พืน้ ฐานการใช้ งานโปรแกรม MATLAB
1. แนวคิด
ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว ในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ควบคุมนั้นมีการคานวณเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมที่สามารถคานวณได้ดว้ ยมือแล้ว
นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมซึ่งสามารถที่ประยุกต์ใช้งานช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ควบคุมได้สะดวกรวดเร็ ว และมีความถูกต้องแม่นยา ทั้งนี้ผใู ้ ช้งานจาเป็ นต้องทราบข้อจากัดในการ
ใช้งานบางประการรวมทั้งนาทฤษฏีที่ได้ศึกษามาช่วยในการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ออกแบบ
เชิงวิศวกรรมซึ่งในปัจจุบนั มีโปรแกรมเป็ นจานวนมากที่สามารถใช้งานในงานด้านวิศวกรรมได้
แต่โปรแกรมพื้นฐานที่เป็ นที่นิยมหนึ่งในนั้นคือ โปรแกรม MATLAB ในแต่ละเวอร์ชนั มีการใช้
งานที่แตกต่างกันอยูบ่ า้ งแต่ในการทดลองนี้จะอ้างอิงเวอร์ชนั MATLAB 6.5 ซึ่งการทดลองจะ
ประกอบด้วย 3 ใบงาน

1.1 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MATLAB

2. วัตถุประสงค์
2.1 นักศึกษาสามารถเรี ยกใช้งานพื้นฐานการคานวณของโปรแกรม MATLAB ได้
2.2 นักศึกษาสามารถสร้างและเรี ยกใช้สคริ ปและฟังก์ชนั ของโปรแกรม MATLAB ได้
2.3 นักศึกษาสามารถพล็อตกราฟและแก้ไขกราฟในโปรแกรม MATLAB ได้

3. ทฤษฎี
โปรแกรม MATLAB เป็ นโปรแกรมที่มีความสาคัญโปรแกรมหนึ่ งในการศึกษาและในการ
ประยุกต์ใช้งานเป็นเครื่ องมือในการคานวณคณิ ตศาสตร์ ในเชิงวิศวกรรม ซึ่ งในโปรแกรมนี้เตรี ยม
เครื่ องมือไว้ให้ใช้ในหลายสาขาทางวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมระบบควบคุม ก็ได้เตรี ยมเครื่ องมือไว้
ให้ใช้คือ Control Toolbox ซึ่ งมีประโยชน์มากในการศึกษาวิชาระบบควบคุม สามารถที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม และสามารถจาลองระบบควบคุมก่อนที่จะทาการสร้างระบบ
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จริ ง อีกทั้งสามารถลดเวลาและความสิ้ นเปลืองในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทาให้
งานวิจยั ในปั จจุ บนั ลดระยะเวลาโครงการในเวลาอันรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยงั มี เครื่ องมือต่าง ๆ ที่
เตรี ยมไว้ให้อีกหลายสาขาทางวิศวกรรม ซึ่ งในการศึกษาโปรแกรมนี้ จาเป็ นต้องอาศัยทักษะหลาย
ด้าน เช่น ระบบคานวณเชิงเลข การโปรแกรมภาษา และ โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ตอ้ งการจะ
หาคาตอบ ซึ่ งในการเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรมให้ดบั เบิลคลิกที่ไอคอน โปรแกรมจะเริ่ มใช้งาน
ดังรู ปที่ 1 ซึ่งจะแนะนาลักษณะองค์ประกอบที่สาคัญในหน้าต่างการใช้งานในแต่ละส่ วนดังนี้

