1. Push Button1 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น VR(t)  
    2. Push Button2 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น VL(t)  

3. Push Button3 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น i(t)  
4. Push Button4 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น P(t)  
5. Push Button5 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น W(t)  

  5. กำรสร้ำงพื้นที่เพื่อแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับ   
กำรสร้ำงพื้นที่เพ่ือแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆได้แก่ Axes ชื่อ axes3  
  6. กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น  ๆ  กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น  ๆ 
ประกอบด้วยปุ่มต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
   - ปุ่ม Main เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงเมนูหลักของโปรแกรม วัตถุที่
น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Main  
   - ปุ่ม Info เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดของโปรแกรม     
วัตถุที่น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Info  
   - ปุ่ม Graph Colors เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงกำรก ำหนดสีของกรำฟ 
วัตถุที่น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Graph Colors  
   - ปุ่ม Clear เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับลบกรำฟ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Push 
Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Clear  
   - ปุ่ม Exit เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับปิดโปรแกรม วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Push 
Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Exit  
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   - ปุ่ม Hold On เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับกำรวำดกรำฟมำกกว่ำสองกรำฟ วัตถุที่น ำมำใช้
ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Radio Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Hold On เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำง
โปรแกรมตำมที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรบันทึกโปรแกรมเป็น ชื่อ RLL เมื่อท ำกำรบันทึก
เสร็จ โปรแกรม MATLAB จะท ำกำรก ำหนด M-file ให้อัตโนมัติ 
 
10.4 การสร้างโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง RC 
  โปรแกรมวิเครำะห์วงจร RC เป็นโปรแกรมย่อยส ำหรับวิเครำะห์ผลตอบสนองของวงจร RC 
ไฟฟ้ำกระแสตรง 3 สถำนะ คือ ในช่วงกำรเก็บประจุ คำยประจุ และทั้งเก็บและคำยประจุ โดยกำร
ก ำหนดอินพุต ได้แก่ แรงดันที่แหล่งก ำเนิด (Vs) ค่ำควำมต้ำนทำน (R) ค่ำควำมจุ (C) ค่ำแรงดัน
สุดท้ำยที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (Vo) ส่วนค่ำคงที่ของเวลำ (tau) และค่ำเวลำ (t) โปรแกรมจะค ำนวณ
ให้อัตโนมัติ ส่วนของผลตอบสนอง (Respond) ประกอบด้วย แรงดัน กระแส ก ำลังและพลังงำน ที่
เกิดขึ้นในวงจรแสดงลักษณะของโปรแกรมดังภำพที่ 10.5 
 

 
ภาพที่ 10.5 กำรออกแบบหน้ำจอโปรแกรมย่อยกำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RC 

 
  จำกภำพที่ 10.5 สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RC
ไฟฟ้ำกระแสตรง ดังนี ้ 
  1. กำรสร้ำงวัตถุรับค่ำอินพุท (Input) วัตถุที่น ำมำใชส้ ำหรับกำรสร้ำงตัวรับค่ำอินพุท (Input) 
ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี้  
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   - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของอินพุททั้งหมด โดยก ำหนดชื่อเป็น Input  
   - Edit Text ส ำหรับใช้ในกำรป้อนค่ำแรงดัน (Vs) ค่ำควำมต้ำนทำน (R) ค่ำควำมจุ 
(C) ค่ำแรงดันสุดท้ำยที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (Vo) และค่ำคงที่ของเวลำ (tau) และค่ำเวลำ (t) โดยท ำ
กำรก ำหนดค่ำที่ String ของแต่ละวัตถุให้เป็นค่ำเริ่มต้นของโปรแกรม  
   - Static Text ส ำหรับใช้ในกำรก ำหนดชื่อและหน่วยของตัวรับค่ำอินพุท  
  2. กำรสร้ำงวัตถุเลือกสถำนะของวงจร วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงตัวเลือกสถำนะของ
วงจร ได้แก่ Pop-up Menu โดยท ำกำรเปลี่ยนรำยกำรที่ String เป็นดังนี ้
   - Charge Capacitor 
  - Discharge Capacitor 
  - Charge and Discharge 
  3. กำรสร้ำงพื้นที่แสดงภำพของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรสร้ำงพื้นที่
แสดงภำพของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ ได้แก่ Axes ชื่อ axes1  
  4. กำรสร้ำงปุ่มกดเพื่อแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับ
กำรสร้ำงปุ่มกดเพ่ือแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ ประกอบด้วยวัตถุชนิดต่ำง ๆ ดังนี ้ 
   - Panel ส ำหรับรวมกลุ่มของผลตอบสนองทั้งหมด โดยก ำหนดช่ือเป็น Respond  
   - Push Button ส ำหรับใช้เป็นปุ่มกดเมื่อต้องกำรให้แสดงผลตอบสนองของวงจร 
โดยท ำกำรก ำหนดค่ำที่ String ของแต่ละวัตถุให้เป็นดังนี้  
    1. Push Button1 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น VR(t)  
    2. Push Button2 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น VC(t)  
    3. Push Button3 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น i(t)  
    4. Push Button4 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น P(t)  
    5. Push Button5 ก ำหนดค่ำที่ String เป็น W(t)  
  5. กำรสร้ำงพื้นที่เพื่อแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับ  
กำรสร้ำงพื้นที่เพ่ือแสดงผลตอบสนองของวงจรในสถำนะต่ำง ๆ ได้แก่ Axes ชื่อ axes3  
  6. กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ  กำรสร้ำงปุ่มอ ำนวยควำมสะดวกอื่น  ๆ 
ประกอบด้วยปุ่มต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
   - ปุ่ม Main เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงเมนูหลักของโปรแกรม วัตถุที่
น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Main  
   - ปุ่ม Info เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดของโปรแกรม วัตถุ
ที่น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Info  
   - ปุ่ม Graph Colors เป็นปุ่มที่ใช้เรียกกลับไปยังหน้ำต่ำงกำรก ำหนดสีของกรำฟ 
วัตถุที่น ำมำใชส้ ำหรับสร้ำงได้แก่ Push Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Graph Colors  
   - ปุ่ม Clear เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับลบกรำฟ วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Push 
Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Clear 
   - ปุ่ม Exit เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับปิดโปรแกรม วัตถุที่น ำมำใช้ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Push 
Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Exit  
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   - ปุ่ม Hold On เป็นปุ่มที่ใช้ส ำหรับกำรวำดกรำฟมำกกว่ำสองกรำฟ วัตถุที่น ำมำใช้
ส ำหรับสร้ำงได้แก่ Radio Button โดยให้ก ำหนดค่ำที่ String เป็น Hold On เมื่อท ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำง
โปรแกรมตำมที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรบันทึกโปรแกรมเป็น ชื่อ Rc เมื่อท ำกำรบันทึก
เสร็จโปรแกรม MATLAB จะท ำกำรก ำหนด M-file ให้อัตโนมัติ 
 
