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การใช Mathematica เบื้องตน
Mathematica เปนโปรแกรมการคํานวณที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีฟงกชัน
built-in มากมาย และเรายังสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให Mathematica ประมวลผลตามไดอีก
ดวย เอกสารฉบับนี้จะเปนการแนะนําการใชโปรแกรม Mathematica เวอรชนั 7 เบื้องตน
เพื่อใหผูอานมีความคุนเคยและสามารถใชโปรแกรม Mathematica เพื่อเปนตัวชวยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรตอไป คําสั่งที่ใชในเวอรชัน 7 นี้ อาจจะแตกตางไปจากเวอรชันอื่นบาง โดย
คําอธิบายสําหรับการใชคําสั่งตาง ๆ สามารถคนหาไดจาก Help -> Documentation Center
จากแถบเครื่องมือ

Mathematica จะทําตัวเสมือนเครื่องคิดเลข โดยคําสั่งที่จะสั่งให Mathematica
ประมวลผลจะใสลงใน input cells ซึ่งคําสั่งตาง ๆ จะปรากฏเปนตัวหนา ผลการประมวลจะ
คํานวณออกมาโดยการกด Shift และ Enter พรอมกัน
Mathematica เวอรชัน 7 เปนโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลซื้อลิขสิทธิ์เพื่อใหนกั ศึกษา
และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยใชไดอยางถูกกฏหมาย

1. การคํานวณทางตัวเลข
Mathematica ทําตัวเสมือนเครื่องคิดเลขขนาดใหญที่สามารถคํานวณตัวเลขที่มคี วาม
ซับซอนไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน
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Cos[Pi/4]-Log[72]*(1+0.61/15)^12
-6.19283
Tan[0.5]^4*Sinh[0.6]^2
0.0361027

นอกเหนือไปจากนั้น เรายังสามารถใส comment ลงใน worksheet เพื่ออธิบายการคํานวณโดย
โปรแกรมจะไมนํา comment ไปประมวลผลดวย การใส comment ทําไดดังนี้

(* This is

a comment *)
Sin[Pi/2] (*Pi = 3.14*)
1
(4*12-5/7)/2 (*Here is a comment*)
331/14

เราจะเห็นวาคําตอบที่ไดแสดงในรูปของเศษสวน เนื่องจากผลการคํานวณจาก

Mathematica

จะแสดงในรูปของ exact มากกวาการแสดงในรูปของจํานวนทศนิยมที่ถูกปดเศษ เราสามารถ
บังคับคําตอบใหเขียนอยูในรูปทศนิยมไดโดยการใชคําสั่ง N ในตัวอยางตอไป % จะแสดงถึงผล
การคํานวณกอนหนา และ

// N เปนการสงผานการคํานวณในฟงกชัน N

% // N
23.6429
Mathematica ยังสามารถหาคําตอบของการคํานวณขนาดใหญไดอีกดวย
5^100
7888609052210118054117285652827862296732064351090230
047702789306640625

120!
6689502913449127057588118054090372586752746333138029
8102956713523016335572449629893668741652719849813081
5763789321409055253440858940812185989848111438965000
5964960521256960000000000000000000000000000
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การประมาณคาสามารถกําหนดไดตามความพอใจ โดยการใชฟงกชัน

N

พรอมทั้งกําหนด

จํานวนตัวเลขโดด
N[Pi,50] (*50 decimal digits of Pi*)
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751
N[E,100] (*100 decimal digits of natural number*)
2.71828182845904523536028747135266249775724709369995
9574966967627724076630353547594571382178525166427
Mathematica สามารถคํานวณทางพีชคณิตได
Expand[(x+2)^10]
1024+5120 x+11520 x2+15360 x3+13440 x4+8064 x5+3360
x6+960 x7+180 x8+20 x9+x10
Factor[x^10-y^10]
(x-y) (x+y) (x4-x3 y+x2 y2-x y3+y4) (x4+x3 y+x2 y2+x
y3+y4)
Mathematica สามารถคํานวณทางแคลคูลัสได
D[10 x^5,x]
50 x4
D[x^3 y^6,x]
3 x 2 y6
Integrate[Cos[x],x]
Sin[x]
Integrate[x,{x,0,1}]
1/2
Integrate[Sin[x], {x, 0, Pi}]
2
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Mathematica สามารถหาผลรวมของ summation
Sum[n,{n,1,10}]
55
Sum[1/n^2,{n,1,Infinity}]
2
 /6

