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สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDE) 

การศกึษาระบบทีขึนกบัตวัแปรมากกวา่หนึงตวัได้แก่

ระยะทาง  ตําแหน่ง  ในระนาบหรือตําแหน่ง  

ในปริภมิูสามมิติ เวลา  ปริมาณทีศกึษาจะเป็นฟังก์ชนั

ของตวัแปรมากกวา่หนึงตวัและสอดคล้องกบัสมการเชิง

อนุพนัธ์ย่อย(Partial Differential Equations, PDE) 

PDE เป็นสมการเชิงอนพุนัธ์ทีมีฟังก์ชนัทีต้องการหา

คําตอบขึนกบัตวัแปรมากกวา่หนึงตวัและในสมการมีการ

หาอนพุนัธ์ยอ่ยเทียบกบัตวัแปรมากกว่าหนึงตวัด้วย  

ในทางปฏิบติั PDE ใช้เป็นแบบจําลองของระบบ โดย

ได้มาจากการนําความรู้แคลคลูสัไปใช้กบักฎต่างๆ ทีได้ 

มาจากการตงัสมมติฐาน ทําการทดลอง การสงัเกต  
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สัญลักษณ์ 

 

 

ถ้า  เป็นฟังก์ชนัทีหาอนพุนัธ์ได้ 

 

 

 

ในวิชานีจะศกึษาสมการต่อไปนี 

1. สมการคลืน 

2. สมการความร้อน 

3. สมการลาปลาซ 
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ตัวอย่าง (การสนัของเส้นเชือก) ให้  คือ ระยะ

เคลือนทีในแนวดิงของเส้นเชือก ณ ตําแหน่ง  ทีเวลา  

สมมติว่าผลจากแรงดงึดดูน้อยมากจนละเลยได้  เส้น

เชือกมีลกัษณะสมําเสมอ ไมมี่การเคลือนทีในแนวนอน 

 

โดยกฏของนิวตนัจะได้วา่  สอดคล้องกบัสมการ 
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โดย  เป็นค่าคงตวัทีขึนกบัลกัษณะของเส้นเชือก 

สมการนีเรียกวา่สมการคลนื (Wave equation)   

ถ้ามีการแรงจากภายนอก  กระทําในแนวตงั

จะได้สมการ 

 

ซงึเรียกวา่สมการคลืนไม่เอกพันธ์  

ผลเฉลยของสมการคลืน คือฟังก์ชนัทีแทนในสมการ

คลืนแล้วทําให้สมการเป็นจริง เช่น (กรณี ) ได้ว่า 

 

 

เป็นผลเฉลยของสมการคลืน  

โดยทวัไปแสดงได้ว่า 
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เป็นผลเฉลยเมอื  เป็นฟังก์ชนัใด ๆ ทีมี

อนพุนัธ์อนัดบัทีสอง   

 เรียกวา่ผลเฉลยเฉพาะของสมการคลืน 

 เรียกวา่ผลเฉลยทวัไปของสมการคลืนเพราะผล

เฉลยอนื ๆ สามารถเขียนได้ในรูป  โดยการแทน  

ด้วยฟังก์ชนัทีเหมาะสม 

Note หากพิจารณาผลอืน ๆ เช่น damping, external 

elasticity จะได้สมการ Telegraph equation 

 

ซงึคล้ายกบัระบบ spring-mass 

สมการคลืนในสองมิติ คือ 

 
สมการคลืนในสามมิติ คือ 
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ตัวอย่าง (การนําความร้อน) ให้  คืออณุหภมิู 

ณ ตําแหน่ง  ทีเวลา  ของวตัถนํุาความร้อนชนิดหนงึ

ซงึมีภาคตดัสมําเสมอและสมบติัสมําเสมอ    

 

ปรากฏการณ์การนําความร้อนนีอธิบายได้ด้วยการ

เคลือนทีแบบบราวน์ (Brownian Motion) 
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สามารถแสดงได้ว่าอณุหภมิูสอดคล้องกบัสมการ 

 

โดย  เป็นค่าคงตวัขนึกบัวตัถนํุาความร้อน เรียกวา่

สมการ(การนํา)ความร้อน (Heat equation) 

ถ้าระบบมีแหลง่ความร้อน (source) หรือตวัซบัความ

ร้อน (sink)  จะได้สมการ 

 

ซงึเรียกวา่สมการความร้อนไม่เอกพันธ์ 

Note สมการเดียวกนันียงัใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์

การแพร่ในของเหลวโดย  เป็นความหนาแน่นของ

โมเลกลุทีแพร่กระจายในของเหลว เรียกว่าสมการการ

แพร่ (Diffusion equation) 
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ในกรณีทีพืนทีภาคตดัไม่สมําเสมอและสมบติัการนํา

ความร้อนเปลียนไปตามตําแหน่งจะได้สมการ 

 

และหากรวมแหล่งความร้อนหรือตวัซบัความร้อนจะได้

สมการทวัไปในรูป 

 

สมการความร้อนในวตัถสุองมติิคือ 

 

สมการความร้อนในวตัถสุามมิติคือ 
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ตัวอย่าง ปริมาณ  ในระบบตอ่ไปนี 

1. ความร้อน  บนแผ่นโลหะเมือเวลาผ่านไป

มาก 

2. ศกัย์  จากประจบุนแผ่นโลหะ  

3. ส่วนจริง  ของ Holomorphic functions ใน

วิชาฟังก์ชนัเชิงซ้อน  

สอดคล้องกบัสมการลาปลาซ (Laplace equation) 