10.5 การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของวัตถุที่หน้าต่างเมนูหลัก 
 10.5.1 กำรแสดงภำพโลโก้ 
  เมื่อรันโปรแกรมครั้งแรกจะปรำกฏดังภำพที่ 10.6 ซึ่งจะเห็นว่ำในพื้นที่แสดงภำพโลโก้ไม่มี
ภำพแสดง ดังนั้นจึงต้องสร้ำงภำพที่น ำมำแสดงเป็นโลโก้ก่อน ในที่นี้จะใช้ภำพมีชื่อว่ำ main.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 10.6 หน้ำต่ำงเมนูหลัก 
 
  ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกำรท ำงำนกำรแสดงภำพโลโก้หน้ำต่ำงของ
โปรแกรมหลัก มีขั้นตอนดังภำพที่ 10.7 

1. คลิกที่ M-file Editor จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงของ function กำรท ำงำน ดังนี ้
 
function RLC_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 
  2. พิมพ์ค ำสั่งกำรท ำงำน จำกนั้นกดบันทึก  
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ภาพที่ 10.7 กำรเขียนโปรแกรมกำรใส่ภำพโลโก้ 
 

 3. เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมหน้ำต่ำงเมนูหลักจะแสดงภำพโลโก้ ดังภำพที่ 10.8 
 

 
 

ภาพที่ 10.8 หน้ำต่ำงเมนูแสดงภำพโลโก้ 
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 10.5.2 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุเชื่อมโยงโปรแกรมย่อย 
  กำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุเพื่อเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย  ได้แก่ โปรแกรม
วิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหน่ึง RC มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
  1. คลิกขวำที่ปุ่ม RL CIRCUIT เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก Callback จะ 
ปรำกฏ M-file Editor ที่ฟังก์ชัน pusbotton1 ให้พิมพ์ชื่อ Rl (Rl คือชื่อของโปรแกรมวิเครำะห์วงจร
อันดับหนึ่ง RL ที่ท ำกำรบันทึกไว้ก่อนหน้ำน้ี) แสดงดังภำพที่ 10.9 เสร็จแล้วท ำกำรบันทึก 
 

 
 

ภาพที่ 10.9 กำรเช่ือมโยงไปยังหน้ำต่ำงโปรแกรมวิเครำะหว์งจรอันดับหนึ่ง RL 
 

 2. คลิกขวำที่ปุ่ม RC CIRCUIT เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก Callback จะ 
ปรำกฏ M-file Editor ที่ฟังก์ชัน pusbotton1 ให้พิมพ์ชื่อ Rc (Rc คือชื่อของโปรแกรมวิเครำะห์วงจร
อันดับหนึ่ง RC ที่ท ำกำรบันทึกไว้ก่อนหน้ำน้ี) เสร็จแล้วท ำกำรบันทึก 
  3. เมื่อเสร็จสิ้นกำรเขียนโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุเพื่อเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม
ย่อยต่ำง ๆ สำมำรถทดสอบกำรเชื่อมโยงว่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ผู้ออกแบบต้องกำรหรือไม่  
   ถ้าใช่ จบกระบวนกำร  
   ถ้าไม่ใช ่ให้ปรับปรุงแก้ไข 
 
ข้อสังเกต : เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมหน้ำต่ำงเมนูหลักจะปรำกฏชื่อโปรแกรมที่มุมด้ำนบนซ้ำยว่ำ RLC 
(จะปรำกฏช่ือตำมชื่อที่บันทึกไว้) 
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10.6 การควบคุมการท างานของวัตถุที่หน้าต่างโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 
  กำรควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุที่หน้ำต่ำงโปรแกรมวิเครำะห์วงจร RL ในที่นี้ขอกล่ำวถึง
รำยละเอียดของกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมวิเครำะห์วงจร RL ดังภำพที่ 10.10 
 