2. การใช [ ] (brackets), { } (braces) และ ( ) (parentheses)
ผูใชอาจสับสนถึงวิธีการใชวงเล็บทั้งสามแบบนี้ ซึ่งวงเล็บทั้งสามแบบมีการใชทตี่ า งกัน
ดังนี้
[] ใชแสดง argument ของฟงกชัน เชน
N[Sin[Pi/4],15]
0.707106781186547
()

ใชสําหรับจัดกลุมในการคํานวณ เชน
((1+4)*7)/2
35/2

{}

ใชสําหรับการสราง lists เชน
N[{E,Pi},10]
{2.718281828,3.141592654}

list มีบทบาทสําคัญใน Mathematica อยางมาก เนื่องจากเปนพื้นฐานของ data structure เชน
การเก็บขอมูล การเรียกใชขอ มูล และการคํานวณระบบสมการขนาดใหญ

จัดทําโดย ดร.ดวงกมล เบาวัน

5

3. การสรางฟงกชัน และ Built-in ฟงกชัน
การสรางฟงกชันใน Mathematica สามารถทําไดงายและมีประโยชนอยางยิ่งเพื่อใชในการ
เขียนโปรแกรมสําหรับการคํานวณ ตัวอยางเชน ถาเราตองการสรางฟงกชัน

g ( x)  x

สามารถทําไดดังนี้
g[x_]:=Sqrt[x]

เราใชเครื่องหมาย := เพื่อไมใหแสดง output และการกําหนดตัวแปร เราจะกําหนดชื่อตัวแปร
และตามดวย underscore (_) เพื่อให Mathematica ทราบวาในทีน่ ี้ x คือตัวแปร จากนั้นเรา
สามารถกําหนดคาของตัวแปรที่เราตองการคํานวณลงในฟงกชัน ดังนี้
g[100]
10
g[123]
123

%//N
11.0905

นอกจากนี้ Mathematica เองก็มี built-in ฟงกชันมากมาย ตัวอยางเชน
 Trigonometric functions: Sin[x], Cos[x], Tan[x], Cot[x], Sec[x], Csc[x]
 Inverse trigonometric functions: ArcSin[x], ArcCos[x], ArcTan[x], ArcCot[x],
ArcSec[x], ArcCsc[x]
 Hyperbolic functions: Sinh[x], Cosh[x], Tanh[x], Coth[x], Sech[x], Csch[x]
 Inverse hyperbolic functions: ArcSinh[x], ArcCosh[x], ArcTanh[x],
ArcCoth[x], ArcSech[x], ArcCsch[x]
 Error function: Erf[x]
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 Complimentary error function: Erfc[x]
 Bessel functions: BesselJ[n,x], BesselY[n,x]
 Modified Bessel Functions: BesselI[n,x], BesselK[n,x]
 Values of the argument giving a zero for Bessel Functions: BesselJZero[n,k],
BesselYZero[n,k]
 Gamma function: Gamma[x]
 Legendre functions: LegendreP[n,x], LegendreQ[n,x]
 Absolute value: Abs[x]
 Natural Log: Log[x] (not the base 10 log)
 Base 10 Log: Log[x,10]
 Exponential: Exp[x]
 Limit: Limit[x]
 Laplace transform: LaplaceTransform[x]
 Inverse Laplace transform: InverseLaplaceTransform[x]

