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รูจักกับ MATLAB

01
MATLAB คืออะไร

MATLAB คือ โปรแกรมการคํานวณเชิงตัวเลขที่มีสิ่งแวดลอมในการคํานวณของตัวเอง (Numerical 

Computing Environment) และมภีาษาเฉพาะตวัในการเขยีนโปรแกรมได โดย MATLAB มาจากคาํ 2 คาํรวมกนั

คอื Matrix และ Laboratory ซึ่งหมายถงึหองปฏบิตักิารเมทรกิซ 

MATLAB มจีดุกาํเนดิในชวงป ค.ศ. 1970 ซึ่งในยคุเริ่มตนนั้น MATLAB เปนเพยีงสวนตดิตอของภาษา 

Fortran เพื่อใหใชงานกบั LINPACK (ไลบรารทีี่ใชในการคาํนวณพชีคณติเชงิเสน) และ EISPACK (ไลบรารทีี่ใชใน

การคาํนวณคาลกัษณะเฉพาะ (Eigen Value) และเวกเตอรลกัษณะเฉพาะ (Eigen vector)) เพื่อใหผูใชไมจาํเปน

ตองเรยีนรูการใชงานภาษา Fortran 

หลงัจากนั้นในชวงป ค.ศ. 1984 บรษิทั MathWorks ถูกกอตั้งขึ้นเพื่อพฒันา MATLAB และ MATLAB 

ถูกเขยีนขึ้นใหมดวยภาษา C พรอมไลบราร ีJACKPAC จากนั้น MATLAB ถูกพฒันามาอยางตอเนื่องจนปจจบุนั 

MATLAB ม ีGUI พฒันาโดยภาษา Java และ Simulink ถูกผนวกเขากบั MATLAB

 คูมือการใชงาน MATLAB ฉบับสมบูรณ คูมือการใชงาน MATLAB ฉบับสมบูรณp a g e2

ประโยชนของ MATLAB
การพฒันาโปรแกรมดวย MATLAB มคีวามงายและเรว็กวาภาษาอื่นๆ เพราะมไีลบรารจีาํนวนมาก

รองรบั และดวยตวัลกัษณะการทาํงานเชงิเมทรกิซ ทาํใหเราสามารถจดัการกบัอารเรยไดงายดาย โคดโปรแกรม

สั้นกะทดัรดั เหมาะกบัการสรางและทดสอบระเบยีบวธิใีหมๆ รองรบัการทาํงานกับกราฟก รวมถงึ GUI ทาํให

สะดวกในการปอนคาและแสดงผล นอกจากนั้น ยังสามารถติดตอกับฮารดแวรและโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได 

โดยเราสามารถแบงประโยชนของ MATLAB ออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. MATLAB เปนโปรแกรมคาํนวณ ที่รองรบัทั้ง

a. เชิงตัวเลข (Numeric) เราสามารถใชเปนเครื่องคํานวณธรรมดา หรือใชงานฟงกชันทาง

คณติศาสตรขั้นสูงได

b. เชิงสัญลักษณ (Symbolic) เราสามารถคาํนวณในเชงิตวัแปรได เชน การอนิทิเกรต หรอืการ

แกสมการตางๆ แบบตดิตวัแปร

2. MATLAB สามารถเขยีนเปนโปรแกรมได

a. สามารถเขยีนไดทั้งแบบ Script ซึ่งทาํงานในลกัษณะชดุคาํสั่งตอเนื่อง หรือเขยีนเปน Function 

เพื่อใชงานกไ็ด

b. สามารถใชงานไดทั้งแบบ Interpret หรอื Compile โดยเราสามารถ Compile โปรแกรม MATLAB 

ออกมาไดหลายชนดิทั้งแบบ Standalone หรอื Library เชน .exe หรอื .dll เปนตน

c. ม ีGUI รองรบั โดยสามารถเขยีนไดทั้งแบบใช GUIDE (คลาย Visual Basic) หรอืแบบไมใชกไ็ด

d. รองรบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถทุั้งคลาสของ MATLAB เองหรอืคลาสของภาษาอื่น เชน Java 