 
ภาพที่ 10.10 กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 

 
  จำกภำพที่ 10.10 กำรท ำงำนของโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL ไฟฟ้ำกระแสตรง 
สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ เมื่อเปิด โปรแกรมขึ้นมำหน้ำต่ำงของโปรแกรมจะท ำกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้น
ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้ตำมต้องกำร เมื่อท ำกำรเลือกสถำนะ
วงจรภำพของวงจรจะท ำกำรเปลี่ยนให้ตรงกับสถำนะของวงจรที่เลือก หลังจำกนั้นให้ก ำหนดค่ำอินพุท
ของวงจร และท ำกำรเลือกผลตอบสนองที่ต้องกำรให้แสดงผล สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดกำรเขียน
โปรแกรมเป็นดังนี ้
 1. เมื่อรันโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL ครั้งแรก จะปรำกฏดังภำพที่ 10.11 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำโปรแกรมยังไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกระบวนกำรท ำงำนในภำพที่ 10.10 คือ
โปรแกรมไม่แสดงภำพสถำนะของวงจร เมื่อเปิดโปรแกรมในครั้งแรกจะเป็นสถำนะ Pure Resistor 
Circuit ดังนั้นภำพทีแ่สดงจะต้องเป็นภำพตำมสถำนะ โดยสำมำรถสร้ำงภำพประกอบได้จำกโปรแกรม
ประยุกต์ต่ำง ๆ ในที่นี้ใช้ภำพที่มีชื่อว่ำ RL1.jpg ขั้นตอนกำรใส่ภำพสถำนะของวงจรแสดงดังภำพที่ 
10.12 
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สถำนะ Pure Resistor Circuit  

 
ภาพที่ 10.11 หน้ำต่ำงโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL เมื่อเปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรก 

 

 
ภาพที่ 10.12 ขั้นตอนกำรใส่ภำพสถำนะของวงจร 
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  เมื่อท ำกำรรันโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL จะแสดงภำพสถำนะของวงจร ดังภำพที่ 
10.13 
 

 
ภาพที่ 10.13 สถำนะของวงจรในโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก 

 
  2. กำรเขียนโปรแกรมเพื่อเลือกสถำนของวงจรอันดับหนึ่ง RL  
  กำรเขียนโปรแกรมเพื่อเลือกสถำนะของวงจรพร้อมทั้งแสดงภำพเมื่อเลือกสถำนะนั้น ๆ สิ่งที่
ต้องเตรียมคือภำพสถำนะของวงจรแบบต่ำง ๆ มีกำรตั้งชื่อภำพดังนี ้
   - ภำพช่ือ RL1.jpg เพื่อแสดงสถำนะของวงจร Pure Resistor Circuit  
   - ภำพช่ือ RL2.jpg เพื่อแสดงสถำนะของวงจร Pure Inductor Circuit  
   - ภำพช่ือ RL3.jpg เพื่อแสดงสถำนะของวงจร Pure R and L Circuit 
  3. จำกนั้นท ำกำรเขียนโปรแกรมลงในปุ่มต่ำง ๆ ดังนี้ 
   - ปุ่ม Pure Resistor Circuit เลื่อนเมำส์ไปที่ View Callbacks แล้วเลือก Callback 
จะปรำกฏ M-file Editor ที่  
 
  function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
 
แล้วให้เขียนโปรแกรม และท ำกำรบันทึก 
 
%========================start==================================  
global ff 
mtt=get(hObject,'value');  
switch mtt  
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case 1  
ff=1;  
axes(handles.axes1)  
handles.layer = imread([filesep 'RL1.jpg'],'jpg');  
info = imfinfo([filesep 'RL1.jpg'],'jpg');  
image(handles.layer)  
set(handles.axes1,'Visible','off'); 
axes(handles.axes3);title('');xlabel('');ylabel(''); cla 

case 2  
ff=2;  
axes(handles.axes1)  
handles.layer = imread([filesep 'RL2.jpg'],'jpg');  
info = imfinfo([filesep 'RL1.jpg'],'jpg');  
image(handles.layer)  
set(handles.axes1,'Visible','off'); 
axes(handles.axes3);title('');xlabel('');ylabel(''); cla 

case 3  
ff=3;  
axes(handles.axes1)  
handles.layer = imread([filesep 'RL3.jpg'],'jpg');  
info = imfinfo([filesep 'RL1.jpg'],'jpg');  
image(handles.layer)  
set(handles.axes1,'Visible','off'); 
axes(handles.axes3);title('');xlabel('');ylabel(''); cla 

end 
%========================stop==================================  
 
  4. ท ำกำรรันโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และท ำกำรเลือกสถำนะของวงจรเป็น 
Pure Resistor Circuit จะแสดงดังภำพที ่10.14 
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ภาพที่ 10.14 กำรแสดงสถำนะของวงจรอันดับหนึ่ง RL แบบ Pure Resistor Circuit  
 
  ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมค ำสั่งปุ่มต่ำง ๆ สำมำรถด ำเนินกำรเขียนได้ในลักษณะเดียวกันกับ
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
 
10.7 สรุป 
  กำรประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB ส ำหรับงำนทำงด้ำนไฟฟ้ำที่น ำเสนอในบทนี้ เป็นกำรสร้ำง 
GUI ส ำหรับกำรวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC ของวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง โดยจะกล่ำวถึง
ปัญหำว่ำท ำไมต้องท ำกำรสร้ำง GUI ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำรสร้ำง GUI ในหน้ำต่ำง
โปรแกรมหลัก โปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RC 
และกำรเขียนโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของวัตถุ พร้อมทั้งแสดงกำรเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงภำพที่
หน้ำต่ำงเมนูหลัก ซึ่งเป็นรำยละเอียดขั้นต้นของกำรสร้ำง GUI ทั้งหมด   
  ส่วนกำรพิจำรณำหำค่ำกระแสและแรงดันของวงจรตัวต้ำนทำนกับตัวเหนี่ยวน ำ และตัวต้ำนทำน
กับตัวเก็บประจุ ในสภำวะที่ตัวเหนี่ยวน ำหรือตัวเก็บประจุสะสมหรือคำยพลังงำนที่เก็บสะสมไว้ หรือ 
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกสมกำรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ส ำหรับวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้ำนทำนกับ      
ตัวเหนี่ยวน ำ (RL) หรือวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้ำนทำนกับตัวเก็บประจุ (RC) เป็นตัวอย่ำง             
กำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นกำรหำค ำตอบวิธีกำรหนึ่งที่นิยมน ำมำใช้ เพรำะสะดวก
และมีควำมรวดเร็วในกำรค ำนวณ ท ำให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจหลักกำรท ำงำนของวงจรไฟฟ้ำ
กระแสตรงได้เป็นอย่ำงด ี
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ GUI ของ MATLAB  