4. การวาดกราฟ
คําสั่งสําหรับการวาดกราฟใน Mathematica นั้นมีมากมายขึ้นอยูกับชนิดของการวาดกราฟ
วาผูใชจะวาดกราฟจากฟงกชันหรือจะวาดกราฟจากคูอันดับ (x, y, z) ที่กําหนดให คําสั่งพื้นฐาน
สําหรับการวาดกราฟ คือ Plot ตัวอยางเชนเราตองการวาดกราฟของฟงกชัน
5  x  5

y  x^3

ในชวง

เราสามารถเรียกใชคําสั่งไดดังนี้
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Plot[x^3,{x,-5,5}]
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กราฟจากหลายฟงกชันสามารถวาดใหอยูบนแกนเดียวกันได โดยกําหนดฟงกชันที่ตองการ
ใหอยูในรูปแบบของ list ดังนี้
Plot[{x^3,6*Cos[x]},{x,-2 Pi, 2 Pi}, PlotRange {10,10}]
10
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- 10

จากตัวอยางขางตนเราเพิ่มคําสั่ง

PlotRange ->{-10,10}

เพื่อกําหนดคาต่ําสุดและ

คาสูงสุดของแกน y นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มเติมคําสั่งพิเศษตาง ๆ ใหกับคําสัง่ Plot ได
โดยรายละเอียดสามารถคนหาไดจาก Documentation Center
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นอกเหนือไปจากนี้ Mathematica สามารถวาดกราฟใน 3 มิติไดดวยเชนกัน โดยการใช
คําสั่ง Plot3D ตัวอยางเชน
Plot3D[x^2-y^2, {x,-2,2},{y,-2,2}]

คําสั่ง ContourPlot เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการวาดกราฟของฟงกชัน 2 ตัวแปร
ContourPlot[x^2-y^2, {x,-2,2},{y,-2,2}]
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คําสั่งเพิ่มเติม MeshFunctions จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการวาดกราฟใน 3 มิติ
โดยใช Plot3D และ ContourPlot
Plot3D[x^2-y^2,{x,-2,2},{y,-2,2},

MeshFunctions



{#3 &}]

คําสั่ง

ListPlot

จะเปนการสรางกราฟจากคูอันดับที่กําหนดให ในที่นี้ เราะจะเริ่ม

สรางคูอันดับกอน โดยการใชคําสั่ง Table ซึ่งจะบอกความสัมพันธของคา x และ y โดยคา x
ถูกกําหนดใหเปนจํานวนเต็ม
Table[{x,x^3},{x,-5,5}]
{{-5,-125},{-4,-64},{-3,-27},{-2,-8},{-1,-1},
{0,0},{1,1},{2,8},{3,27},{4,64},{5,125}}
ListPlot[%]
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จะเห็นวาจุดทีไ่ ดอยูหางกันมาก โดยคาของ x ในแตละจุดจะมีคาตางกัน 1 เสมอ เรา
สามารถกําหนดชวงของคา x ไดดังตัวอยางดานลาง คาของ x ถูกกําหนดใหหางกัน 0.2 ดังนั้นคู
อันดับที่เกิดขึน้ จะมีจํานวนมากขึ้น ถาเราไมตองการให Mathematica แสดง output เราสามารถ
เพิ่ม semi-colon ตอนทายของคําสั่ง และในที่นี้เรากําหนดชื่อของ list ที่แสดงคูอันดับทั้งหมดให
เปน data
data = Table[{x,x^3},{x,-5,5,0.2}];
ListPlot[data]
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เราสามารถสรางเสนเชื่อจุดไดโดยใชคําสั่ง

ListLinePlot.

ListLinePlot[data]
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เราสามารถวาดกราฟตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปไวบนแกนเดียวกันได โดยใชคําสั่ง Show
p1=ListPlot[data, PlotStyle  {PointSize[0.015]}];
p2=ListLinePlot[data,PlotStyle  Thick,
ColorFunctionFunction[{x,y},ColorData["NeonColors"]
[y]]];
Show[p1,p2]
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เราสามารถใชคําสั่ง

GraphicsGrid

เพื่อแสดงกราฟ

2

ชนิดในลักษณะ

เปรียบเทียบไดอีกดวย
Show[GraphicsGrid[{{p1,p2}}]]