หรอื .NET

e. สามารถ Debug โปรแกรมได และในสวนการตดิตอภาษาอื่นๆ สามารถ Compile ไปเพื่อทาํการ 

Debug ในโปรแกรมอื่น เชน Visual Studio ไดดวย
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รองรบั และดวยตวัลกัษณะการทาํงานเชงิเมทรกิซ ทาํใหเราสามารถจดัการกบัอารเรยไดงายดาย โคดโปรแกรม

สั้นกะทดัรดั เหมาะกบัการสรางและทดสอบระเบยีบวธิใีหมๆ รองรบัการทาํงานกบักราฟก รวมถงึ GUI ทาํให

สะดวกในการปอนคาและแสดงผล นอกจากนั้น ยังสามารถติดตอกับฮารดแวรและโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได 

โดยเราสามารถแบงประโยชนของ MATLAB ออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. MATLAB เปนโปรแกรมคาํนวณ ที่รองรบัทั้ง

a. เชิงตัวเลข (Numeric) เราสามารถใชเปนเครื่องคํานวณธรรมดา หรือใชงานฟงกชันทาง

คณติศาสตรขั้นสูงได

b. เชิงสัญลักษณ (Symbolic) เราสามารถคาํนวณในเชงิตวัแปรได เชน การอนิทเิกรต หรอืการ

แกสมการตางๆ แบบตดิตวัแปร

2. MATLAB สามารถเขยีนเปนโปรแกรมได

a. สามารถเขยีนไดทั้งแบบ Script ซึ่งทาํงานในลกัษณะชดุคาํสั่งตอเนื่อง หรือเขยีนเปน Function 

เพื่อใชงานกไ็ด

b. สามารถใชงานไดทั้งแบบ Interpret หรอื Compile โดยเราสามารถ Compile โปรแกรม MATLAB 

ออกมาไดหลายชนดิทั้งแบบ Standalone หรอื Library เชน .exe หรอื .dll เปนตน

c. ม ีGUI รองรบั โดยสามารถเขยีนไดทั้งแบบใช GUIDE (คลาย Visual Basic) หรอืแบบไมใชกไ็ด

d. รองรบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถทุั้งคลาสของ MATLAB เองหรอืคลาสของภาษาอื่น เชน Java 

หรอื .NET

e. สามารถ Debug โปรแกรมได และในสวนการตดิตอภาษาอื่นๆ สามารถ Compile ไปเพื่อทาํการ 

Debug ในโปรแกรมอื่น เชน Visual Studio ไดดวย
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3. MATLAB สามารถตดิตอหรอืใชงานรวมกบัโปรแกรม ภาษา ฮารดแวร หรอืแฟมขอมูลรูปแบบ

ตางๆ ได

a. สามารถเชื่อมตอกบัภาษาหรอืโปรแกรมอื่นๆ ได เชน Java, C/C++, .NET, MS Excel โดย

เราอาจใหโปรแกรมหลกัเขยีนโดย MATLAB แลวเรยีกใชงานภาษาอื่น หรอืใหภาษาอื่นเปน

โปรแกรมหลกัแลวทาํการเรยีกใชงาน MATLAB กไ็ด

b. สามารถอานหรอืเขยีนแฟมขอมูลสื่อสารแบบมาตรฐานได เชน ขอความ รูปภาพ เสยีง วดิโีอ 

เปนตน

c. สามารถตดิตอกบัฮารดแวรได กลองวดิีโอ บอรด DSP เปนตน
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การติดตั้งโปรแกรม MATLAB
กอนที่เราจะตดิตั้ง MATLAB เราตองเลอืกรุนที่ตรงตามความตองการของเรากอน โดยอนัดบัแรกคอื

ระบบปฏบิตักิาร ซึ่ง MATLAB นั้นรองรบัทั้ง Unix, Linux, MacOS และ MS Windows 

สาํหรบัระบบปฏบิตักิาร Unix หรอื Linux เราสามารถใชงานแบบ Command line ผาน Console ปกต ิ

หรอืใชงาน GUI ผาน X-window กไ็ด

หลงัจากเลอืกระบบปฏบิตักิารแลวใหเรามาเลอืกวา ตองการใช MATLAB แบบ 32 บติ หรือ 64 บติ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัฮารดแวรของเราดวย

ความแตกตางระหวางรุน x86 และ x64
ใน MATLAB R2012b หรอืรุน 8.0.0.783 นอกจากจะมใีหเลอืกใชบนระบบปฏบิตักิารหลายหลากแลว 

