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ทฤษฎีการค�ำนวณเป็นหนึง่ ในเนือ้ หาทีส่ �ำคัญของทัง้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ย้อนกลับไปในสมัยเริ่มแรกประมาณปีคริสต์ศักราช 1960
ที่มีการน�ำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลา
นานในการแก้ตัวอย่างเช่น การค�ำนวณเส้นโคจรของกระสวยอวกาศ การควบคุมการวัด
และการส่งข้อมูลทางไกล ค�ำถามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นคือ ปัญหาลักษณะไหนที่ไม่สามารถใช้
คอมพิ ว เตอร์ แ ก้ ป ั ญ หาได้ ไ ด้ มี ก ารน�ำเสนอรู ป แบบการจ�ำลองการค�ำนวณเพื่ อ อธิ บ าย
การท�ำงานของคอมพิวเตอร์แล้วได้ใช้รูปแบบการจ�ำลองนั้นในการตอบปัญหาว่าปัญหาใด
สามารถแก้ได้หรือแก้ไม่ได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ดงั นัน้ ทฤษฎีการค�ำนวณจะประกอบไปด้วย
เนื้อหาสองส่วนหลักคือ รูปแบบการค�ำนวณ และความซับซ้อนของการค�ำนวณ โดยเนื้อหา
ในส่วนหลังจะกล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ความยากง่ายในการแก้ปัญหา
เวลาและปริมาณพืน้ ทีท่ จี่ �ำเป็นต้องใช้ในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ ต้องอาศัยรูปแบบจ�ำลองการค�ำนวณ
ในส่วนแรกในการอธิบาย ดังนั้นเนื้อหาในส่วนหลังจะมีการจัดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะกล่ า วถึ ง รู ป แบบการค�ำนวณซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
เครือ่ งสถานะจ�ำกัด เครือ่ งสถานะจ�ำกัดแบบดันลง และเครือ่ งจักรทัวร์รงิ่ ซึง่ ในแต่ละรูปแบบ
จะมีลักษณะที่เป็นทั้งแบบเชิงก�ำหนดและเชิงไม่ก�ำหนด การอธิบายความสามารถของ
แต่ละรูปแบบการค�ำนวณจะอาศัยการรู้จักภาษา หรือความสามารถในการตรวจสอบการ
เป็นสมาชิกของค�ำในภาษา ซึ่งภาษาดังกล่าวจะเป็นภาษาที่อธิบายได้ใน ทฤษฎีภาษารูปนัย
(Formal languagetheory) ซึ่งแบ่งแยกความซับซ้อนของภาษาตามลักษณะและรูปแบบ
ของค�ำในภาษาภาษารู ป นั ย ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในเนี้ อ หาจะประกอบไปด้ ว ย ภาษาพื้ น ฐาน
ภาษาที่ไม่มีบริบท ภาษาที่เครื่องจักรทัวร์ริ่งรู้จัก และภาษาที่เครื่องจักรทัวร์ริ่งตัดสินได้
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เนื่องจากภาษาเป็นแบบรูปนัย จึงสามารถแสดงในรูปแบบสัญลักษณ์หรือนิพจน์ได้ตัวอย่าง
ของนิพจน์หรือสัญลักษณ์ในการแสดงแทนภาษาได้แก่นิพจน์พื้นฐาน ไวยากรณ์ที่ไม่มี
บริบท เป็นต้น
หนังสือเล่มนี้จะเน้นความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีรูปแบบการค�ำนวณจึงครอบคลุม
การพิสูจน์ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นแทบทุกทฤษฎีจึงเหมาะส�ำหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในการเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการศึกษาเรือ่ งทฤษฎีความซับซ้อน และผูส้ นใจ
ในการเป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาและเข้าใจในทฤษฎีการค�ำนวณ
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พื้นฐาน

เนื้อหาในบทนี้ เราจะอธิบายพื้น ฐานทางคณิตศาสตร ที่ จำเปน ในการทำความเขาใจเนื้อหาใน
บทตอ ๆ ไป เรื่องที่จะศึกษาในสวนนี้จะครอบคลุมในเรื่องของเซต ลำดับและคูลำดับ ฟงกชัน
และความสัมพันธ กราฟ คำและภาษา การพิสูจน ในแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการพิสูจน แบบ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการพิสูจนทฤษฎีตอ ๆ ไป

1.1 เซต

เซต คือกลุมของสิ่งตาง ๆ ที่รวมกันเปนหนวยเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่อยูในกลุมจะถูกเรียกวา สมาชิก
ของเซต การแสดงหรือ อธิบายเซตมี อยู ดวยการสองวิธี ที่ เปน มาตรฐาน แบบแรกคือ แบบ
แจกแจงสมาชิก (Roster form หรือ Tabular form) พิจารณาตัวอยางเซต 𝑆𝑆 ของตัวเลข
จำนวนเต็มคูที่มากกวา 2 แตนอยกวา 17 สามารถแสดงแบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้
𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆

แบบที่สองคือ แบบแสดงนิยาม (Rule form หรือ Set builder form) ซึ่งจะแสดงเซตในรูป
แบบแสดงการเปน สมาชิก โดยอาศัย นิยามการเปน สมาชิก แทน สำหรับ เซต 𝑆𝑆 สามารถแสดง
ในรูปแบบแสดงนิยามไดดังนี้
𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆 เปนจำนวนเต็มคู | 2 < 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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บทที่ 1. พื้นฐาน