รู ปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างโปรแกรม MATLAB 6.5 พร้อมใช้งาน
1. Menu Bar คือ เมนูบาร์เกี่ยวกับคาสัง่ ในการจัดการหน้าต่างของโปรแกรม
2. Workspace คือ หน้าต่างของตัวแปรที่ใช้งาน พื้นที่หน่วยความจา และขนาดตัวแปร
3. Command History คือ หน้าต่างที่ใช้เก็บคาสัง่ ที่ใช้งานย้อนหลังสามารถใช้โดยการดับเบิลคลิก
4. Command Windows คือ หน้าต่างที่ใช้เรี ยกคาสัง่ โดยการพิมพ์คาสัง่ ที่ตอ้ งการประมวลผล
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หลังเรี ยกใช้งานโปรแกรมได้แล้วในการทดลองนี้ตอ้ งศึกษาคาสัง่ พื้นฐานที่จาเป็ น
เบื้องต้นซึ่งสามารถ แบ่งออกเป็ น 6 ส่ วนใหญ่ ดังต่อไปนี้
3.1 พืน้ ฐานการใช้ งานเบือ้ งต้ น
3.1.1 ตัวแปรและประโยค
ตัวแปร (variable) รู ปแบบตัวแปรในโปรแกรมมีหลายแบบดังรู ปที่แสดงโครงสร้างของ
ลักษณะตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม

รู ปที่ 2 โครงสร้างรู ปแบบของตัวแปรที่ประกาศในโปรแกรม
Logical ตัวแปรแบบตรรก, Char ตัวแปรแบบตัวอักษร, Numeric ตัวแปรแบบเลข
Cell ตัวแปรแบบเซลล์ , Structure ตัวแปรแบบโครงสร้าง, Java classes ตัวแปรคลาสแบบจาวา
Function Handle ตัวแปรแบบจัดการข้อมูล
ประโยค(Expression) รู ปแบบของประโยคที่ใช้ในโปรแกรมมีลกั ษณะเป็ นการกาหนด
ชื่อตัวแปรแล้วขั้นด้วยเครื่ องหมาย ‚=‛แล้วตามด้วยฟังก์ชนั หรื อค่าคงที่ดงั ตัวอย่างดังนี้
>> variable= expression
>> A=B+2
3.1.2 พืน้ ฐานคาสั่ งการจัดการ workspace
Who ให้แสดงตัวแปรที่ประกาศในหน่วยความจา
Whos ให้แสดงตัวแปรที่ประกาศพร้อมแสดงรู ปแบบตัวแปรพร้อมขนาดหน่วยความจาที่ใช้ไป
clear ลบตัวแปรจากหน่วยความจา
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load นาตัวแปรจากดิสก์สู่ หน่วยความจา
save เก็บตัวแปรจากหน่วยความจาสู่ ดิสก์
quit ออกจากโปรแกรม MATLAB
ตัวอย่ างการเรียกใช้ งานคาสั่ งทีละบรรทัด
>> a=1;b='INSTRUMENTATION';c=pi;
>> who
Your variables are:
abc
>> whos
Name Size
Bytes Class
a
1x1
8 double array
b 1x15
30 char array
c 1x1
8 double array
Grand total is 17 elements using 46 bytes
>> save number a b c
>>clear a b
>>whos
Name Size
Bytes Class
c 1x1
8 double array
Grand total is 1 element using 8 bytes
>>load number
>>who
Your variables are:
abc
>>quit
3.1.3 เมตริกซ์ และเวคเตอร์
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การป้ อนเมตริ กซ์ใน MATLAB กระทาได้โดยการสร้างตัวแปรให้เก็บอยูใ่ นรู ปแบบ
เมตริ กซ์สามารถกาหนด โดยเครื่ องหมายคอมม่า (,) แทนการแบ่งระหว่างคอลัมน์และเครื่ องหมาย
เซมิโคลอน (;) แทนการแบ่งระหว่างแถว (ส่ วนการเว้นวรรคมากน้อยไม่มีผลใน MATLAB) ส่ วน
เวคเตอร์คือ เมตริ กซ์ที่มีแถวเดียวหรื อคอลัมน์เดียว (เรี ยกว่าเวคเตอร์แถวหรื อเวคเตอร์คอลัมน์)
1 2 3
5 6 
7 8 9 

ตัวอย่างในการป้ อนเมตริ กซ์ a  4

>> a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]; หรื อ
>> a = [1, 2, 3;4, 5, 6;7, 8, 9];
ตัวอย่างในการป้ อนเวคเตอร์แถว b  1 2 3 4 5 6 7
>>b=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]; หรื อ
>>b=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; หรื อ
>>b=[1:10]; รู ปแบบคือ เพิ่มค่าที่ละหนึ่งเสมอ หรื อ
>>b=[1:1:10]; รู ปแบบคือ [ค่าเริ่ มต้น:เพิ่มที่ละ:ค่าสุ ดท้าย]
ตัวอย่างในการป้ อนเวคเตอร์แบบคอลัมน์