MATLAB ยงัมใีหเราเลอืกใชอกี 2 รุน ไดแก รุน x86 กบั x64

สาํหรบัรุน x86 หรอืแบบ 32 บติ สามารถตดิตั้งไดทั้งระบบปฏบิตักิารแบบ 32 และ 64 บติ สวนรุน 

x64 ซึ่งตองตดิตั้งบนระบบปฏบิตักิารแบบ 64 บติเทานั้น 

สาํหรบัความแตกตางของระบบทั้งสองแบบนี้ จากประสบการณของผูเขยีนพบวา สิ่งที่เหน็ไดชดัเจน

มทีั้งหมด 3 เรื่องคอื

1. เวลาในการประมวลผล ซึ่งจากการทดสอบของผูเขยีนพบวา รุน x86 ทาํงานไดเรว็กวารุน x64 เปน

สวนใหญ

2. หนวยความจําที่สามารถใชงานได รุน x64 สามารถใชงานหนวยความจาํไดมากกวารุน x86 อยาง

เหน็ไดชดั ซึ่งดเูหมอืนจะเปนเหตผุลหลกัที่ทาํใหเราตองใชรุน x64 สาํหรบังานที่ตองการใชหนวย

ความจาํในการประมวลผลมากๆ เชน งานดานที่เกี่ยวของกบัสื่อประสม เปนตน

3. จํานวน Toolbox หรือ Blockset ที่แตกตางกัน โดย รุน x86 จะม ีToolbox หรอื Blockset ครบ แต

ใน รุน x64 จะมนีอยกวาอยูจาํนวน 1 Blockset ดงัตาราง

Toolbox และ Blockset ภายในรุน R2012b x86 Version x64 Version

Aerospace Blockset 3.10 3.10

Aerospace Toolbox 2.10 2.10

Bioinformatics Toolbox 4.2 4.2

Communications System Toolbox 5.3 5.3

Computer Vision System Toolbox 5.1 5.1

Control System Toolbox 9.4 9.4

Curve Fitting Toolbox 3.3 3.3

DO Qualification Kit 2.0 2.0

DSP System Toolbox 8.3 8.3

Data Acquisition Toolbox 3.2 3.2

Database Toolbox 4.0 4.0
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การติดตั้งโปรแกรม MATLAB
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หรอืใชงาน GUI ผาน X-window กไ็ด

หลงัจากเลอืกระบบปฏบิตักิารแลวใหเรามาเลอืกวา ตองการใช MATLAB แบบ 32 บติ หรือ 64 บติ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัฮารดแวรของเราดวย

ความแตกตางระหวางรุน x86 และ x64
ใน MATLAB R2012b หรอืรุน 8.0.0.783 นอกจากจะมใีหเลอืกใชบนระบบปฏบิตักิารหลายหลากแลว 

MATLAB ยงัมใีหเราเลอืกใชอกี 2 รุน ไดแก รุน x86 กบั x64
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ความจาํในการประมวลผลมากๆ เชน งานดานที่เกี่ยวของกบัสื่อประสม เปนตน

3. จํานวน Toolbox หรือ Blockset ที่แตกตางกัน โดย รุน x86 จะม ีToolbox หรอื Blockset ครบ แต

ใน รุน x64 จะมนีอยกวาอยูจาํนวน 1 Blockset ดงัตาราง
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Aerospace Toolbox 2.10 2.10

Bioinformatics Toolbox 4.2 4.2
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Toolbox และ Blockset ภายในรุน R2012b x86 Version x64 Version