เครื่องหมาย ∈ และ ∉ ใชในการแสดงการเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของวัตถุ ดังนั้นจาก
ตัวอยางเซต 𝑆𝑆 เราจะไดวา 6 ∈ 𝑆𝑆 และ 15 ∉ 𝑆𝑆 นอกจากนั้นลำดับและจำนวนครั้งของการ
ปรากฏอยูในเซตของสมาชิกในเซต ไมมีผลตอการอธิบายเซต ตัวอยางเชน เซตทั้งสองตอไปนี้
คือเซตเดียวกัน
{5, 1, 1, 3, 7} = {1, 3, 5, 7}
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ซึ่ง ขนาดของเซตคือ จำนวนสมาชิก ในเซต จากตัวอยางของเซต {5, 1, 1, 3, 7} จะมี ขนาด
ของเซตเปนสี่ซึ่งคือจำนวนของสมาชิกในเซต เนื่องจากการปรากฏอยูของสมาชิก 1 สองครั้ง
ในเซตถือวามี 1 เปนสมาชิกเพียงแคตัวเดียว
สำหรับเซต 𝐴𝐴 และ 𝐵𝐵 ถา 𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 (เซตยอย Subset) แลวแสดงวา สำหรับทุก ๆ คา
ของ 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎 แลว 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎 ดวย ดังนั้นถา 𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 และจำนวนสมาชิกของ 𝐴𝐴 มีคาเทากันกับ
จำนวนสมาชิกของ 𝐵𝐵 จะไดวาเซตทั้งสองเทากันหรือ 𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴 ในกรณีที่ตองการเนนวาเซต
ของ 𝐴𝐴 ไมเทากับเซต 𝐵𝐵 แตสมาชิกของ 𝐴𝐴 ทุกตัวเปนสมาชิกของ 𝐵𝐵 ดวย เราจะใชสัญลักษณ
𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 (เซตยอยแท Proper subset)
ในกรณีที่เซตไมมีสมาชิกอยูเราจะใชสัญลักษณ {} หรือ ∅ ซึ่งเรียกวา เซตวาง ตัวดำเนิน
การพื้นฐานสำหรับเซตมีอยูสามตัวที่สำคัญ ซึ่งเราจะอธิบายดวยการอาศัยเซตจำนวนสองตัว
ดังนี้ กำหนดใหเซต 𝐴𝐴 และ 𝐵𝐵 ซึ่งแสดงในรูปแบบการแจกแจงไดดังนี้
𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴

𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

ตัวดำเนินการสวนรวม ∪ (Union) ระหวางเซต 𝐴𝐴 และ 𝐵𝐵 สามารถเขียนไดเปน 𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴 ซึ่ง
ผลลัพธของตัวดำเนินการนี้คือเซตที่มีสมาชิกในเซต 𝐴𝐴 หรือเซต 𝐵𝐵 แสดงในรูปแบบนิยามได
ดังนี้
𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 หรือ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

จากคาของเซตขางตน 𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴 จะมีคาเปน {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} ตัวดำเนินการสวนรวม
ระหวางเซต 𝐴𝐴 และ 𝐵𝐵 หรือ 𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 (Intersection) คือเซตที่มีสมาชิกที่อยูทั้งในเซต 𝐴𝐴 และ
เซต 𝐵𝐵 แสดงในรูปแบบนิยามเซตไดเปน
𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴 และ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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เครื่องสถานะจำกัด

เราจะเริ่มเนื้อหาบทนี้ดวยตัวอยางปญหาการขามแมน้ำของชาวไร ซึ่งชาวไรจะตองนำหมาปา
แพะ และผักกาด ขามฝงแมน้ำไปดวย ที่ชายฝงมีเรือขามแมน้ำหนึ่งลำซึ่งเปนเรือขนาดเล็กที่
รับ น้ำ หนัก ได เพียงคนพายเรือ กับ สัมภาระได เพียงชิ้น เดียวเทานั้น ชาวไร คนดัง กลาวรู ดี วา ถา
เขาปลอยใหแพะกับหมาปาอยูดวยกันตามลำพังหมาปาจะกัดแพะ อีกทั้งถาเขาปลอยใหแพะ
อยู กับ ผัก กาดโดยไมมี เขาอยู ดวย แพะก็ จะกิน ผัก กาด คำถามคือ ชาวไร สามารถขามฝง แมน้ำ
พรอมทั้งนำสัมภาระของเขาทั้งหมดไปไดอยางไร โดยที่ไมมีการสูญเสียของสัมภาระใด ๆ ทั้ง
สิ้น
กำหนดให 𝑀𝑀 แทนชาวไร 𝑊𝑊 แทนหมาปา 𝐺𝐺 แทนแพะ และ 𝐶𝐶 แทนผัก กาด โดยที่
เครื่องหมาย - แทนแมน้ำ เราสามารถแสดงลำดับการขามฝงแมน้ำของชาวไรไดดังนี้
𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 -𝑀𝑀 𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 -𝐺𝐺
→ 𝐶𝐶 -𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 -𝑊𝑊

→ 𝐺𝐺-𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀 𝑀𝑀-𝑊𝑊 𝑊𝑊
→ 𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