ส าหรบัการวเิคราะห์วงจรอนัดับหนึ่ง RL และ RC 
 
1. จงอธิบำยขั้นตอนกำรวิเครำะห์ส ำหรับกำรพัฒนำ GUI ของโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 
และ RC 
 
2. จงออกแบบโปรแกรมจ ำลองกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL และ 
RC 
 
3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมปุ่ม VR(t), VC(t), i(t), P(t) และ W(t) ของกำรวิเครำะห์วงจรอันดับ
หนึ่ง RL  
 
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมปุ่ม VR(t), VC(t), i(t), P(t) และ W(t) ของกำรวิเครำะห์วงจรอันดับ
หนึ่ง RC 
 
5. จงเขียนโปรแกรมเพือ่ควบคุมวัตถุอ่ืน ๆ ในโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหนึ่ง RL 
 
6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมวัตถุอื่น ๆ ในโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหน่ึง RC 
 
7. จงอธิบำยขั้นตอนวิธีด ำเนินกำรพัฒนำ GUI ของโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับสอง RLC  
 
8. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับสอง RLC โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 8.1 มีรูปแบบผลตอบสนองสัญญำณเข้ำ 3 รูปแบบ ได้แก่ หน่วงเกิน หน่วงขำด และหน่วง
วิกฤต 
 8.2 แสดงสมกำรผลตอบสนองสัญญำณแต่ละรูปแบบ 
 
9. จงเขียนคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับหน่ึง RL และ RC จำกโปรแกรมที่พัฒนำขึ้น 
 
10. จงเขยีนคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมวิเครำะห์วงจรอันดับสอง RLC จำกโปรแกรมที่พัฒนำขึ้น 
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บทที่ 11  

การประยุกต์ใช้ Simulink ของ MATLAB  
ส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

 
 
  จำกที่ทรำบโปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมส ำหรับช่วยงำนค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ที่มี
ชื่อเสียงในปัจจุบัน และเป็นที่นิยมใช้ในทำงด้ำนกำรวิจัย พัฒนำและวิเครำะห์ โดย MATLAB เป็น
ภำษำคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (High-level Language) ท ำให้กำรค ำนวณผลลัพธ์ พัฒนำอัลกอริทึ่ม สร้ำง
แบบจ ำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ำยและรวดเร็ว  โปรแกรมMATLAB สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในลักษณะ
กำรเขียนค ำสั่งเข้ำไปทีละค ำสั่ง เพื่อให้ MATLAB ประมวลผลหรือสำมำรถรวบรวมชุดค ำสั่งให้เป็น
โปรแกรมได้ โดยเก็บข้อมูลในลักษณะของเมทริกซ์ในกำรสร้ำงตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล ไม่จ ำเป็นต้อง
จองมิติของเมทริกซ์เหมือนกับกำรเขียนโปรแกรมทั่วไป ท ำให้สำมำรถแก้ปัญหำของตัวแปรที่อยู่ใน
รูปแบบเมทรกิซ์หรือเวกเตอร์ได้โดยง่ำย 
  อีกทั้งควำมสำมำรถหลักของ MATLAB คือ เป็นโปรแกรมที่มีควำมสำมำรในกำรค ำนวณและ
แสดงผลได้ทั้งตัวเลขและกรำฟิกที่มีประสิทธิภำพและมีฟังก์ชันที่ เหมำะสมกับงำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ นอกจำกนั้นผู้ใช้ยังสำมำรถเขียนฟังก์ชันขึ้นมำใหม่โดยสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เหมำะสมกับงำน กำรใช้งำนโปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชันทำง
คณิตศำสตร์ให้เลือกใช้มำกมำยนอกจำกนั้นยังสำมำรถสร้ำงฟังก์ชันขึ้นมำใช้งำนได้เอง ฟังก์ชันที่สร้ำง
ขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ที่มีนำมสกุล .m หรือ m-file โดย Algorithm สำมำรถพัฒนำได้ง่ำยและ
สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงด้ำนคณิตศำสตร์ที่มีควำมซับซ้อนได้ง่ำยและรวดเร็ว นอกจำกนั้นยังมี
แบบจ ำลอง (Simulink) ที่สำมำรถสร้ำงบล็อกไดอะแกรมเพื่อใช้ทดสอบ วิเครำะห์ ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบต่ำง ๆ ก่อนน ำไปใช้งำนจริง 
  กำรเขียนโปรแกรมใน MATLAB จะใกล้เคียงกำรเขียนสมกำรทำงคณิตศำสตร์ จึงง่ำยกว่ำ   
กำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ภำษำ C, Fortran หรือภำษำอื่น ๆ และยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกรำฟ
หรือรูปภำพทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นอกจำกนั้นยังสำมำรถท ำงำนแบบ Dynamic link กับ
โปรแกรม Word, Excel, RapidMiner, DIgSILENT หรือโปรแกรมอื่น  ๆ ที่ ร่ วมท ำงำนอยู่บน
ระบบปฏิบัติกำร (Operation System) ได้ จึงท ำให้สำมำรถน ำโปรแกรม MATLAB ไปประยุกต์ใช้
งำนได้หลำกหลำยสำขำ ทั้ง Signal processing, Image and Video processing, Control system, 
Neural networks, Fuzzy logic, Wavelet, Communication, Statistics, Data Cleaning, 
Economic และอื่น ๆ อีกมำกมำย ส ำหรับบทนี้เป็นกำรประยุกต์ใช้ Simulink ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
Toolbox ที่อยู่ในโปรแกรม MATLAB ภำยใต้กำรท ำงำนของหน้ำต่ำงที่เป็นกำรเชื่อมต่อทำงรูปภำพ 
(GUI) ของ Simulink   
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11.1 การเรียกใช้ Simulink ของ MATLAB 
 กำรใช้งำน Simulink เริ่มจำกเปิดโปรแกรม MATLAB จำกนั้นคลิกปุ่ม      บนแถบ
เครื่องมือ เพื่อเรียกใช้งำน Simulink ของโปรแกรม ดังภำพที่ 11.1  
 