Datafeed Toolbox 4.4 4.4

Econometrics Toolbox 2.2 2.2

Embedded Coder 6.3 6.3

Filter Design HDL Coder 2.9.2 2.9.2

Financial Instruments Toolbox 1.0 1.0

Financial Toolbox 5.0 5.0

Fixed-Point Toolbox 3.6 3.6

Fuzzy Logic Toolbox 2.2.16 2.2.16

Gauges Blockset 2.0.6 -

Global Optimization Toolbox 3.2.2 3.2.2

HDL Coder 3.1 3.1

HDL Verifier 4.1 4.1

IEC Certification Kit 3.0 3.0

Image Acquisition Toolbox 4.4 4.4

Image Processing Toolbox 8.1 8.1

Instrument Control Toolbox 3.2 3.2

MATLAB 8.0 8.0

MATLAB Builder EX 2.3 2.3

MATLAB Builder JA 2.2.5 2.2.5

MATLAB Builder NE 4.1.2 4.1.2

MATLAB Coder 2.3 2.3

MATLAB Compiler 4.18 4.18

MATLAB Distributed Computing Server 6.1 6.1

MATLAB Report Generator 3.13 3.13

Mapping Toolbox 3.6 3.6

Model Predictive Control Toolbox 4.1.1 4.1.1

Model-Based Calibration Toolbox 4.5 4.5

Neural Network Toolbox 8.0 8.0

OPC Toolbox 3.1.2 3.1.2

Optimization Toolbox 6.2.1 6.2.1

Parallel Computing Toolbox 6.1 6.1

Partial Differential Equation Toolbox 1.1 1.1

Phased Array System Toolbox 1.3 1.3
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Toolbox และ Blockset ภายในรุน R2012b x86 Version x64 Version

RF Toolbox 2.11 2.11

Real-Time Windows Target 4.1 4.1

Robust Control Toolbox 4.2 4.2

Signal Processing Toolbox 6.18 6.18

SimBiology 4.2 4.2

SimDriveline 2.3 2.3

SimElectronics 2.2 2.2

SimEvents 4.2 4.2

SimHydraulics 1.11 1.11

SimMechanics 4.1 4.1

SimPowerSystems 5.7 5.7

SimRF 3.3 3.3

Simscape 3.8 3.8

Simulink 8.0 8.0

Simulink 3D Animation 6.2 6.2

Simulink Code Inspector 1.2 1.2

Simulink Coder 8.3 8.3

Simulink Control Design 3.6 3.6

Simulink Design Optimization 2.2 2.2

Simulink Design Verifier 2.3 2.3

Simulink Fixed Point 7.2 7.2

Simulink PLC Coder 1.4 1.4

Simulink Report Generator 3.13 3.13

Simulink Verification and Validation 3.4 3.4

Spreadsheet Link EX 3.1.6 3.1.6

Stateflow 8.0 8.0

Statistics Toolbox 8.1 8.1

Symbolic Math Toolbox 5.9 5.9

System Identification Toolbox 8.1 8.1

SystemTest 2.6.4 2.6.4

Vehicle Network Toolbox 1.7 1.7

Wavelet Toolbox 4.10 4.10

xPC Target 5.3 5.3

xPC Target Embedded Option 5.3 5.3



 คูมือการใชงาน MATLAB ฉบับสมบูรณ คูมือการใชงาน MATLAB ฉบับสมบูรณp a g e6

Toolbox และ Blockset ภายในรุน R2012b x86 Version x64 Version

RF Toolbox 2.11 2.11

Real-Time Windows Target 4.1 4.1

Robust Control Toolbox 4.2 4.2

Signal Processing Toolbox 6.18 6.18

SimBiology 4.2 4.2

SimDriveline 2.3 2.3

SimElectronics 2.2 2.2

SimEvents 4.2 4.2

SimHydraulics 1.11 1.11

SimMechanics 4.1 4.1

SimPowerSystems 5.7 5.7

SimRF 3.3 3.3

Simscape 3.8 3.8

Simulink 8.0 8.0

Simulink 3D Animation 6.2 6.2

Simulink Code Inspector 1.2 1.2

Simulink Coder 8.3 8.3

Simulink Control Design 3.6 3.6

Simulink Design Optimization 2.2 2.2

Simulink Design Verifier 2.3 2.3

Simulink Fixed Point 7.2 7.2

Simulink PLC Coder 1.4 1.4

Simulink Report Generator 3.13 3.13

Simulink Verification and Validation 3.4 3.4

Spreadsheet Link EX 3.1.6 3.1.6

Stateflow 8.0 8.0

Statistics Toolbox 8.1 8.1

Symbolic Math Toolbox 5.9 5.9

System Identification Toolbox 8.1 8.1

SystemTest 2.6.4 2.6.4

Vehicle Network Toolbox 1.7 1.7

Wavelet Toolbox 4.10 4.10

xPC Target 5.3 5.3

xPC Target Embedded Option 5.3 5.3
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คําวา Toolbox หมายถึง ชุดเครื่องมือที่ใชงานกับ MATLAB สวนคําวา Blockset หมายถึง ชุดเครื่องมือที่