จากลำดับ ขางตน จะเริ่ม ดวย 𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ซึ่ง อยู ฝง เดียวกัน ของแมน้ำ จากนั้น ชาวไร จะนำ
แพะขามแมน้ำ ไปกอน เมื่อ ถึง อีก ฝง หนึ่ง ของแมน้ำ จะมี ชาวไร อยู กับ แพะของเขา ซึ่ง แสดงได
ดวยสัญลักษณ 𝑊𝑊 𝑊𝑊 -𝑀𝑀 𝑀𝑀 ลำดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จะกระทั่งไปสิ้นสุดเมื่อชาวไรและ
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สัมภาระของเขาไดอยูอีกฝงหนึ่งของแมน้ำ จะสังเกตไดวาไมมีลำดับใดที่ขัดแยงกับการทำให
สัมภาระมีความเสียหาย ซึ่งตัวอยางของลำดับที่แสดงถึงความเสียหายไดแก 𝑀𝑀 𝑀𝑀 -𝑊𝑊 𝑊𝑊 ซึ่ง
แกะอยูฝงเดียวกับหมาปาตามลำพัง
จากคำตอบของลำดับ ขางตน ถา เราเปลี่ยนคำถามเปน วา มี ลำดับ ที่ สั้น กวา ลำดับ ขางตน
หรือ ไม ปญหานี้ ก็ จะยากขึ้น ในการตอบ เนื่องจากเราจำเปน ตองตรวจสอบทุก กรณี ที่ มี ลำดับ
สั้น กวา วา สามารถตอบปญหาเรื่องการยายฝง ได หรือ ไม ซึ่ง ถา ใช คนเปน คนคิด ที ละกรณี ก็
ตองใช เวลาคอนขางนานเนื่องจากมี หลายกรณี ที่ ตองพิจารณา ดัง นั้น เราจะเปลี่ยนวิธี การแก
ปญหาใหม โดยการแสดงลำดับ การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ กรณี แทน เริ่ม ตน ดวยกำหนดให
(𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀 แทนลำดับของสถานะของสัมภาระและชาวไร โดยที่คาในแตละลำดับเปน
0 เมื่อสัมภาระหรือชาวไรอยูทางซายของฝงแมน้ำ หรือ 1 เมื่อสัมภาระหรือชาวไรอยูทางขวา
ของฝงแมน้ำ ดังนั้น (0, 0, 0, 0) จะแสดงวา ชาวไรและสัมภาระทุกอยางอยูดานซายของฝง
แมน้ำ
การเปลี่ยนสถานะจาก (𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀 เปน (𝑀𝑀 ′ , 𝑊𝑊 ′ ,𝐺𝐺′ ,𝐶𝐶 ′ ) จะมี ได เพียงสี่
ประเภทเทานั้นคือ 𝑚𝑚 ชาวไรพายเรือขามฝงตามลำพัง 𝑤𝑤 ชาวไรนำหมาปาพายเรือขามฝงไป
ดวยกัน เชนเดียวกันกับ 𝑔𝑔 และ 𝑐𝑐 ซึ่งเปนการนำสัมภาระขามฝงไปพรอมกับชาวไร ดังนั้นเรา
สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของทุก ๆ สถานะที่เปนไปไดดังตารางที่ 2.1
เนื่องจากสถานะ (0, 0, 1, 1) กับ สถานะ (1, 1, 0, 0) เปน สถานะที่ ปลอยให แพะ
อยู กับ ผัก กาดตามลำพัง และสถานะ (0, 1, 1, 0) กับ (1, 0, 0, 1) เปน สถานะที่ ปลอยให
หมาปาอยูกับแพะตามลำพัง เราจึงพิจารณาสถานะดังกลาวออกพรอมทั้งระบุการเปลี่ยนแปลง
มายังสถานะดังกลาวดวยเครื่องหมาย × แทน จะไดเปนตารางแสดงสถานะใหม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ชวยใหเราเขาใจการเปลี่ยนแปลงสถานะในแตละขั้นตอน แตไมไดชวยใหเรา
เขาใจการทำงานทั้ง ระบบ หรือ ในกรณี ที่ พิจารณาหลาย ๆ ขั้น ตอน ตัวอยางเชน ถา เริ่ม ตน ที่
สถานะ (0, 0, 0, 1) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเปน 𝑤𝑤 𝑤𝑤 แลว 𝑔𝑔 ตามลำดับจะเปนสถานะใด
ซึ่งเราสามารถตอบคำถามไดโดยตรวจสอบจากคาในตารางในแตละขั้นตอน แตก็ยังคงตองดูที
ละขั้นตอน เพื่อความงายในการตรวจสอบเราจะเปลี่ยนจากตารางใหเปนรูปภาพแทน ซึ่งภาพ
ดัง กลาวแสดงในรูป ที่ 2.1 โดยที่ วงกลมในกราฟแสดงสถานะ ตัวเลขในวงกลมแสดงคา ของ
สถานะ ตัวอยางเชน ตัวเลข 10 แทนสถานะ (1, 0, 1, 0) ซึ่งเปนคาฐานสองของ 1010 เรา
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ในบทนี้ เราจะกลาวถึง คุณสมบัติ ตาง ๆ ของภาษาพื้น ฐานโดยเริ่ม ที่ นิพจน พื้น ฐาน (Regular
expression) ซึ่งเปนนิพจนสำหรับอธิบายภาษาพื้นฐาน (Regular language) นิพจนดังกลาว
จะมีความสามารถในการอธิบายภาษาไดเชนเดียวกันกับเครื่องสถานะจำกัด ซึ่งเนื้อหาในสวน
นี้ก็จะครอบคลุมเรื่องการพิสูจนการเทาเทียมกันของนิพจนพื้นฐานกับเครื่องสถานะจำกัดดวย
ตอมาเราจะศึกษาภาษาที่ทั้งนิพจนพื้นฐานและเครื่องสถานะจำกัดไมสามารถอธิบายได หรือ
อีกนัยหนึ่งคือภาษาที่ไมใชภาษาพื้นฐาน การพิสูจนวาภาษาที่กำหนดใหเปนภาษาพื้นฐานหรือ
ไมเราจะอาศัยทฤษฎี Pumping lemma ชวยในการพิสูจน นอกจากนั้นเราจะศึกษาตัวดำเนิน
การปดสำหรับภาษาพื้นฐานเพื่อนำไปใชประโยชนสำหรับตีความวาภาษาที่พิจารณาเปนภาษา
พื้น ฐานหรือ ไม ดวยเชน กัน ในสวนสุดทายของบทนี้ เราจะศึกษาการลดทอนเครื่องสถานะ
จำกัด (State minimization) ซึ่งจะมีประโยชนในการทดสอบวา ภาษาพื้นฐานสองภาษาเปน
ภาษาเดียวกันหรือไม เนื่องจากถาภาษาสองภาษามีเครื่องสถานะจำกัดเหมือนกันแสดงวาเปน
ภาษาเดียวกัน ดังนั้นถาเราลดทอนเครื่องสถานะจำกัดของสองภาษาแลวมีลักษณะเหมือนกัน
แสดงวาภาษาทั้งสองเปนภาษาเดียวกัน
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กำหนดใหนิพจนทางคณิตศาสตร (Mathematical expression) นิพจนหนึ่งเปน (5×6)+4
ซึ่ง นิพจน ดัง กลาวจะประกอบไปดวย ตัว ดำเนิน การ (Operation) ในตัวอยางขางตน คือ ×
และ + และ ตัวถูกดำเนินการ (Operand) ในตัวอยางขางตนคือ 4 5 และ 6
เชนเดียวกันกับนิพจนทางคณิตศาสตร นิพจนพื้นฐาน (Regular expression) เปนนิพจน
ที่ ใช ในการอธิบายภาษา (Language) ผลลัพธ ของนิพจน ทางคณิตศาสตร จะเปน ตัวเลขทาง
คณิตศาสตร ในขณะที่ผลลัพธของนิพจนพื้นฐานจะเปนภาษา ซึ่งเราจะเรียกภาษานี้วา ภาษา
พื้นฐาน (Regular language) ตัวดำเนินการในนิพจนปรกติจะมีเพียงแคสามตัวเทานั้นคือ ตัว
รวม (+, Union) ตัวตอ (⋅, Concatenation) และ ตัวดำเนินการควีน (∗ , Kleen) เราจะอธิบาย
ตัวดำเนินการขางตนโดยอาศัยตัวอยางของภาษา 𝐿𝐿1 และ 𝐿𝐿2 โดยกำหนดให 𝐿𝐿1 = {𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎
และ 𝐿𝐿2 = {𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐 แลว
𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 = {𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎

