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สมการเอกพันธ์สัมประสิทธิเป็นค่าคงตัว 

พิจารณาสมการอนัดบัสองเชิงเส้นเอกพนัธ์ 

  (1) 

โดย  เป็นค่าคงตวัและ    จากทฤษฎีบทใน

หวัข้อทีแล้วผลเฉลยทวัไปหาได้โดยหาผลเฉลยหลกัมลู

ของสมการ 

ในการหาผลเฉลยหลกัมลูของสมการ (1) จะใช้การ

คาดเดาผลเฉลย    

สมมติมีฟังก์ชนั 

 

เป็นผลเฉลยของสมการ (1) โดย  เป็นค่าคงตวั 
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บทตัง  ถ้า  เป็นค่าคงตวัและ 

 

สอดคล้องสมการ 

 

จะได้ว่า  สอดคล้องกบัสมการกําลงัสอง 

 
 

บทพิสจูน์  แทน  ลงในสมการ (1) ได้ว่า 

 

 

แต่เนืองจาก  ดงันนัได้ว่า  ต้องสอดคล้อง 

 

นนัก็คือ  สอดคล้องกบัสมการ (2) 
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บทนิยาม  เรียกสมการ (2) วา่ สมการลักษณะเฉพาะ 

(Characteristic equation) หรือ สมการช่วย (Auxiliary 

equation) ของสมการสมัประสิทธิค่าคงตวั (1) 

แก้สมการช่วยจะได้ว่า 

 

ซงึเรียกวา่รากของสมการช่วย  

มีสามกรณีทีจะต้องแยกพิจารณาได้แก่ 

1)    รากจริงแตกต่างกัน 

2)    รากจริงซาํ 

3)    รากเชิงซ้อนคู่สงัยุติ 
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รากจริงแตกต่างกัน กรณีนีเกิดขนึเมือ 

 

โดย บทตัง เราได้วา่ 
భ మ  

เป็นผลเฉลยของ (1)     

พิจารณารอนสเกียน 

భ మ భ మ  

ดงันนั భ మ  เป็นผลเฉลยหลกัมลูของสมการ (1)    

ทฤษฎีบท ถ้ารากของสมการช่วยของ ODE 

 

เป็นจํานวนจริงแตกต่างกนั    จะได้ว่า 

భ మ  

เป็นผลเฉลยทวัไปของสมการ (1)
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ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยหลกัมลู  ของสมการ 

 

โดยการแก้สมการช่วย  พร้อมทงัตรวจสอบว่าฟังก์ชนัที

ได้เป็นผลเฉลย 

วิธีทํา 
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ตัวอย่าง  จงแก้ปัญหาค่าเริมต้น 

 

วิธีทํา 
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 รากจริงซาํ  กรณีนีเกิดขนึเมือ 

 

และได้ว่ารากของสมการช่วยคือ 

 

โดย บทตัง ได้ว่า  เป็นผลเฉลยของ (1) 

ต่อไปจะคาดเดาอีกผลเฉลยหนึงในรูป 

 

แทนลงในสมการ (1) จดัรูป และใช้  ได้ 

 

 

จะเหน็ได้วา่  เป็นค่าทีเหมาะสม   ดงันนั 

 

เป็นอีกผลเฉลย   คา่รอนสเกียน  
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ทฤษฎีบท  ถ้ารากของสมการช่วยของ ODE 

 

เป็นจํานวนจริงซํากนั    จะได้วา่ผลเฉลย

ทวัไปของ ODE (1) คือ 
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ตัวอย่าง  จงหาผลเฉลยทวัไปของสมการ 

 

วิธีทํา 
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ตัวอย่าง  จงแก้ปัญหาค่าเริมต้น 

 

วิธีทํา 

  



312 Lec ture3 | 11 
 

รากเชิงซ้อนคู่สังยุค กรณีนีเกิดขนึเมือ 

 

โดย  เป็นจํานวนเชิงซ้อนคูส่งัยคุ   เพือความ

สะดวกเราจะเขียนทงัสองจํานวนในรูป 

 

โดย  และ  

ในกรณีนีฟังก์ชนั exp ทคีาดเดาเป็นฟังก์ชนัทีมีค่า

เป็นจํานวนเชิงซ้อน 
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ในทีนีเราต้องการหาผลเฉลยของ ODE (1) ทีเป็น