ใชงานกับ Simulink

ดงันั้น ขอสรปุหลกัการเลอืกใชระหวางรุน x86 และ x64 ดงันี้

  ตรวจสอบ Toolbox หรอื Blockset ที่เราตองการใชงานกอนวารองรบัหรอืไม

  ถาเปนงานที่ตองตดิตอกบัฮารดแวรทั่วไปควรใชรุน x86

  ถาตองการใชหนวยความจาํมาก เชน ตองสรางอารเรยขนาด 10000 x 10000 ควรใชรุน x64

  ถาตองการความเรว็ในการประมวลผลสูงควรใช x86

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MATLAB
ภาพประกอบที่ใชในที่นี้เปนการตดิตั้ง MATLAB R2012b แบบ x64 บน Microsoft Windows 7 โดย

มขีั้นตอนดงัตอไปนี้

1. ใสแผนตดิตั้งในไดรฟ DVD แลวรนั setup.exe จะไดหนาตางดงัรูป 

ถาตองการติดตั้งจาก

อนิเทอรเน็ตใหเลือกขอนี้

 ผูเขียนเลือกการติดตั้งจากแผน DVD1

2. ในหนาตาง License Agreement เปนเงื่อนไข และขอตกลงในการใชงาน

ใหเลือก Yes

คลิก

2.1

2.2
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3. ในหนาตาง File Installation Key คลกิตัวเลอืกแรก แลวกรอกรหสัอนญุาตใชงานของเรา 

4. ในหนาตาง Installation Type ใหเลอืกประเภทของการตดิตั้ง ถาตองการตดิตั้งแบบปกตใิหเลอืก 

Typical ถาตองการกาํหนด Directory ที่ตดิตั้งใหมใหเลอืก Custom 

5. กําหนดโฟลเดอรที่ตองการติดตั้ง MATLAB (เราสามารถใชงาน MATLAB หลายรุนบนเครื่อง

เดยีวกนัไดโดยการกาํหนดโฟลเดอรที่ใชตดิตั้งใหตางกนั) 

คลิก4.2

เลือก Custom4.1

กําหนดโฟลเดอร5.1

คลิก5.2

คลิก แลวกรอกรหัสอนุญาตใชงาน3
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4. ในหนาตาง Installation Type ใหเลอืกประเภทของการตดิตั้ง ถาตองการตดิตั้งแบบปกตใิหเลอืก 

Typical ถาตองการกาํหนด Directory ที่ตดิตั้งใหมใหเลอืก Custom 

5. กําหนดโฟลเดอรที่ตองการติดตั้ง MATLAB (เราสามารถใชงาน MATLAB หลายรุนบนเครื่อง

เดยีวกนัไดโดยการกาํหนดโฟลเดอรที่ใชตดิตั้งใหตางกนั) 

คลิก4.2

เลือก Custom4.1

กําหนดโฟลเดอร5.1

คลิก5.2

คลิก แลวกรอกรหัสอนุญาตใชงาน3
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6. คลกิ Yes เพื่อยนืยนัใหสรางโฟลเดอรตามที่เรากาํหนด

คลิก6

7. ในหนาตาง Product Selection ใหเราเลอืก Toolbox หรอื Blockset ที่เราตองการตดิตั้ง 

8. ในหนาตาง Confirmation ใหเราตรวจสอบตวัเลอืกในการตดิตั้งอกีครั้ง 

คลิก8

คลิก7.2

เลือกผลิตภัณฑตามตองการ7.1
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9. รอสกัครู ชดุตดิตั้งจะตดิตั้งองคประกอบตางๆ ตามที่เลอืกไว 

 10. เมื่อติดตั้งครบ 100% แลวจะปรากฏหนาตาง Product Configuration Notes ซึ่งบอกขอมูล

การตั้งคาครั้งสดุทาย ในกรณทีี่มกีารใชงานชดุเครื่องมอืพเิศษบางตวั เชน MATLAB Compiler 

หรอื Builder ตางๆ

คลิก10

 11. ในหนาตาง Installation Complete ใหเลอืก Activate MATLAB

คลิก11.2

เลือก11.1
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9. รอสกัครู ชดุตดิตั้งจะตดิตั้งองคประกอบตางๆ ตามที่เลอืกไว 