5. การหาคําตอบของสมการดวย Mathematica
Mathematica สามารถหาคําตอบของสมการไดทั้งวิธที างพีชคณิต (algebraic) และวิธีทาง
ตัวเลข (numeric) คําสั่งเบือ้ งตนของการหาคําตอบของสมการคือ

Solve ตัวอยางเชน

Solve[x^3-2 x -4 == 0, x]
{{x-1-},{x-1+},{x2}}
Solve[{x+y3, 2 x - y  -1}, {x,y}]
{{x2/3,y7/3}}

Mathematica ไมสามารถหาคําตอบของสมการพหุนามกําลัง 5 ขึ้นไปได แต Mathematica
จะแสดงผลลัพธในรูปแบบเฉพาะ ตัวอยางเชน

จัดทําโดย ดร.ดวงกมล เบาวัน
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Solve[x^5 - 5 x -6 0, x]
{{xRoot[-6-5#1+#15&,1]},{xRoot[-6-5#1+#15&,2]},
5
5
{xRoot[-6-5#1+#1 &,3]},{xRoot[-6-5#1+#1 &,4]},

{xRoot[-6-5 #1+#15&,5]}}

เราสามารถใชคําสั่ง NSolve เพื่อให Mathematica แสดงผลเปนคาตัวเลขได
NSolve[x^5 - 5 x -6 0, x]
{{x-1.08922-0.417504},{x-1.08922+0.417504},
{x0.23516-1.5894},{x0.23516+1.5894},{x1.70811}}

คําสั่ง

Solve

และ

NSolve

ใชไดดีกับสมการพหุนาม (polynomials) และระบบ

สมการพหุนาม (systems of polynomials) แตไมสามารใชในการหาคําตอบของสมการที่
เกี่ยวของกับฟงกชัน transcendental ได ตัวอยางเชน
NSolve[1 + Sin[x] -x,x]
Solve::tdep: The equations appear to involve the
variables to be solved for in an essentially nonalgebraic way. à
NSolve[1 + Sin[x] -x,x]

ในการหาคําตอบของสมการนี้ เราควรจะวาดกราฟของฟงกชัน
ทั้งสองเพื่อประมาณคําตอบคราว ๆ โดยคําตอบของสมการคือ
จุดตัดของกราฟทั้งสอง จากนั้นใชคําสั่ง FindRoot ซึ่งเปนการ
หาคําตอบโดยวิธที าง numerical analysis ที่เรียกวา Newton’s
method เพื่อหาคําตอบ การใชวธิ ี Newton’s method นั้นเรา
จะตองกําหนดจุดเริ่มตน (initial guess) ที่จะนํามาใชในการคํานวณ โดยจุดเริ่มตนนี้สามารถ
ประมาณไดจากกราฟซึ่งเปนตําแหนงที่ฟงกชันทั้งสองนี้ตัดกัน

จัดทําโดย ดร.ดวงกมล เบาวัน
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Plot[{1+Sin[x],-x},{x,-1, 1}]
1.5

1.0

0.5

- 1.0

- 0.5

0.5

1.0

- 0.5
- 1.0

FindRoot[1+Sin[x] -x, {x,-0.5}]
{x-0.510973}

6. เมทริกซ
Mathematica

สามารถนํามาใชในการคํานวณเมทริกซไดทั้ง

แบบทีใ่ หผลลัพธเปนตัวเลข และแบบทีใ่ หผลลัพธเปนความสัมพันธ
ของตัวแปร โดยการนิยามเมทริกซใน Mathematica สามารถทําได
โดยการสราง list ตัวอยางเชนการกําหนดเมทริกซ 2×2
M={{1,2},{3,4}}
{{1,2},{3,4}}

คําสั่ง MatrixForm เปนการแสดงเมทริกซที่สรางขึ้นจาก list ใหอยูในรูปของเมทริกซ
MatrixForm[M]
1 2