ฟังก์ชนัคา่จริง   เราจะใช้เอกลกัษณ์ของ Euler: 

 

ให้  
భ మ  

พิจารณาฟังก์ชนั 

 

 

ทฤษฎีบท  ถ้ารากของสมการช่วยของ ODE (1) เป็น

จํานวนเชิงซ้อน    จะได้ว่า 

 

เป็นผลเฉลยทวัไปของ ODE (1) 
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บทพิสจูน์ จากสมบตัิเชิงเส้นของ ODE (1) ได้ว่า  

เป็นผลเฉลยของสมการ (1) ด้วย 

เพียงพอทีจะแสดงว่า  เป็นผลเฉลยหลกัมลูของ

สมการ (1)    คํานวณ 

 

 

 

แทน  ในสมการ (1) ได้ 

 
 

 

จากสตูรรากของสมการช่วยได้ว่า 

 

ดงันนั 
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เพราะนนั  สอดคล้องสมการ (1) 

 ในทํานองเดียวกนัได้ว่า  ก็เป็นผลเฉลยของสมการ 

(1) ด้วย 

สามารถแสดงได้โดยตรงว่ารอนสเกียนไมเ่ป็นศนูย์ 

เพราะฉะนนั  เป็นผลเฉลยหลกัมลู 
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ตัวอย่าง จงแก้ปัญหาค่าเริมต้น 

 

วิธีทํา 
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ตัวดาํเนินการเชิงอนุพันธ์   

หวัข้อตอ่ไปจะศกึษาสมการเชิงเส้นไม่เอกพนัธ์    

 

โดย  เป็นค่าคงตวั  และ  เป็นฟังก์ชนั 

บทนิยาม ให้  เป็นฟังก์ชนัทีมีอนพุนัธ์   

นิยามฟังก์ชนั  โดย 

 

จะเหน็ได้วา่  เป็นฟังก์ชนัทีส่งฟังก์ชนั  ไปเป็นฟังก์ชนั 

 โดยมีการคํานวณอนพุนัธ์อนัดบัตา่ง ๆ ของ  

 เรียก  ว่า ตัวดาํเนินการเชิงอนุพันธ์ 

ในทํานองเดียวกนัจะนิยามตวัดําเนินการเชิงอนพุนัธ์

สําหรับสมการอนัดบัที  
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คือ 

 

เพือความสะดวกจะให้สญัลกัษณ์ 

 

ดงันนัตวัดําเนินการเชิงอนพุนัธ์สําหรับสมการ (1) เขียน

ได้เป็น 

 

หรือเขียนสนั ๆ เป็น 

 

 

ตัวอย่าง   สําหรับสมการเชิงอนพุนัธ์ 

 
เขียนในรูปตวัดําเนินการเชิงอนพุนัธ์ได้เป็น 
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หมายเหต ุ ในการแก้สมการเชิงอนพุนัธ์ 

  (1) 

เราต้องการหาผลเฉลยทีหาอนพุนัธ์ได้ถึงอนัดบั 2 ดงันนั

ฟังก์ชนัทีจะเป็นผลเฉลยได้จะมีสมบตัิว่า 

 

หรือเขียนได้ในรูปตวัดําเนินการเป็น 

 

เพราะฉะนนัตวัดําเนินการ  สมัพนัธ์กนัโดย 

 

 ในทํานองเดียวกนั  ได้ว่า 
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ตัวอย่าง   จงแสดงว่า 

 

วิธีทํา 
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ตัวอย่าง   พิจารณาสมการ 

 

จงใช้สมการช่วยของสมการเอกพนัธ์ 

 

เขียนสมการในรูปตวัดําเนินการเชิงอนพุนัธ์ 

วิธีทํา 
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สําหรับสมการเชิงอนพุนัธ์ 

  (1) 

เขียนในรูปตวัดําเนินการเชิงอนพุนัธ์ได้ 

  (2) 

ในทํานองเดียวกนักบัตวัอย่างทีผ่านมา  หากพิจารณา

สมการเอกพนัธ์ (เปลียน  เป็นศนูย์) สมการช่วยคือ 

 
ซงึมีรากได้สามแบบ คือ 

รากจริงสองจาํนวน  จะได้ว่าสมการ (1) 

เขียนใด้ในรูปตวัดําเนินการทีลดทอนแล้วเป็น 

 