ซึ่งหมายถึงเซตของคำที่สามารถเปนสมาชิกของ 𝐿𝐿1 หรือ 𝐿𝐿2 หรือทั้งคู
𝐿𝐿1 ⋅ 𝐿𝐿2 = {𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

แสดงการตอโดยเริ่มจาก 𝐿𝐿1 ตามดวย 𝐿𝐿2 เปนเซตของคำที่เริ่มตนดวยคำของ 𝐿𝐿1 แลวตาม
ดวยคำของ 𝐿𝐿2 และ
𝐿𝐿∗1 = {𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖 𝜖𝜖

แสดงคา ของตัว ดำเนิน การปด แบบควีน ซึ่ง เปน เซตอนันต เกิด จากการเลือกสมาชิก ใน 𝐿𝐿1
ตั้งแต 0 ตัวเปนตนไปแลวนำมาตอกัน โดยการเลือกแตละครั้งเปนอิสระตอกัน
ตัวอยางปญหา 3.1 กำหนดให
𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿 𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿∗ |𝜔𝜔 ลงทายดวย 01}

จงหานิพจนพื้นฐานสำหรับภาษา 𝐿𝐿
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ภาษาที่ไมมีบริบท

ในบทนี้ เราจะศึกษาภาษาที่ ไมมี บริบท (Context-free language) ซึ่ง เปน ภาษาที่ ซับ ซอน
มากกวาภาษาพื้นฐาน กลาวคือมีภาษาที่ไมอยูในภาษาพื้นฐานแตอยูในภาษาที่ไมมีบริบท เรา
จะเริ่มตนแนะนำไวยากรณสำหรับภาษา (Language grammar) การสรางคำจากไวยากรณใน
รูปแบบการสรางที่แตกตางกัน ความสับสนของไวยากรณ (Ambiguity of grammar) จากนั้น
จะอธิบายภาษาพื้นฐานในรูปแบบไวยากรณที่เรียกวา ไวยากรณสำหรับภาษาพื้นฐาน (Regular Grammar) ตอดวยการอธิบายภาษาที่ไมมีบริบทโดยอาศัยภาษาพื้นฐานกอน เพื่อพิสูจน
วาทุกภาษาที่เปนภาษาพื้นฐานก็คือภาษาที่ไมมีบริบท
เริ่มดวยพิจารณาประโยคในภาษาอังกฤษ (Sentence) ซึ่งจะประกอบไปดวยประธานของ
ประโยค (Subject) และภาคขยาย (Predicate) ซึ่งเราสามารถเขียนรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
โดยวิธีการเขียนแทนที่ได (→) กลาวคือ ถาเราเจอประโยคเราจะสามารถเขียนประโยคไดเปน
สองสวนคือ ประธานตามมาดวยภาคขยายดังนี้
⟨Sentence⟩ → ⟨Subject⟩⟨Predicate⟩

ตัวอยางเชน ประโยค “The big dog chased the cat” สามารถแบงเปน “The big dog” ซึ่ง
เปนประธานของประโยค และ “chased the cat” เปนภาคขยาย นอกจากเราจะใชโครงสราง
ขางตนสำหรับแบงสวนตาง ๆ เพื่อวิเคราะหประเภทของสวนประกอบแลว เรายังสามารถใชใน
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การสรางประโยคที่สอดคลองกับโครงสรางดวย ตัวอยางเชน ถากำหนดให
⟨Subject⟩ → The big dog
⟨Subject⟩ → The old dog
⟨Predicate⟩ → chased the cat
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แลว จาก ⟨Sentence⟩ → ⟨Subject⟩⟨Predicate⟩จะได ⟨Sentence⟩ สองรูป แบบคือ
“The big dog chased the cat” และ “The old dog chased the cat” เนื่องจาก
⟨Subject⟩ สามารถเปน ได สองรูป แบบ จากโครงสรางขางตน เรายัง สามารถแบง สวนให ยอย
ลงมาเพื่อความชัดเจนในการอธิบายสวนของประโยคดังนี้
⟨Sentence⟩ → ⟨Subject⟩⟨Predicate⟩