 
 

ภาพที่ 11.1 กำรเรียกใช้งำน Simulink ของโปรแกรม 
 

  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Library ของโปรแกรม ดังภำพที่ 11.2  
 
 

 
ภาพที่ 11.2 หน้ำต่ำง Library ของโปรแกรม 
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11.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าต่าง Library Simulink ของ MATLAB 
  เมื่อเริ่มใช้งำน Simulink จะพบหน้ำต่ำง Simulink Library Browser ดังภำพที่ 11.3 
ประกอบด้วย Block Diagram ที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ต่ำง ๆ กำรเลือกใช้งำนในหมวดหมู่ใดในหน้ำต่ำง 
Simulink Library Browser ให้คลิกที่ไอคอนของหมวดหมู่นั้น และปรำกฏหน้ำต่ำงรำยละเอียดของ 
Block Diagram บนหน้ำต่ำงของ Simulink Library นั้น ๆ ในกำรจ ำลองกำรท ำงำนของระบบ 
อุปกรณ์เหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำงำนได้เพียงตัวเดียวโดด ๆ จะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ จึงจะ
ท ำงำนได้  
 

 
 

ภาพที่ 11.3 หน้ำต่ำง Simulink Library Browser 
 

  ส ำหรับ Simulink Library ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์  
  1. Source Library ประกอบด้วย Block ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำเนิดสัญญำณเพือ่ใช้ใน
กำรเป็นอินพุตให้กับระบบ เช่น Sine Wave, Pulse Generator เป็นต้น ดังภำพที่ 11.4 
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ภาพที่ 11.4 รำยละเอียดของ Block ในหมวดหมู่ Sources 
 

  จำกภำพที่ 11.4 ภำยใน Block แต่ละ Block มีช่องส ำหรับป้อนค่ำพำรำมิเตอร์ ซึ่งสำมำรถ
แก้ไขค่ำต่ำง ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ 
 
 2. Math Operations ประกอบด้วย Block ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันกำรด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์
ทั่วไป ดังภำพที่ 11.5 
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ภาพที่ 11.5 รำยละเอียดของ Block ในหมวดหมู่ Math Operations 
 
 3. Sinks Library ประกอบด้วย Block ที่ใช้ในกำรรับค่ำของสัญญำณหรือเอำต์พุตในแต่ละ
จุดของแบบจ ำลอง เพื่อน ำไปแสดงผลหรือควบคุมกำรท ำงำนของ Simulink ดังภำพที่ 11.6  
 

 
 

ภาพที่ 11.6 รำยละเอียดของ Block ในหมวดหมู่ Sinks 
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11.3 การเรียกใช ้Block พื้นฐานของ Simulink ของ MATLAB 
  เมื่อต้องกำรจ ำลองเหตุกำรณ์หรือกำรท ำงำนของระบบใด ๆ สิ่งที่ต้องท ำอันดับแรก คือ     
กำรสร้ำงแบบจ ำลองของระบบนั้น เมื่อต้องกำรสร้ำงแบบจ ำลองบน Simulink ให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอน
รูปกระดำษเพื่อสร้ำงแผ่นงำนใหม่ ดังภำพที่ 11.7 เมื่อคลิกที่ไอคอนดังกล่ำวปรำกฏแผ่นงำนขึ้น ดัง
ภำพที่ 11.8 แผ่นงำนที่สร้ำงขึ้นจะเป็นที่เก็บแบบจ ำลอง ซึ่งสร้ำงขึ้นจำกกำรน ำ Block แต่ละตัวมำต่อ
กันอย่ำงเหมำะสมตำมสมกำรทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งอธิบำยกำรท ำงำนของระบบที่เรำต้องกำรจ ำลอง 
เมื่อท ำกำรบันทึกแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้น จะถูกเก็บไว้ในรูป File ที่มีนำมสกุล .mdl 
 

 
 

ภาพที่ 11.7 ไอคอนส ำหรับเปิดแผ่นงำนใหม่เพื่อสร้ำงแบบจ ำลอง 
 

 
 