โดย 
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รากซาํ:  จะได้ว่าสมการ (1) เขียน

ได้เป็น  

 

รากเชิงซ้อนคู่สังยุค:  จะได้ว่า

สมการ (1) เขียนได้เป็น 
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ตัวอย่าง สมการเชิงอนพุนัธ์ 

 

สามารถเขียนได้ในรูปตวัดําเนินการลดทอนได้เป็น 

 

สมการ 

 
เขียนได้เป็น 

 

สมการ 

 

เขียนได้เป็น 
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ทฤษฎีบททีได้กลา่วไปก่อนหน้าแล้ว 

ทฤษฎีบท (การมีผลเฉลยเพียงหนึงเดียว) กําหนดให้ 

 และ  เป็นฟังก์ชนัต่อเนืองบนช่วง   

จะได้ว่าสําหรับค่าคงตวั  ใด ๆ สมการ 

 

ทีกําหนดเงือนไขคา่เริมต้น 

 

มีผลเฉลย(เฉพาะ)เพียงหนึงเดียว 

ทฤษฎีบท (สมบัตเิชิงเส้น) กําหนดให้  เป็นผล

เฉลยหลกัมลูของสมการเอกพนัธ์ 

   

จะได้ผลเฉลยทวัไปของสมการคือ 
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ทฤษฎีบท กําหนดให้  และ  เป็นฟังก์ชนั

ต่อเนืองบนชว่งเปิด   

 ถ้า  เป็นผลเฉลยหลกัมลูของสมการเอกพันธ์ 

 

และ  เป็นผลเฉลยเฉพาะของสมการไม่เอกพันธ์ 

 
จะได้ว่า 

 

เป็นผลเฉลยทวัไปของสมการ (4) 

บทพิสจูน์ ก่อนอนืจะแสดงว่า  เป็นผลเฉลยของสมการ

ไมเ่อกพนัธ์ (3)   จากสมมติฐาน 
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เมือคณูสมการแรกด้วย  สมการทีสองด้วย  แล้ว

บวกสองสมการทีได้กบัสมการทีสามจะได้ว่า 

 

นนัคือ  เป็นผลเฉลยของสมการ (3) 

ต่อไปจะแสดงว่า  เป็นผลเฉลยทวัไปของสมการ (3) 

นนัคือ   ถ้ากําหนด  และ   และ  เป็น

ผลเฉลยของปัญหาคา่เริมต้น 

 
 

จะมีคา่คงตวั  ทีทําให้  

 

เนืองจาก  สอดคล้องสมการ (3) กล่าวคือ 
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จบัสองสมการลบกนัจะได้วา่  สอดคล้องกบั

สมการเอกพนัธ์ 

 

แต่  เป็นผลเฉลยหลกัมลูของสมการเอกพนัธ์ 

เพราะฉะนนัจะมีค่าคงตวั  ทีทําให้ 

 

ซงึก็คือ  
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หมายเหต ุจากทฤษฎีบทจะได้ว่าการหาผลเฉลยทวัไป

ของสมการสมัประสิทธิค่าคงที 

 

ทําได้โดยหาผลเฉลยหลกัมลู  ของสมการเอกพนัธ์ 

 
โดยอาศยัสมการช่วย  และหาผลเฉลยเฉพาะ  ของ

สมการไม่เอกพนัธ์มาหนงึผลเฉลย 

ดงันนัสิงทีศกึษาตอ่ไปคือเทคนิคการหาผลเฉลย

เฉพาะของสมการไมเ่อกพนัธ์ ซงึมีวิธีดงัต่อไปนี 

(1) Variation of parameters method 

(2) Method of undetermined coefficients 

(3) Inverse operator method 

วิธีแรกสามารถใช้ได้สําหรับสมการทวัไปทีมีสมัประสิทธิ

ไมใ่ช่ค่าคงทีด้วย 
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ตัวอย่าง  พิจารณาสมการ 

 

จงตอบคําถามต่อไปนี 

(1) จงหาผลเฉลยหลกัมลูของสมการเอกพนัธ์ 

(2) จงตรวจสอบวา่  เป็นผลเฉลยเฉพาะของ

สมการไม่เอกพนัธ์ 

(3) จงแก้ปัญหาคา่เริมต้นของสมการทีกําหนดให้ที

สอดคล้องเงือนไขคา่เริมต้น 

 
 

 