8 9 10

1 
2
c 
3
 
 4 

>> c = [1; 2; 3; 4];
การกระทาเมตริกซ์
สามารถบวกลบคูณและหารได้ตามปกติ แต่ตอ้ งถูกต้องตามหลักการของเมตริ กซ์ ซึ่งใช้สญ
ั ลักษณ์
ในการบวกคือ (+) การลบคือ(-) และการคูณ (*) การหาร(/) การยกกาลัง (^) ส่ วนทรานสโพส (.‘)
แต่ถา้ ต้องการให้คอนจูเกตทรานสโพส (‘)
>>D=a’
%การทรานสโพสเมตริ กซ์
>>E=a+D;H=a-D;
%การบวกลบเมตริ กซ์
>>F=2*E
%การคูณเมตริ กซ์
>>G=E^2
%การยกกาลังเมตริ กซ์
>>E=a/d
%การหารเมตริ กซ์
การกระทาทีเ่ ข้ าถึงสมาชิกทุกตัวในเมตริกซ์
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การกระทาทางคณิ ตศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกตัวในเมตริ กซ์หรื อเวคเตอร์โดย
การใช้เครื่ องหมายจุด (.) เพิ่มจากการกระทาทางคณิ ตศาสตร์ท้ งั การคูณและการหารรวมถึงการยก
กาลัง ซึ่งสามารถจะกระทาสมาชิกตรงตาแหน่งนั้นตัวอย่างเช่น
>> K=[1 2 3]; L=[4 5 6];
>>K.*L
ans = [4 10 18]
การอ้ างถึงสมาชิกภายในเมตริกซ์ หรือเวคเตอร์
สามารถกระท าได้โ ดยการอ้า งตัว แปรที่ เ ป็ นเมตริ ก ซ์ ห รื อ เวคเตอร์ โ ดยการชี้ ไปที่
ตาแหน่งต่างๆ ของสมาชิกในเมตริ กซ์หรื อเวคเตอร์ ซึ่ งที่พิเศษคือโปรแกรม MATLAB สามารถ
ยอมให้อา้ งได้ที่ละหลายค่าในการสร้ างเมตริ กซ์หรื อเวคเตอร์ ข้ ึนใหม่ โดยรู ปแบบในการอ้างอิง
ตาแหน่งต่างๆ คือ ตัวแปร (แถว, คอลัมน์) เช่น a (1, 2) จะได้ค่าเป็ น 4 เช่นดังตัวอย่างในการสร้าง
เมตริ กซ์หรื อเวคเตอร์ใหม่เช่น

1 4 7 
A   2 5 8 
 3 6 9 

สังเกตว่าการอ้างทั้งแถวหรื อคอลัมน์ใช้โคลอน (:)