ภาพที่ 11.8 แผ่นงำนใหม่เพื่อสร้ำงแบบจ ำลอง 
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  กำรเลือกอุปกรณ์ หรือ Block ที่อยู่ในหน้ำต่ำง Simulink Library Browser นั้น สำมำรถท ำ
ได้โดยกำรเลื่อนเมำส์ไปยังไอคอนของอุปกรณ์ที่ต้องกำรเลือก แล้วกดเมำส์ปุ่มซ้ำยค้ำงไว้และลำกรูป
ไอคอนนั้นมำยังแผ่นงำน  
 กำรลบ Block ที่ได้เลือกไว้ สำมำรถใช้เมำส์คลิกที่ Block นั้นแล้วกดปุ่ม Delete บน
คีย์บอร์ด  
 กำรหมุน Block สำมำรถท ำได้โดยใช้เมำส์คลิกบน Block ที่ต้องกำรจะหมุมแล้วกดคีย์ 
Ctrl+R Block จะท ำกำรหมุนทีละ 90 องศำ 
 
ตัวอย่างที่ 11.1 กำรใช้งำน Sine Wave และ Scope โดยก ำหนดค่ำ Amplitude = 5 และค่ำ 
Frequency = 2*pi*50 rad/sec 
  เริ่มต้นจำกกำรน ำ Block Sine Wave จำก Library กลุ่ม Source ออกมำวำง ดังภำพที่ 
11.9 
 

 
 

ภาพที่ 11.9 กำรน ำ Block Sine Wave จำก Library กลุ่ม Source 
 

  จำกนั้นน ำ Scope จำก Library กลุ่ม Sinks ออกมำวำงและท ำกำรเชื่อมโยง Block ทั้งสอง
เข้ำด้วยกัน ดังภำพที่ 11.10 
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ภาพที่ 11.10 ไดอะแกรมของกำรใช้ Sine Wave และ Scope 
 

  ล ำดับต่อไปคือ กำรป้อนค่ำพำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมให้กับ Block ที่ถูกน ำมำวำง โดยใช้เมำส์
วำงบน Block แล้วดับเบิลคลิก จะปรำกฏหน้ำต่ำงก ำหนดค่ำ ส ำหรับในตัวอย่ำงนี้ ก ำหนดใ ห้
พำรำมิเตอร์ของ Block Sine Wave แล้วคลิกปุ่ม OK ดังภำพที่ 11.11 
 

 
ภาพที่ 11.11 พำรำมิเตอร์ของ Block Sine Wave 
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  จำกนั้นท ำกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ของกำรจ ำลองกำรท ำงำน โดยค่ำพำรำมิเตอร์และ
วิธีกำรก ำหนดค่ ำ  ดั งภำพที่  11 .12 คือ จำกหน้ำต่ ำงแผ่นงำนให้คลิกที่  Simulation >> 
Configuration Parameters จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรป้อนค่ำให้ผู้ใช้ป้อนค่ำตำมควำมต้องกำร เมื่อ
เสร็จสิ้นให้กด OK เพื่อยืนยันและปิดหน้ำต่ำง จำกนั้นท ำกำรเริ่มต้นกำรจ ำลองกำรท ำงำนโดยคลิกปุ่ม 
run ดังภำพที่ 11.13 เมื่อ Simulink ประมวลผลเสร็จแล้วให้ผู้ใช้งำนดับเบิลคลิกที่ Block Scope 
เพื่อดูผลกำรจ ำลอง ดังภำพที่ 11.14  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 11.12 พำรำมิเตอร์ของกำรจ ำลองกำรท ำงำน 
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ภาพที่ 11.13 กำรสั่งให้ Simulink จ ำลองกำรท ำงำนของระบบที่สร้ำงขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 11.14 ผลกำรจ ำลองกำรท ำงำนของระบบที่สร้ำงขึ้น 
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ตัวอย่างที่ 11.2 กำรหำค่ำควำมต่ำงเฟสของสัญญำณ 

𝑓(𝑡) =  𝑎0 + ∑((𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜔0𝑡) + 𝑏𝑛𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜔0𝑡))

∞

𝑛=1

 

 เริ่มต้นจำกกำรน ำ Block ต่ำง ๆ ดังภำพที่ 11.15 จำก Library Browser มำต่อเป็นวงจร  
 

 
 

 
ภาพที่ 11.15 กำรน ำ Block ต่ำง ๆ จำก Library Browser 
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  จำกน้ัน ก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ของ Block ต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1. ค่ำพำรำมิเตอร์ของ Block Cosine wave และ Sine wave ก ำหนดค่ำดังภำพที่ 11.16  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11.16 ค่ำพำรำมิเตอร์ของ Block Cosine wave และ Sine wave 
 

 2. ตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ Start time ที่ 0.0 และ Stop time ที่ 2.0 ดังภำพที่ 11.17 
 

 
 

ภาพที่ 11.17 ค่ำพำรำมิเตอร์ Start time และ Stop time 
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  3. ท ำกำรรันโปรแกรม โดยกำรดับเบิลคลิกที่ Block Scope เพื่อดูผลกำรจ ำลอง ดังภำพที่ 
11.18 
 

 
 

ภาพที่ 11.18 ผลกำรจ ำลองกำรท ำงำนของระบบ  
 
11.4 การเขียนโปรแกรม Simulink ของ MATLAB ส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
  กำรเขียนโปรแกรม Simulink ของ MATLAB เป็นกำรจ ำลองผลกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ 
ตัวอย่ำงที่น ำมำใช้ในกำรจ ำลองผลกำรท ำงำนนี้เกี่ยวกับกำรทดสอบกำรสุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ 
(Sampling) ที่ใช้โปรแกรม Simulink ของ MATLAB ในกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
 1. ท ำกำรเปิดโปรแกรม Simulink ของ MATLAB ดังภำพที่ 11.19  
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ภาพที่ 11.19 กำรเปิดโปรแกรม Simulink ของ MATLAB 