⟨Subject⟩ → ⟨Article⟩⟨Adjective⟩⟨Noun⟩

⟨Predicate⟩ → ⟨Verb⟩⟨Object⟩

⟨Object⟩ → ⟨Article⟩⟨Noun⟩
⟨Article⟩ → the

⟨Adjective⟩ → big

⟨Noun⟩ → cat

⟨Noun⟩ → dog

⟨Verb⟩ → chased

จะสังเกตได วา ตัว อักษรที่ อยู ในเครื่องหมาย ⟨⟩ จำเปน ตองถูก เขียนแทนให หมดเพื่อ สราง
ประโยคขึ้น มา ซึ่ง เราจะเรียกตัว อักษรจำพวกนี้ วา ตัวแปรที่ ตองแปลงตอ (Non-terminal
variable) ตัวอักษรอีกประเภทหนึ่งคือ ตัวอักษรที่ไมใชตัวแปรตัวอยางเชน the chased dog
big และ cat เปน ตัว อักษรที่ ไม สามารถเขียนแทนได อีก เราจะเรียกตัว อักษรประเภทนี้ วา
ตัวแปรที่แปลงไมไดแลว (Terminal variable)
นิยาม 4.1 ไวยากรณ 𝐺𝐺 ของภาษา 𝐿𝐿 หรือเขียนไดเปน 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 จะแสดงไดดวยสี่ลำดับ
คือ (𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁𝑁 โดยที่
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เชนเดียวกันกับนิพจนพื้นฐานซึ่งเทาเทียมกันกับเครื่องสถานะจำกัดในเรื่องการเปนสมาชิกของ
คำในภาษา ไวยากรณ ที่ ไมมี บริบทก็ จะมี เครื่องจักรที่ มี ความเทา เทียมกัน ในเรื่องการอธิบาย
ความหมายของภาษา ซึ่ง ในที่ นี้ คือ ภาษาที่ ไมมี บริบท โดยที่ เครื่องจักรดัง กลาวที่ จะศึกษาใน
บทนี้คือ เครื่องสถานะจำกัดแบบดันลง (Push-Down automata) [Schützenberger, 1963]
เชนเดียวกันกับเครื่องสถานะจำกัดซึ่งมีสองแบบคือแบบเชิงกำหนด (Deterministic) และแบบ
เชิง ไม กำหนด (Nondeterministic) เครื่องสถานะจำกัด แบบดัน ลงก็ จะมี ทั้ง แบบเชิง กำหนด
และเชิงไมกำหนด แตที่แตกตางกันคือทั้งสองแบบจะมีความสามารถไมเทากัน

5.1 เครื่องสถานะจำกัดแบบดันลงเชิงกำหนด

เครื่องสถานะจำกัดแบบดันลงเชิงกำหนด [Fischer, 1963] เปนเครื่องสถานะจำกัดที่ควบคุม
ตัวแปรปอนเขา และอีก อยางหนึ่ง ที่ เพิ่ม ขึ้น มาคือ หนวยความจำ ซึ่ง การเขา ถึง หนวยความ
จำของเครื่องสถานะจำกัด แบบดัน ลงเชิง กำหนดจะมี ลักษณะเดียวคือ “เขา กอนออกทีหลัง”
(First In-Last Out) ตัวอยางการเขาถึงดัง กลาวคือ การวางจานซอนกัน ซึ่ง จานอัน แรกที่ ถูก
วางไวกอนจะถูกนำออกมาใชเปนใบสุดทาย เปนตน พิจารณาตัวอยางภาษาที่ไมมีบริบท
𝐿𝐿 𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅 ∣ 𝑤𝑤 𝑤 𝑤𝑤𝑤 𝑤 𝑤𝑤𝑤∗ }
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ซึ่งสามารถแสดงไดโดยไวยากรณที่ไมมีบริบท
𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆

เราสามารถสรางเครื่องสถานะจำกัดแบบดันลงเชิงกำหนด 𝑀𝑀 โดยอาศัยหนวยความจำชวยใน
การจำลำดับของสวน 𝑤𝑤 แรก ซึ่งคือสวนที่มากอน 𝑐𝑐 โดยมีลำดับการทำงานดังนี้
1. ในกรณีที่ตัวแปรปอนเขาเปน 𝑎𝑎 จะเก็บคาของ 𝐴𝐴 ไวในหนวยความจำ แลวอานตัวแปร
ตัวตอไป
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2. ในกรณีที่ตัวแปรปอนเขาเปน 𝑏𝑏 จะเก็บคาของ 𝐵𝐵 ไวในหนวยความจำ แลวอานตัวแปร
ตัวตอไป

เมื่อตัวอักษรของตัวแปรปอนเขาเปน 𝑐𝑐 เราจะเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอไปดังนี้

1. ถา คา ของหนวยความจำตัว ที่ กำลัง อานอยู เปน 𝐴𝐴 และคา ของตัวแปรที่ กำลัง อานอยู
เปน 𝑎𝑎 ก็จะเอาคาของหนวยความจำออก แลวอานตัวแปรปอนเขาตัวตอไป

2. ถา คา ของหนวยความจำตัว ที่ กำลัง อานอยู เปน 𝐵𝐵 และคา ของตัวแปรที่ กำลัง อานอยู
เปน 𝑏𝑏 ก็จะเอาคาของหนวยความจำออก แลวอานตัวแปรปอนเขาตัวตอไป
3. ถาเราอานตัวแปรปอนเขาหมดทุกตัวแลว และคาของหนวยความจำที่กำลังอานอยูไม
เปน 𝐴𝐴 หรือ 𝐵𝐵 จะสามารถสรุปไดวาคำที่พิจารณาอยูเปนคำในภาษา