>> A=[1,4,7;2,5,8;3,6,9];
>> B=A([1 2],[2 3])
B= 4 7
5 8
>> C=A(2,:)
C= 2 5 8
>> D=A(:,2)
D = 4, 5 ,6
3.1.4 จานวนเชิงซ้ อน
ในการคานวณเกี่ ยวกับจานวนเชิ งซ้อนในโปรแกรม MATLAB สามารถกระทาได้
โดยตรงโดยการอ้างตัวแปรเป็ นแบบจานวนเชิ งซ้อนโดยที่โปรแกรม MATLAB เตรี ยมตัวแปร
i, j  1 ซึ่ งเป็นส่ วนจิ นตภาพของจานวนเชิ งซ้อน ดังนั้นจึ งควรหลี กเลี่ ยงการตั้งชื่ อตัวแปรเป็ น
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สองอักษรนี้ในโปรแกรม MATLAB การตั้งชื่อตัวแปรเป็ นตัวเล็กหรื อตัวใหญ่จะถือเป็ นคนละตัว
แปรกัน เพราะถ้าตั้งชื่ อเป็ น j จะทาให้ค่าผิดไปแต่ในการใช้ตวั แปร i ไม่มีปัญหาในการอ้างซ้ า
ส่ วนตัวแปรพิเศษ pi ใช้แทนค่า  สาหรับการป้ อนค่าแบบโพล่า ซึ่ งตัวอย่างการป้ อนค่าจานวน
เชิงซ้อน
>>a=1+j*2; b=3+j*4;
>> a*b
ans = -5.0000 +10.0000i
>>a=2*exp(j*pi/4)
a = 1.4142 + 1.4142i
โปรแกรม MATLAB ยังเตรี ยมฟังก์ชนั พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับจานวนเชิงซ้อนอีกเช่น
>>real(a)
% หาส่ วนจานวนจริ งของตัวแปร a
>>imag(a) % หาส่ วนจานวนจินตภาพของตัวแปร a
>>abs(a)
% หาค่าขนาดของตัวแปร a
>>angle(a) % หาค่ามุมของตัวแปร a
>>conj(a) % หาค่าคอนจูเกตของตัวแปร a
3.1.5 ฟังก์ ชันทางคณิตศาสตร์
โปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชนั ทางคณิ ตศาสตร์มากมายแต่จะยกมาแสดงพอสังเขปได้
ดังต่อไปนี้
ฟั งก์ ชันเกี่ยวกับสเกลา
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ sin(x), cos(x),tan(x), asin(x), acos(x), atan(x), atan2(x)
ฟังก์ชนั ไฮเปอร์โบลิก sinh(x), cosh(x),tanh(x), asinh(x), acosh(x), atanh(x)
ฟังก์ชนั เลขยกกาลัง exp(x),log(x),log10(x),
ฟังก์ชนั ทัว่ ไป
abs(x),sign(x),rem(x),round(x),floor(x),ceil(x),sqrt(x)
ฟั งก์ ชันเกี่ยวกับเวคเตอร์
max(x),min(x),length(x),mean(x),median(x),std(x),sum(x),sort(x),roots(x)
ฟั งก์ ชันเกี่ยวกับการสร้ างเมตริ กซ์
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Zeros(n,m) สร้างเมตริ กซ์ที่มีสมาชิกเป็ น 0 ทั้งหมดขนาด n x m
Ones(n,m) สร้างเมตริ กซ์ที่มีสมาชิกเป็ น 1 ทั้งหมดขนาด n x m
ฟั งก์ ชันเกี่ยวกับเมตริ กซ์
size(x),eig(x),det(x)
ซึ่งรายละเอียดในการใช้คาสัง่ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถหารายละเอียดได้จากคาสัง่ help command
3.1.6 การจัดการเกีย่ วกับไดเรกทอรีและไฟล์
โปรแกรม MATLAB เตรี ยมคาสัง่ เกี่ยวกับการจัดการไดเรกทอรี และไฟล์ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
cd
เปลี่ยนไดเรกทอรี
copyfile คัดลอกไฟล์หรื อไดเรกทอรี
movefile เคลื่อนย้ายไฟล์หรื อไดเรกทอรี
delete ลบไฟล์
pwd
แสดงไดเรกทอรี ปัจจุบนั
dir
แสดงรายละเอียดในไดเรกทอรี
isdir
ตรวจสอบว่าเป็ นไดเรกทอรี หรื อไม่
mkdir สร้างไดเรกทอรี ใหม่
rmdir ลบไดเรกทรอรี
3.2 พืน้ ฐานการเขียนสคริปและฟังก์ ชัน
การป้ อนคาสัง่ ในการเรี ยกใช้งานที่ command line ที่ละคาสัง่ สามารถที่จะรวบรวมและสัง่
ใช้งานหลายคาสัง่ โดยการเขียนเป็ นลักษณะ m-file ซึ่งภายในโปรแกรม MATLAB editor เป็ นตัว
สร้างและแก้ไข โดยการใช้จากเมนู ซึ่งเลือก file new m-file จากเมนู จะปรากฏ editor ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แสดง Editor ของโปรแกรม MATLAB