 10. เมื่อติดตั้งครบ 100% แลวจะปรากฏหนาตาง Product Configuration Notes ซึ่งบอกขอมูล

การตั้งคาครั้งสดุทาย ในกรณทีี่มกีารใชงานชดุเครื่องมอืพเิศษบางตวั เชน MATLAB Compiler 
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คลิก10

 11. ในหนาตาง Installation Complete ใหเลือก Activate MATLAB

คลิก11.2

เลือก11.1
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 12. ในหนาตาง MathWorks Software Activation เพื่อใหเลือกวิธีการ Activate ซึ่งมี 2 วิธีคือ 

ผานอนิเทอรเนต็ และแบบไมผานอนิเทอรเนต็

คลิก12.2

เลือก12.1

 13. เมื่อการ Activate เสรจ็สิ้นจะปรากฏหนาตาง Activation Complete ใหคลกิปุม Finish 

คลิก13

MATLAB รุนใหมจะไมมีการใหเลือกแฟมขอมูลสกุลตางๆ เชน .m .mat .fiffiig ฯลฯ จะถูกเรียกเปดดวย 

MATLAB แบบอัตโนมัติ และหากเราทําการเพิ่ม File Association เหลานี้เอง จะทําใหการเปดโปรแกรมและการ

แสดงผลรูป Icon ทําไดไมถูกตองนัก สําหรับวิธีการแกไขสามารถทําไดดังนี้

1. หลังจากเปด MATLAB มาแลวใหไปที่หนาตาง Command Window ของ MATLAB

2. หลังเครื่องหมาย >> ใหพิมพคําสั่งดังนี้

>> cwd=pwd; cd([matlabroot ‘\toolbox\matlab\winfun\private’]);
fileassoc(‘add’, {‘.m’,‘.mat’,‘.mdl’,‘.fig’,‘.p’,‘.mlprj’,‘.mexw64’})

3. จากนั้นกดปุม <Enter> 
แฟมขอมูลสกุลตางๆ ของ MATLAB จะสามารถแสดง Icon และเปดไดถูกตอง ซึ่งบางครั้งอาจตองทําการ 

Restart เครื่องคอมพิวเตอรใหมกอน
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สวนติดตอผูใชของ MATLAB
ในหนาตางหลกัของ MATLAB มหีนาตางยอยๆ ซึ่งทาํหนาที่รบัคาและแสดงผลที่แตกตางกนัดงัรูป

หนาตางยอยที่สาํคญั ประกอบดวย

1. Command Window เปนหนาตางหลกัของ MATLAB เราสามารถเรยีกใชงานคาํสั่งตางๆ และ

แสดงผลเปน Standard Input/Output ของ MATLAB โดยมเีครื่องหมาย >> เปนตวัพรอ็มท (Com-

mand Prompt) นอกจากนี้ เรายงัสามารถใชงานเปน console ของระบบปฏบิตักิารหลกัของเรา

ไดดวย โดยใชเครื่องหมาย ! นาํหนาคาํสั่ง (System Command) เชน เราเรยีกใชคาํสั่ง dir ของ 

MS Windows เราสามารถเรยีกไดดงันี้

1
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3

ปอนคําสั่ง แลวกด <Enter>

ผลลัพธ
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เราสามารถเรยีกใชไดโดยใชฟงกชนัหรอื Script เรยีกคาํสั่ง