 
 2. กำรทดลองเขียนแบบ Simulink Model ตัวอย่ำง เมื่ อก ำหนดให้สัญญำณมีค่ำ 
bandwidth 10 Hz สำมำรถท ำกำรทดสอบโดยใช้ควำมถี่สุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ (𝑓𝑠) ให้ครบทั้ง 3 กรณี 
ได้แก่  𝑓𝑠 > 20 𝐻𝑧 , 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 และ 𝑓𝑠 < 20 𝐻𝑧 โดยสำมำรถเขียนเป็น Simulink 
Model ได้ดังนี ้
 กรณีที่ 1 คือ 𝑓𝑠 > 20 𝐻𝑧 โดยก ำหนดให้ควำมถี่ 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 ดังภำพที่ 11.20 
 

 
 

ภาพที่ 11.20 กำรทดสอบโดยใช้ควำมถี่สุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 
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  จำกภำพที่ 11.20 เป็นกำรทดสอบโดยใช้ควำมถี่สุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 โดย
สำมำรถที่จะเลือกใช้ Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 11.1  
 
ตารางที่ 11.1 กำรเลือกใช้ Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ในกรณีที่ 1 

ส่วนประกอบของโมเดล ตัวแปร ค่า 
Sine Wave  Amplitude 1 
 Frequency (rad/sec) 2*pi*10 
 Phase (rad) 0 
 Sample time 0 
Pulse Generator Period (sec) 1/100 
 Pulse width (% of period) 50 
 Amplitude 1 
 Start time 0 
Dot Product - - 
Scope(1,2,3) - - 

 
11.5 การปรับค่าโปรแกรม Simulink ของ MATLAB ส าหรับงานไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์   
  จำกตำรำงที่ 11.1 กำรเลือกใช้ Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ 
นั้น สำมำรถท ำกำรปรับค่ำในแต่ละ Block จำกนั้นคลิกปุม่ OK เพื่อท ำกำรบันทึก ดังภำพที่ 11.21 – 
ภำพที่ 11.22 

 
ภาพที่ 11.21 กำรใส่ค่ำภำยใน Simulation Parameters ของ Block Sine Wave 
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ภาพที่ 11.22 กำรใส่ค่ำภำยใน Simulation Parameters ของ Block Pulse Generator 

 
 จำกนั้นท ำกำรทดสอบโปรแกรม Simulink โดยกำรกดปุ่ม run เพื่อแสดงกำรผลกำรจ ำลอง 
สัญญำณสุ่มตัวอย่ำง ดังภำพที่ 11.23 – ภำพที่ 11.25 
 

 
 

ภาพที่ 11.23 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope  
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ภาพที่ 11.24 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope1 
 

 
 

ภาพที่ 11.25 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope2 
 

  จำกภำพที่ 11.23 – ภำพที่ 11.25 พบว่ำ ผลกำรทดสอบโดยใช้ควำมถี่สุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ
ควำมถี่ 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 มีลักษณะที่เหมือนกับสัญญำณ Sine Wave มำกที่สุด แต่จะมีสัญญำณบ้ำง
ส่วนที่ขำดหำยไปนั้นคือ สัญญำณสุ่มตัวอย่ำง ส ำหรับกำรทดสอบกรณีที่ 2 และ กรณีที่ 3 สำมำรถท ำ
ได้เหมือนกรณีที่ 1 
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 กรณีที่ 2 คือ 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 โดยก ำหนดให้ควำมถี่ 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 สำมำรถที่จะเลือกใช้ 
Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 11.2 
 
ตารางที่ 11.2 กำรเลือกใช้ Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ในกรณีที่ 2 

ส่วนประกอบของโมเดล ตัวแปร ค่า 
Sine Wave  Amplitude 1 
 Frequency (rad/sec) 2*pi*10 
 Phase (rad) 0 
 Sample time 0 
Pulse Generator Period (sec) 1/20 
 Pulse width (% of period) 50 
 Amplitude 1 
 Start time 0 
Dot Product - - 
Scope(1,2,3) - - 

  
เมื่อท ำกำรปรับค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ตำมตำรำงที่ 11.2 แล้ว จำกนั้นท ำกำรทดสอบ

โปรแกรม Simulink โดยกำรกดปุ่ม run เพื่อแสดงกำรผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง ดังภำพที่ 
11.26 – ภำพที่ 11.28 
 

 
 

ภาพที่ 11.26 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope  
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ภาพที่ 11.27 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope1 
 

 

 
 

ภาพที่ 11.28 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 20 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope2 
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 กรณีที่ 3 คือ 𝑓𝑠 < 20 𝐻𝑧 โดยก ำหนดให้ควำมถี่ 𝑓𝑠 = 15 𝐻𝑧 สำมำรถที่จะเลือกใช้ 
Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 11.3 
 
ตารางที่ 11.3 กำรเลือกใช้ Simulink Model จำก Library และกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ในกรณีที่ 3 

ส่วนประกอบของโมเดล ตัวแปร ค่า 
Sine Wave  Amplitude 1 
 Frequency (rad/sec) 2*pi*10 
 Phase (rad) 0 
 Sample time 0 
Pulse Generator Period (sec) 1/15 
 Pulse width (% of period) 50 
 Amplitude 1 
 Start time 0 
Dot Product - - 
Scope(1,2,3) - - 

  
  เมื่อท ำกำรปรับค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ตำมตำรำงที่ 11.3 แล้ว จำกนั้นท ำกำรทดสอบ
โปรแกรม Simulink โดยกำรกดปุ่ม run เพื่อแสดงกำรผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง ดังภำพที่ 
11.29 – ภำพที่ 11.31 
 

 
 

ภาพที่ 11.29 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 15 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope  
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ภาพที่ 11.30 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 15 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope1 
 
 