3 4

จัดทําโดย ดร.ดวงกมล เบาวัน
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ตัวอยางดานลางจะเปนการเรียกใชคําสัง่ ตาง ๆ ใน Mathematica เพื่อคํานวณ matrix
operations พื้นฐาน
M1=Inverse[M] (*matrix inverse*)
{{-2,1},{3/2,-(1/2)}}
MatrixForm[M1]

 2 1 


 3  1 
2
 2
MatrixPower[M,3] (*3-th power of a matrix*)
{{37,54},{81,118}}
MatrixPower[M,5] (*5-th power of a matrix*)
{{1069,1558},{2337,3406}}
Det[M](*determinant*)
-2
Tr[M] (*trace*)
5
Transpose[M] (*transpose*)
{{1,3},{2,4}}
r = Eigenvalues[M] (*eigenvalues*)
{1/2 (5+ 33 ),1/2 (5- 33 )}
N[r] (*This gives a numerical approximation to the
eigenvalues*)
{5.37228,-0.372281}
N[Eigenvectors[M]](*gives a list of the eigenvectors
of the square matrix*)
{{0.457427,1.},{-1.45743,1.}}

จัดทําโดย ดร.ดวงกมล เบาวัน

16

7. แบบฝกหัด
1. จงใชโปรแกรม Mathematica เพื่อคํานวณหาคาตอไปนี้


Pi



I



Pi//N



Exp[a x]



Cos[Pi]



i*i



Cos[- π]



I I



Sqrt[-1]



cos(Pi)

2. พิจารณาการใชคําสั่ง Plot และ Show ดวยคําสั่งพิเศษ โดยการพิมพ command
ตอไปนี้
g[x_]=Sin[x*Pi/4]
p1=Plot[Cos[x*π/4],{x,0,4*Pi}, PlotStyle->
{Thickness[0.02], GrayLevel[0.5], Dashing[{0.07,0.02}]}]
p2=Plot[g[x],{x,0,4*Pi},PlotStyle->
{Thickness[0.015]}]
Show[p1, p2, Frame->True, FrameLabel->{x,"g(x)"},
PlotLabel->"Example 2"]

สังเกตวา
- เครื่องหมาย double quotes จะเปนการนิยามชื่อ
- ตัวเลขในคําสั่ง Dashing คือ {line length, spacing length} ใหนักเรียนลอง
เปลี่ยนตัวเลขตามตองการ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนตัวเลขในคําสั่งของ Thickness และ GrayLevel

3. จงวาดกราฟของสมการ y = e-x สําหรับ 0.001 < x < 10 ในแกนของ (a) a log-linear
plot, (b) a log-log plot และ (c) linear-log plot โดยใชคําสั่งตอไปนี้
LogPlot[Exp[-x],{x,0.001,10}]
LogLogPlot[Exp[-x],{x,0.001,10}]
LogLinearPlot[Exp[-x],{x,0.001,10}]
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4. จงวาดกราฟของ Bessel function of the first kind สําหรับ n = 0 และ n = 1 (นั่นคือ
J0(x) และJ1(x)) ในชวง 0 < x < 10 โดยใชคําสั่งดังนี้
Plot[Tooltip[{BesselJ[0,x],BesselJ[1,x]}],{x,0,10}]

จะเห็นวาเมื่อเราเลื่อนเมาทเขาใกลเสนกราฟแตละเสน จะมีชื่อของฟงกชันที่เราวาด
ปรากฏขึ้นนั่นก็คือ BesselJ[0,x] หรือ BesselJ[1,x]. ซึง่ เกิดจากการเพิ่มคําสั่ง
Tooltip นั่นเอง

5. จงหาคําตอบของสมการ x3 + 2 x2 - x - 2 = 0 โดยใชคําสั่งตอไปนี้ Solve, NSolve,
Roots และ FindRoot

ContourPlot3D[(2(4/3x)^2+2y^2+z^2-1)^3-(4/3x)^2z^3/10y^2z^3,{x,-2,2},{y,-2,2},{z,-2,2},MaxRecursion6,
MeshNone,Contours{0},BoxedFalse,PlotRangeAll,AxesFa
lse,ViewPoint{2,.1,.5},ContourStyleRed]
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