3.2.1 การเขียนสคริป
ในการเขี ย นสคริ ป คื อ การเรี ย กใช้ง านค าสั่ง ที ล ะค าสั่ ง ซึ่ ง มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ การเขี ย น
โปรแกรมภาษาโดยทัว่ ไปแล้วเก็บให้มีนามสกุลเป็ น .m จากนั้นสามารถสั่งรันได้จาก editor ของ
โปรแกรม MATLAB ซึ่ งเป็ นตัว debug ได้ดว้ ย หรื อจะเรี ยกจาก Command line โดยการเรี ยกชื่อ
ไฟล์เป็ นคาสัง่
% เครื่ องหมายเปอร์เซ็นต์จะใช้ในการเขียน Comment
ในการสร้างสคริ ปมีโครงสร้างคาสัง่ ที่ควบคุมทิศทางของโปรแกรมคล้ายกับทางภาษาสู ง
โดยทัว่ ไปในการเขียนโปรแกรมคือ
คาสัง่ if, elseและ elseif ใช้ในการตัดสิ นใจทางเลือก รู ปแบบในการใช้งานคือ
if <เงื่อนไขตัดสิ นใจ>
<ประโยค>
elseif <เงื่อนไขตัดสิ นใจ>
<ประโยค>
else
<ประโยค>
end
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คาสัง่ while ใช้ในวนรอบโดยมีการตรวจสอบเงื่อนไข รู ปแบบในการใช้งานคือ
while <เงื่อนไขตรวจสอบ>
<ประโยค>
end
คาสัง่ switch ใช้ในการตัดสิ นใจทางเลือกในกรณี ที่มีทางเลือกมากกว่าสามรู ปแบบการใช้งานคือ
switch ( ตัวแปร) <scalar or string>
case เงื่อนไขที่ 1
<ประโยค> % Executes if expression is value1
case เงื่อนไขที่ 2
<ประโยค> % Executes if expression is value2
.
.
otherwise
<ประโยค>% Executes if expression does not
% does not match any case
end
คาสัง่ for ใช้ในวนรอบ รู ปแบบในการใช้งานคือ
for ตัวแปร= ค่าเริ่ ม:เพิ่มที่ละ:ค่าสุ ดท้าย
<ประโยค>
end
สรุ ปเกี่ยวกับการเขียนสคริ ป
คือการนาคาสัง่ มาเขียนเรี ยงต่อกันแล้วเก็บอยูใ่ นนามสกุล .m ซึ่ งสามารถเรี ยกใช้งานภายหลัง
ทาให้สะดวกในการใช้งานซ้ า แต่ขอ้ จากัดในการเรี ยกใช้งานได้หลายครั้งแต่ไม่สามารถรับค่าและ
คืนค่าตัวแปรได้ ถ้าต้องการรับส่ งค่าต้องเขียนในรู ปแบบของฟังก์ชนั แทน
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3.2.2 การเขียนฟังก์ชัน
การเขียนฟังก์ชนั มีลกั ษณะคล้ายกับการเขียนสคริ ปแต่สามารถรับส่ งค่าไปมาได้ แต่ใน
การเรี ยกใช้งานตัวแปรที่ใช้อยูใ่ นฟังก์ชนั นั้นจะไม่คงอยูห่ ลังจากการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ผ่านไป ซึ่ง
รู ปแบบในการเขียนเป็ นฟังก์ชนั กาหนดได้ดงั นี้
function ชื่อฟังก์ชนั (อินพุต1,อินพุต2)
ประโยค
….
ชื่อฟังก์ชนั =ค่าที่จะคืนกลับ
end
3.2.3 ตัวอย่ างเรียกใช้ งานสคริปและฟังก์ ชัน
ตัวอย่างในการคานวณเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตโดยการเขียนเป็ นฟังก์ชนั แล้วเรี ยกใช้โดย
การสร้างสคริ ปมาใช้งานดังนี้
1.สร้างฟังก์ชนั ดังตัวอย่างข้างล่างแล้ว save ชื่อ average.m
2.สร้างสคริ ปดังตัวอย่างข้างล่างแล้ว save ชื่อ testmath.m
3.ทดสอบใช้งานโดยพิมพ์ testmath แล้วตามด้วย enter ที่ command line
ตัวอย่างฟังก์ชนั ที่รับค่าเวคเตอร์แล้วคืนค่าเป็ นค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต average.m
function y = average(x)
% AVERAGE Mean of vector elements.
% AVERAGE(X), where X is a vector, is the mean of vector elements.
% Nonvector input results in an error.
[m,n] = size(x);
if (~((m == 1) | (n == 1)) | (m == 1 & n == 1))
error('Input must be a vector')
end
y = sum(x)/length(x); % Actual computation