จะสังเกตไดวาเรามีลำดับการทำงานเปนสองขั้นตอน ดังนั้นเราแบงสถานะการทำงานออกเปน
สองสถานะคือ 𝑞𝑞1 𝑞𝑞2 และ 𝑞𝑞3 โดยที่ 𝑞𝑞1 แสดงสถานะที่ เราเริ่ม ทำงานกอนที่ จะเจอตัวแปร
𝑐𝑐 และ 𝑞𝑞2 แสดงสถานะที่เราเริ่มทำงานหลังจากที่อานตัวแปร 𝑐𝑐 โดยที่ 𝑞𝑞3 แสดงการยอมรับ
คำในภาษาในกรณี ที่ อานครบทุก ตัว แลว ไมมี คา ของ 𝐴𝐴 หรือ 𝐵𝐵 อยู ในหนวยความจำ ลำดับ
การทำงานของเครื่องสถานะจำกัด แบบดัน ลงเชิง กำหนดสำหรับ ตรวจสอบคำ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 แสดง
ไดดังรูปภาพที่ 5.1 จะสังเกตไดวาการเปลี่ยนแปลงสถานะของเครื่องจักรจะขึ้นอยูกับสององค
ประกอบคื
 ในหน
วยความจำ
วแปรป
อนเขอานเข้
ที่ กาำลัทีง่กพิ�ำลัจารณา
จาก
ประกอบคืออ คค่าทีาที่ ก่กำลั�ำลัง องาอ่นอยู
านอยู
่ในหน่
วยความจ�ำและตั
และตั
วแปรป้
งพิจารณา
ลัจากลั
กษณะการทำงานข
างตน เราสามารถสรุ
ป เปน กฎการเปลี
่ยนแปลงเป
น ตารางไดนดตารางได้
ัง ตารางที่
กษณะการท�ำงานข้
างต้นเราสามารถสรุ
ปเป็นกฎการเปลี
่ยนแปลงเป็
5.1
ดังตารางที่ 5.1
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เครื่องจักรทัวร์ริ่ง
เครื่องจักรทัวร์ริ่ง (Turing machine) [Turing, 1937] เป็นรูปแบบจ�ำลองเครื่องจักรที่
คิดค้นและน�ำเสนอขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1936 โดย อลัน ทัวร์ริ่ง นักคณิตศาสตร์และ
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ มีลกั ษณะการท�ำงานเหมือนกับเครือ่ งจักรสถานะจ�ำกัด
(Finite Automata) แต่มีความสามารถมากกว่าตรงที่มีขนาดในการเก็บของข้อมูล
ที่ ไ ม่ จ�ำกั ด และวิ ธี ก ารอ่ า นหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ ถู ก จ�ำกั ด ให้ เ ป็ น
แบบลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ เครื่ อ งจั ก รสถานะจ� ำ กั ด แบบดั น ลง
(Push-Down automata) ซึง่ จ�ำกัดให้การเข้าถึงข้อมูลต้องเป็นแบบเรียงซ้อนทับกันเท่านัน้
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บั น มี ลั ก ษณะการท�ำงานคล้ า ยกั บ การท�ำงานของ
เครื่องจักรทัวร์ริ่ง ทุกปัญหาที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแก้ได้เครื่องจักรทัวร์ริ่ง
ก็สามารถแก้ได้ในทางกลับกันถ้าปัญหาที่เครื่องจักรทัวร์ริ่งสามารถแก้ได้คอมพิวเตอร์
อาจไม่สามารถท�ำได้เนือ่ งจากขนาดของพืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูลทีจ่ �ำกัด หรือระยะเวลาทีต่ อ้ ง
ใช้ในการแก้ปญ
ั หานัน้ นานจนเกินไป ฉะนัน้ ถ้ามีปญ
ั หาทีไ่ ม่สามารถแก้ได้ดว้ ยเครือ่ งจักรทัวร์
ริ่งจะสามารถสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจึงใช้เครื่องจักร
ทัวร์ริ่งในการศึกษาความยากของปัญหาส�ำหรับการค�ำนวณ ฉะนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เข้าใจในหลักการการท�ำงานของเครื่องจักรทัวร์ริ่งและรูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรทัวร์ริ่ง

บทที่

6

เครื่องจักรทัวร์ริ่ง
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บทที่ 6. เครื่องจักรทัวรริ่ง
บทที่ 6. เครือ่ งจักรทัวรริ่ง

6.1 การนิยามรูปนัยสำหรับเครื่องจักรทัวรริ่ง
6.1 การนิยามรูปนัยสำหรับเครื่องจักรทัวรริ่ง