 
 

ภาพที่ 11.31 ผลกำรจ ำลองสัญญำณสุ่มตัวอย่ำง 𝑓𝑠 = 15 𝐻𝑧 วัดจำกสัญญำณ scope2 
 
11.6 สรุป 
 กำรประยุกต์ใช้งำน Simulink ซึ่งเป็นเครื่องมือ Toolbox ที่อยู่ในโปรแกรม MATLAB โดย
จะท ำงำนภำยใต้หน้ำต่ำงที่เป็นกำรเชื่อมต่อทำงรูปภำพ (GUI) ของ Simulink เท่ำนั้น ซึ่งเป็นกำรน ำ 
Block ในหน้ำต่ำง Library-Simulink มำต่อกันตำมที่เรำต้องกำร และสำมำรถจ ำลองระบบได้ทั้ง
ระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ระบบเวลำต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง กำรจ ำลองระบบสำมำรถ
กระท ำได้โดยป้อนอินพุตที่ป้อนเข้ำไป 
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  เมื่อเริ่มใช้งำน Simulink จะพบหน้ำต่ำง Simulink Library Browser ประกอบด้วย Block 
Diagram ที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ต่ำง ๆ กำรเลือกใช้งำนในหมวดหมู่ใดในหน้ำต่ำง Simulink Library 
Browser ให้คลิกที่ไอคอนของหมวดหมู่นั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงรำยละเอียดของ Block Diagram บน
หน้ำต่ำงของ Simulink Library ในกำรจ ำลองกำรท ำงำนของระบบ ซึ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไม่สำมำรถ
ท ำงำนได้เพียงตัวอุปกรณเ์ดียวจะต้องมีกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ จึงจะท ำงำนได้ 
  กำรเรียกใช้ Block พื้นฐำนของ Simulink ของ MATLAB เมื่อต้องกำรสร้ำงแบบจ ำลองบน 
Simulink ให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอนรูปกระดำษเพื่อสร้ำงแผ่นงำนใหม่ จำกน้ันน ำ Block แต่ละตัวมำต่อกัน
อย่ำงเหมำะสมตำมสมกำรทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งอธิบำยกำรท ำงำนของระบบที่เรำต้องกำรจ ำลอง      
เมื่อท ำกำรบันทึกแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้น จะถูกเก็บไว้ในรูป File ที่มีนำมสกุล .mdl 
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แบบฝึกหัด 
บทที่ 11 การประยุกต์ใช้ Simulink ของ MATLAB ส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 
1. จงอธิบำยกำรเรียกใช้ Simulink ของ MATLAB 
 
2. จงอธิบำยส่วนประกอบต่ำง ๆ บนหน้ำตำ่ง Library Simulink ของ MATLAB 
 
3. จงอธิบำยกำรเรียกใช ้Block พื้นฐำน ด้วย Simulink ของ MATLAB 
 
4. จงอธิบำยวิธีกำรเรียกใช้ Block พีชคณิชบูลีน ด้วย Simulink ของ MATLAB 
 
5. จงประยุกต์ใช ้Simulink ของ MATLAB ส ำหรับกำรใช้งำน Cosine Wave และ Scope โดย
ก ำหนดค่ำ Amplitude = 10 และค่ำ Frequency = 2*pi*50 rad/sec 
 
6. จงประยุกต์ใช ้Simulink ของ MATLAB ส ำหรับกำรใชง้ำน sine Wave และ Scope โดย
ก ำหนดค่ำ Amplitude = 20 และค่ำ Frequency = 2*pi*50 rad/sec 
 
7. จงท ำกำรจ ำลองเพื่อกำรออกแบบระบบควบคุมชนิดลูปปิดกำรวำงต ำแหน่ง Poles (Closed loop 
pole placement design) โดยก ำหนดให้ S1 = -0.0019 + j3.28, S2 = -0.0019 -j3.28 โดยใช้               
กำรประยุกต์ใช้ Simulink ของ MATLAB 
 
8. จงท ำกำรจ ำลองระบบควบคุมชนิด Open loop โดยก ำหนดให้มี Gain ac supply ; Gain = 
220/110 = 2  
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9. จงท ำกำรจ ำลองระบบควบคุมชนิด Closed loop โดยก ำหนดให้มี ac supply ระหว่ำง 100 – 
250 V ซึ่งก ำหนดให้เอำท์พุต Gain = 0.1 , Gain = 1 และ Gain = 10 
 

 
 
10. จงประยุกต์ใช้ Simulink ของ MATLAB เกี่ยวกับกำรสุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ (Sampling) โดยท ำ
กำรออกแบบโมเดล และตั้งค่ำตัวแปรภำยในโมเดล จำกนั้นท ำกำรแสดงสัญญำณต่ำง ๆ  
 

 
 

กำรออกแบบโมเดลกำรสุ่มตวัอย่ำงสัญญำณ (Sampling) 
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ตาราง กำรต้ังค่ำตัวแปรภำยในโมเดลกำรสุ่มตัวอย่ำงสัญญำณ (Sampling) 
ส่วนประกอบของโมเดล ตัวแปร ค่าที่ก าหนด 

Pulse Generator Pulse type Timebased 
 Amplitude 1 
 Period (secs) 0.01 
 Pulse Width (% of period) 1 
 Phase delays (secs) 0 
 Interpret vector parameters as 1-D Yes 
Product Wave form Sine 
 Amplitude 1 
 Frequency 5 
 Units Hertz 
 Interpret vector parameters as 1-D Yes 
Analog Filter Design Design method Butterworth 
 Filter type Lowpass 
 Filter order 8 
 Passband edge frequency (rads/sec) 5*2*pi 
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