1-11

ตัวอย่างสคริ ปการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั testmath.m
z = 1:99;
average(z)
3.3 พืน้ ฐานคาสั่ งเกีย่ วกับกราฟ
3.3.1 Plot เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ในการวาดกราฟในระนาบ XY ซึ่งรู ปแบบในการใช้งานมีสามแบบ
ดังนี้
plot(ข้อมูลแกนนอน,ข้อมูลแกนตั้ง)
plot(ข้อมูลแกนตั้ง,ข้อมูลแกนนอน,รู ปแบบของเส้นกราฟ)
plot(ข้อมูลแกนตั้ง1,ข้อมูลแกนนอน1,รู ปแบบของเส้นกราฟ1,ข้อมูลแกนตั้ง2,ข้อมูล
แกนนอน2,รู ปแบบของเส้นกราฟ2,…)
ข้ อกาหนดรู ปแบบของเส้ นกราฟ
สี
ลักษณะมาร์ค ลักษณะเส้น
b blue
. point
- solid
g green
o circle
: dotted
r red
x x-mark
-. dashdot
c cyan
+ plus
-- dashed
m magenta * star
y yellow s square
k black
d diamond
v triangle (down)
^ triangle (up)
< triangle (left)
> triangle (right)
p pentagram
h hexagram
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ตัวอย่างการเรี ยกใช้งานในการพล็อตกราฟ
>>X=[0:1:10];Y=[0:1:10];
>>plot(X,Y,'c+:')
>>plot(X,Y,'bd')
>>plot(X,Y,'y-',X,Y,'go')
ผลการใช้คาสัง่ ในการพล็อตกราฟข้างต้น

รู ปที่ 4 การพล็อตกราฟในรู ปแบบลักษณะต่าง ๆ
3.3.2 Axis เป็ นคาสัง่ ในการกาหนดขนาดเกี่ยวกับแกนตั้งและแกนนอนที่ปรากฏในกราฟ ซึ่ง
รู ปแบบในการใช้งานรู ปแบบดังนี้
AXIS ([XMIN XMAX YMIN YMAX]) การกาหนดแนวแกนตั้งและแกนนอน
V = AXIS
เป็ นคาสัง่ อ่านค่าแนวแกนตั้งและแกนนอน
AXIS AUTO
กาหนดแกนแบบอัตโนมัติ
AXIS EQUAL
กาหนดแกนทั้งสองให้เท่ากัน
AXIS OFF
ไม่ให้แสดงแกนแนวตั้งและแนวนอน
AXIS ON
ให้แสดงแนวแกนตั้งและแนวแกนนอน
3.3.3 Subplot
เป็ นคาสัง่ ในการแบ่งรู ปย่อยในหน้าต่างเดียวกันให้มี n x m รู ปย่อยและโฟกัสไปที่รูปย่อยที่ p
ซึ่งรู ปแบบคาสั่งดังนี้ SUBPLOT(n,m,p)
3.3.4 Lable
xlable(‘ข้อความที่ตอ้ งการให้ปรากฏบนแกน x’)
ylable(‘ข้อความที่ตอ้ งการให้ปรากฏบนแกน y’)
title(‘ข้อความที่ตอ้ งการให้ปรากฏชื่อกราฟ’)
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3.3.5 hold on และ hold off
hold on เป็ นคาสัง่ ในการโฟกัสกราฟรู ปที่ตอ้ งการไว้เมื่อมีคาสัง่ เกี่ยวกับกราฟจะกระทาที่กราฟ
รู ปเดิมจนกระทั้งใช้คาสัง่ hold off เมื่อกระทากับกราฟจะกระทากับกราฟรู ปใหม่
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