ตวั
อย
า่ ง

เครื่องจักรทัวร ริ่ง ประกอบไปดวยสองสวนที่ สำคัญ คือ เทปขอมูล ที่ มี ขนาดไม จำกัด เปรียบ
เครื
ริ่ง ประกอบไปด
วยสองส
ญ คือ เทปข
อมูลยทีนตั
่ มี ขวนาดไม
จำกัด เปรีอยมูบล
เสมื่อองจั
นพืก้นรทัที่ กวรารเก็
บ ขอมูล และส
วนหัว อวานที
นซึ่ ส่ง ำคั
สามารถอ
านและเขี
อักษรบนเทปข
เสมื
อนพื้นที่ การเก็่มบตขนอของเครื
มูล และส
่ง สามารถอานและเขี
มูล
โดยการทำงานเริ
่องจัวนหั
กรทัว อวรานซึ
ริ่ง จะกำหนดให
เทปขอยมูนตั
ล เก็วบอักสวษรบนเทปข
นที่ เปน ตัวอแปร
ตน ของเครื
่องจักรทั
ร ริ่ง่ เหลื
จะกำหนดให
เทปข
บ สยงช
วนที
แปร
ปโดยการทำงานเริ
อนเขา ในสวนตน่มของเทป
ในขณะที
่ สววนที
อ ที่ มี ขนาดไม
จำกัอดมูเปล เก็
น เพี
องว่ เปานงทัตั้งวหมด
ปเครือนเข
น ของเทป
ในขณะที่ สวนที่ เหลือ ที่ มี ขนาดไม จำกัด เป่งนในสองสถานะนี
เพียงชองวางทั้เท้งหมด
่องจัากในส
รทัววรนต
ริ่งจะหยุ
ดการทำงานโดยการแสดงสถานะใดสถานะหนึ
านั้น
เครื
งจักรทั
วรริ่งจะหยุหรื
ดการทำงานโดยการแสดงสถานะใดสถานะหนึ
คือ ่อยอมรั
บ (Accept)
อไมยอมรับ (Reject) นอกจากสถานะเมื่อหยุ่งดในสองสถานะนี
การทำงานแลว้เทขอานัมู้นล
คืทีอ่ ปรากฏในเทปก็
ยอมรับ (Accept)
ยอมรั
่อหยุดวการทำงานแล
อมูล้ง
ถือวหรื
า เปอนไมผลลั
พธบท(Reject)
ี่ สรางขึ้น ดนอกจากสถานะเมื
วยเชน กัน พิจารณาตั
อยางปญหาพรว อขมทั
ทีแนวคิ
่ ปรากฏในเทปก็
ถือวา เป
สราวงขึอย้นาดงที
วยเช
ดการออกแบบเครื
่องจัน ผลลั
กรทัพวรธรทิ่งี่ในตั
่ 6.1น กัน พิจารณาตัวอยางปญหาพรอมทั้ง
แนวคิดการออกแบบเครื่องจักรทัวรริ่งในตัวอยางที่ 6.1
ตัวอยางปญหา 6.1 กำหนดให ภาษา 𝐿𝐿 เปน ภาษาที่ ประกอบไปดวยตัว อักษรในเซต
ตัวตั{𝑎𝑎𝑎
อย่
ญหาหา6.16.1
วอยา𝑎𝑎𝑎งปั
างป
ภาษา
𝐿𝐿 วเป
ภาษาทีล่ ปะคำและจะปรากฏอยู
ระกอบไปดวยตัว อักษรในเซต
𝑎𝑎𝑎ญโดยที
่ ตัว อักำหนดให
กษร 𝑐𝑐 จะมี
เพียงตั
เดีนยวในแต
 ตรงกลาง
{𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎
โดยที
่
ต
ว
ั
อั
ก
ษร
𝑐𝑐
จะมี
เ
พี
ย
งตั
ว
เดี
ย
วในแต
ล
ะคำและจะปรากฏอยู
รงกลาง
นกับ
ของคำในภาษาเสมอ นอกจากนั้นสวนของคำที่ปรากฏอยูกอนหนา 𝑐𝑐 จะเหมือ ตนกั
วนของคำที่ป่เรากฏอยู
นหนา 𝑐𝑐 จะเหมื
สของคำในภาษาเสมอ
วนที่ตามหลังตัว 𝑐𝑐 ซึนอกจากนั
่งสามารถเขี้นยสนเซตของคำที
ปนสมาชิกกอในภาษาได
ดังนี้ อนกันกับ
สวนที่ตามหลังตัว 𝑐𝑐 ซึ่งสามารถเขียนเซตของคำที่เปนสมาชิกในภาษาไดดังนี้
{𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∗ }
{𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∗ }
จงออกแบบเครื่องจักรทัวรริ่ง 𝑀𝑀 สำหรับการตรวจสอบการเปนสมาชิกของคำในภาษา
จงออกแบบเครื
กรทัวกรในภาษาให
ริ่ง 𝑀𝑀 สำหรั
การตรวจสอบการเป
นสมาชิกของคำในภาษาบ
𝐿𝐿 โดยที่ถาคำเป่อนงจัสมาชิ
เครืบ่องจั
กรทัวรริ่งหยุดการทำงานในสถานะยอมรั
𝐿𝐿 โดยที
นสมาชิกหในภาษาให
เครื่องจั
กรทับวรริ่งหยุดการทำงานในสถานะยอมรับ
และถ
าไม่ถใาชคำเป
คำในภาษาให
ยุดในสถานะไม
ยอมรั

และถาไมใชคำในภาษาใหหยุดในสถานะไมยอมรับ
วิธี ทำ กำหนดใหหัว อานของเครื่องจักรทัวร ริ่ งอยู ที่ ตำแหนง แรกของตัวแปรปอนเขา ณ
วิเวลาเริ
ธี ทำ ่มกำหนดให
หัว อานของเครื
่องจั
กรทั
อยู ที่ ตำแหน
ง แรกของตัวแปรป ใอนรูนเข
าณ
ตน การทำงานของเครื
่องจั
กรทั
วรวรริ่งริ่ งและคำที
่ ตองการตรวจสอบอยู
ป แบบ
เวลาเริ
น การทำงานของเครื
่องจักรทั่อวยูรกรอิ่งนตัและคำที
งการตรวจสอบอยู
ป แบบ
𝑤𝑤1 𝑐𝑐𝑐𝑐่ม2ตโดยที
่ 𝑤𝑤1 เปนสวนของคำที
วอักษร ่ ต𝑐𝑐อในขณะที
่ 𝑤𝑤2 คือส ใวนรู
นของคำ
𝑐𝑐𝑐𝑐2 งโดยที
่ 𝑤𝑤บ1การทำงานของเครื
เปนสวนของคำที่อ่องจั
ยูกกอรทั
นตัววรอัรกิ่ง ษร𝑀𝑀𝑐𝑐 สามารถอธิ
ในขณะที่ 𝑤𝑤
นของคำ
2 คือนสขัว้น
𝑐𝑐 ลำดั
บายเป
ตอนได
ที𝑤𝑤่ต1ามหลั
ทีดัง่ตนีามหลั
้ ง 𝑐𝑐 ลำดับการทำงานของเครื่องจักรทัวรริ่ง 𝑀𝑀 สามารถอธิบายเปนขั้นตอนได
ดังนี้
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แนะนำ�หนังสือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบควบคุม
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
ปีพิมพ์ : 1/2560

หนั ง สื อ “ระบบควบคุ ม ” เหมาะสำ � หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหรื อ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบควบคุมเบื้องต้น ภายในเล่ม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาสำ�คัญที่ใช้สำ�หรับการเรียน การสอนใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาทิ
การหาฟังก์ชัน ถ่ายโอนของระบบแผนผังบล็อก กราฟการไหล
ของสัญญาณ การควบคุมแบบป้อนกลับ ผลตอบสนองของระบบ
อันดับหนึง่ และอันดับสอง วิธที ดสอบความมีเสถียรภาพของระบบ
ทางเดินราก แผนภาพโบเด แต่ละบทมีตัวอย่างการวิเคราะห์
โจทย์และแบบฝึกหัดท้ายบทมากกว่าร้อยข้อ รวมทั้งการใช้คำ�สั่ง
โปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์ระบบควบคุม ในทุกบทอีกด้วย