>> commandwindow

2. Command History เปนบนัทกึคาํสั่งที่ถกูเรยีกใชใน Command Window เทยีบไดกบัไดอารขีองผูใช 

สามารถเรยีกดูยอนหลงัได เราสามารถเรยีกใชไดโดยการใชคาํสั่งใน Command Window ดงันี้

>> commandhistory

3. Current Folder เปนหนาตางแสดงสารบบของ Current Directory หรอื path ที่เรากําลงัทาํงานอยู 

เราสามารถเรยีกใชไดโดยการใชคาํสั่งใน Command Window ดงันี้

>> filebrowser

4. Workspace เปนหนาตางแสดงผลตัวแปรทั้งหมดที่ใชอยูในขณะนั้น เราสามารถเรียกใชไดโดย

การใชคาํสั่งใน Command Window ดงันี้

>> workspace

5. Editor เปนหนาตางหลกัที่ใชในการเขยีนโปรแกรม คลาย Text Editor ทั่วไป แตมสีแีสดง syntax 

ตางๆ ม ีM-lint ชวยวเิคราะหโปรแกรม และมสีวนควบคมุการทาํงานของโปรแกรม เราสามารถ

เรยีกใชไดโดยการใชคาํสั่งใน Command Window ดงันี้

>> workspace

6. Current Directory แสดงพาธ (path) หรอืไดเรค็ทอร ี(Directory) ที่เรากาํลงัใชงานอยู

7. Toolstrip เปนสวนเสรมิพเิศษ เริ่มมใีชใน R2012b เปนครั้งแรก ซึ่งมลีกัษณะคลายกบั Ribbon 

ใน Microsoft Office 2007 หรอื 2010 นั่นเอง ซึ่ง Toolstrip นี้ประกอบดวย 3 เมนูหลกัคอื HOME, 

PLOTS และ APPS โดย 

a. เมนู HOME จะคลายกบัเมนูของ MATLAB ในรุนเกา ซึ่งจะเกี่ยวของกบัการเปด บนัทกึ นาํ

เขา และการตั้งคาตางๆ

b. เมน ูPLOTS จะเกี่ยวของกบัการวาดกราฟแบบตางๆ โดยเมื่อเราคลกิเลอืกตวัแปรใน Workspace 

เมนูนี้จะมกีารเปลี่ยนแปลงตามลกัษณะของตวัแปรนั้นๆ เชน ถาตวัแปรเปนอารเรย 1 มติ ิก็

จะแสดงเครื่องมอืกราฟในรูปแบบ 2 มติ ิหรอืถาตวัแปรมลีกัษณะเปน 2 มติ ิกจ็ะแสดงเครื่อง

มอืกราฟในรูปแบบ 3 มติ ิเปนตน

c. เมนู APPS เปนการรวบรวมบรรดา Application ยอยใน MATLAB เชน MuPAD (กลาวถงึในบท

ที่ 10) มาอยูในลกัษณะสมยันยิมตามแบบ Iphone หรอื Android ซึ่งสามารถ Download มา

เพิ่มเตมิไดจาก MATLAB Exchange (http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

index?term=type%3Aapp)

ในหนาตาง Command Window เราสามารถใชปุมลูกศรขึน้หรอืลงในการเรยีกใชงานคําส่ังยอนหลังทลีะ

คําสั่งได โดยคําสั่งนั้นก็คือ คําสั่งที่เก็บอยูในหนาตาง Command History นั่นเอง
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หนาตางอื่นๆ ที่ควรรูจัก
นอกจากนี้ ยงัมหีนาตางอื่นๆ ที่ควรรูจกัอกี เชน

1. Help เปนหนาตางแสดงคูมอื และการชวยเหลอืในการใชงานคาํสั่งตางๆ ใน MATLAB ทั้งหมด 

เราสามารถเรยีกใชไดโดยคลกิปุม Help หรอืใชคาํสั่ง doc ใน Command Window

หนาตางเหลานี้สามารถเปดหรือปดไดผาน Toolstrip ในแถบเมนู HOME  หมวด ENVIRONMENT ตัวเลือก 

Layout แลวคลิกเพื่อทําเครื่องหมาย  หนาชื่อหนาตางที่ตองการใชแสดง และคลิกเพื่อเอาเครื่องหมาย  ออก

ในกรณีที่ไมตองการใหแสดง

คลิกที่นี่1.2

คลิกที่นี่2.2

หรือจะปอนคําสั่ง doc ก็ได1.1

หรือจะปอนคําสั่ง profi fi fi fi fi ffi ile viewer ก็ได2.1

แสดงหนาตาง Help ขึ้นมา1.3

2. Profiler เปนหนาตางแสดงผลการวเิคราะหโปรแกรม เชน ชวยใหเราทราบวา โปรแกรมของเรา

ควรปรบัปรงุในจดุใดเพื่อใหประมวลผลไดเรว็ขึ้น เราสามารถเรยีกใชงานโดยคลกิปุม Run and 

Time หรอืใชคาํสั่ง profiler viewer ใน Command Window