ตวั
อย
า่ ง

ตำ�ราเล่มนี้อธิบายกฎและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
โดยเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาอย่ า งเป็ น ลำ � ดั บ และเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
ในแต่ ล ะบทมี ตั ว อย่ า งโจทย์ ที่ แ สดงวิ ธี ทำ � เป็ น ขั้ น ตอนซึ่ ง อธิ บ าย
อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำ�ความเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมี
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำ�ตอบให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตำ�ราเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ระบุ
โดยสภาวิศวกรสำ�หรับวิชา Electric Circuits ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม ในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน
การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้า
กำ�ลังและในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ กั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รอื่ น ที่ เรี ย นพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
เช่ น วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมเคมี
และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ปีพิมพ์ : 1/2557
แนวทางใหม่ เชิ ง รุ ก การพั ฒ นาวิ ท ยาการค วามก้ า วหน้ า ของ
“นาโนเทคโนโลยี” สู่การประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม:
ทฤษฎี การประยุกต์
และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
ผู้แต่ง: ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
ปีพิมพ์ : 1/2560

ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์
ปีพิมพ์ : 1/2560

ตวั
อย
า่ ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นระบบที่รวบรวมเอาคุณสมบัติและองค์
ประกอบเกือบทุกอย่างของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ภายในตัวไอ
ซีเพียงตัวเดียว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำ�ไปใช้ในอุปกรณ์หรืองานควบคุม
ขนาดเล็ก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมักมีโครงสร้างขนาด
ใหญ่ หากนำ�มาใช้ในงานลักษณะดังกล่าวจะไม่คุ้มกับการลงทุน อีกทั้ง
ยังส่งผลให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง ปัจจุบัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้งในงานภาค
อุตสาหกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบควบคุมประเภทต่าง ๆ และการ
ประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์

หนั ง สื อ “อุ ณ หพลศาสตร์ วิ ศ วกรรม: ทฤษฎี การประยุ ก ต์ และ
อุ ณ หพลศาสตร์ เชิ ง สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น ” เหมาะสำ � หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมพลังงาน ฟิสิกส์
พลังงาน รวมไปถึงวิศวกรและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาอุณหพลศาสตร์
ในเชิงลึก โดยเนื้อหาจะเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้งานอุณหพลศาสตร์
ทางวิศวกรรมกับทฤษฎีที่มีที่มาจากศาสตร์ทางฟิสิกส์ เช่น สมการ
สภาวะ ความสั ม พั น ธ์ ข องสมบั ติ ต่ า งๆ ทางอุ ณ หพลศาสตร์ และ
ยั ง รวมไปถึ ง อุ ณ หพลศาสตร์ เชิ ง สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษา
อุ ณ หพลศาสตร์ ในมุ ม มองจุ ล ภาคเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ต้ น ทางของ
ทฤษฎี ตั้งแต่กลศาสตร์ของอนุภาคกลศาสตร์ควอนตัมว่าถูกนำ�มา
ประยุกต์ใช้กบั อุณหพลศาสตร์โดยมีความสอดคล้องกับอุณหพลศาสตร์
ในมุมมองมหภาคอย่างไร

อุณหพลศาสตร์
ว่าด้วยหลักการโครงสร้าง
และกระบวนทัศน์ยุคใหม่
ผู้แต่ง: รศ.ดร.บุรินทร์ กำ�จัดภัย

คาร์บอนกัมมันต์

ปีพิมพ์ : 1/2558

Activated carbon

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ปีพิมพ์ : 1/2558

ประเภทและกระบวนการผลิ ต คาร์ บ อนกั ม มั น ต์ จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ศึ ก ษาให้ เข้ า ใจ โดยเฉพาะการวิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การค้า เพื่อให้ได้ คาร์บอนกัมมันต์ที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ�
รวมทั้งการวิเคราะห์ และตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อ
ถือและยอมรับได้ และการใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านของคาร์บอน
กัมมันต์ ในที่นี้ได้รวบรวมจากเอกสารตีพิมพ์ในวารสารจำ�นวนมาก
เหมาะสำ�หรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการผลิต
คาร์บอนกัมมันต์

แผนที่ ช่ ว ยเราไม่ ใ ห้ ห ลงทางและช่ ว ยให้ เ ห็ น ภาพรวมของภู มิ ป ระเทศ
ภูมปิ ระเทศแห่งวิทยาศาสตร์นนั้ กำ�หนดโดยธรรมชาติมนั จึงมีความงามแฝง
เร้นในทุกซอกส่วนหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดส่วนใหญ่ของอุณหพลศาสตร์
ในรู ป แบบโครงสร้ า งเชิ ง ทฤษฎี ซึ่ ง เป็ น แผนที่ ใ นการค้ น หาความงาม
ในการเดินทางนี้ อุณหพลศาสตร์เป็นฟิสิกส์ที่ต่างจากฟิสิกส์สาขาอื่นๆ
ทัง้ หมด ด้วยเพราะมันไม่อาจสร้างได้จากหลักการแอ็กชัน หลักการพืน้ ฐาน
และโครงสร้างของวิชานีไ้ ด้น�ำ เสนอไว้ในหนังสือนีโ้ ดยแสดงการพิสจู น์ทมี่ าที่
ไปของสมการต่างๆ ไว้อย่างครบครัน ได้น�ำ เสนอสะพานเชือ่ มโยงจากฟิสกิ ส์
ไปสู่ทัศนะเชิงประยุกต์ทางเคมีและวิศวกรรมไว้อย่างชัดเจน และยังเปิด
ประตูสกู่ ระบวนทัศน์ยคุ ใหม่ทางอุณหพลศาสตร์แบบไม่สมดุลและรูปแบบ
ของวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงอุณหพลศาสตร์อกี ด้วย หนังสือเล่มนีจ้ งึ เหมาะกับ
การเป็นหนังสืออ้างอิงสำ�หรับนักวิจัยและเหมาะเป็นตำ�ราสำ�หรับผู้สอน
และผูเ้ รียนในระดับปริญญาตรีถงึ ปริญญาโททางฟิสกิ ส์ วิศวกรรม และเคมี
ที่ต้องการเข้าใจอุณหพลศาสตร์อย่างเป็นระบบ