 

เมือ 

 

เรียกวา่ Laplacian  

สมการไม่เอกพนัธ์ของสมการลาปลาซคือ 

 

ซงึเรียกวา่สมการปัวซง (Poisson equation) 
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อันดับ เงอืนไขค่าเริมต้น เงอืนไขค่าขอบ 

อันดับของ PDE คืออนัดบัสงูสดุของอนพุนัธ์ย่อยที

ปรากฎในสมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  

สมการคลืน 

 

สมการความร้อน  

 

สมการลาปลาซ 

 
เป็นสมการอนัดบั 2  

สมการการเคลือนทีของของเหลวในตวักลางรูพรุน 

(Porous medium equation) 
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เป็นสมการอนัดบั 3 

สมการการเบนของบีม (Beam equation) 

 

เป็นสมการอนัดบั 4 

สมการ Black-Scholes ในคณิตศาสตร์การเงิน 

 

เป็นสมการอนัดบั 2 

ผลเฉลยเฉพาะของ PDE คือ ผลเฉลยทีชดัแจ้งไมมี่

ค่าคงตวัไม่ทราบค่าหรือฟังก์ชนัไม่ทราบคา่ 

ผลเฉลยทวัไปของ PDE คือผลเฉลยทีมีฟังก์ชนัใด ๆ 

(Arbitrary functions) จํานวนหนงึ โดยเมอืแทนฟังก์ชนั

ใด ๆ เหลา่นีด้วยฟังก์ชนัทีเหมาะสมจะได้ผลเฉลยเฉพาะ  
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การหาผลเฉลยเฉพาะของ PDE จะต้องมีการกําหนด

เงือนไขข้างเคียงดงัต่อไปนี 

เงอืนไขค่าเริมต้น ถ้า PDE มีตวัแปรเวลา  และ

อนพุนัธ์อนัดบัสงูสดุเทียบ  เทา่กบั  จะต้องกําหนด 
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ตวัอย่าง การสนัของเส้นเชือกยาวอนนัต์จะหาผลเฉลย

เฉพาะเจาะจงได้ ต้องทราบตําแหน่งและความเร็ว ณ 

เวลาเริมต้น นนัคือจะได้ 

 

ซงึเรียกวา่ปัญหาค่าเริมต้น (Initial value problem, 

IVP) หรือปัญหาโคช ี(Cauchy problem) 

การนําความร้อนในแท่งวตัถยุาวอนนัต์จะได้ปัญหา

ค่าเริมต้น 
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เงอืนไขค่าขอบ PDE จําลองปรากฏการณ์ทีเกิดขนึ

ในบริเวณ  อนัหนงึ ซงึอาจจะเป็น 

1.  นนัคือปรากฏการณ์ใน 1 มิติ 

2.  นนัคือปรากฏการณ์ใน 2 มิติ 

3.  นนัคือปรากฏการณ์ใน 3 มิติ 

ดงันนัจะมีขอบเกิดขนึเขียนแทนด้วยเซต  

 เป็นบริเวณทีแบ่งกนัระบบออกจากสิงแวดล้อม

ภายนอก หากไม่ระบุค่าหรือควบคมุทีขอบจะไม่สามารถ

บอกได้อย่างแน่ชดัวา่ผลเฉลยของ PDE คือเท่าใด 

สําหรับเส้นเชือกยาวจํากดัโดย  จะได้ว่า 

 และ   

เงือนไขคา่ขอบ (Boundary conditions) มีรูปแบบ

การกําหนดมาตรฐานสามแบบได้แก่ 
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1. Dirichlet condition 
 

2. Neumann condition 
 

3. Robin condition 
 

ในกรณีทีกําหนดแบบใดแบบหนึงในสามแบบข้างต้น

ให้มี 

 

จะเรียกว่าเงอืนไขค่าขอบเอกพันธ์ 

สําหรับสมการทีจะศกึษาในวิชานีสามารถลดทอนไป

ศกึษาปัญหาคา่ขอบเอกพนัธ์ได้ 
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ตัวอย่าง การสนัของเชือกยาว  ทีกําหนดปลายทงัสอง

แบบ Dirichlet เอกพนัธ์พร้อมด้วยค่าเริมต้นนําไปสู ่

 

เรียกปัญหานีว่าปัญหาค่าเริมต้นค่าขอบ (IBVP) 
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ตัวอย่าง สมการลาปลาซบนโดเมน 

 

จะต้องกําหนดค่าขอบได้ปัญหาค่าขอบ (BVP) 
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Fourier Transformation Method 

ในหวัข้อแรกนีจะศกึษาการหาผลเฉลยเฉพาะของ

ปัญหาโคชี 

 

โดยใช้การแปลงฟเูรียร์ 

ทฤษฎีบท ผลเฉลยของปัญหาคา่เริมต้น 

 

คือ 

 

โดย 
మ
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บทพิสจูน์ ให้  เป็นการแปลงฟเูรียร์ของ  

นนัคือ 

 

จากสมบตัิของการแปลงฟเูรียร์ได้ว่า 

 

Take Fourier transform ในสมการความร้อนได้ 

 

จดัรูปสมการได้ 

 

ให้  โดย  คงทีจะได้ว่า  สอดคล้อง 

ODE 

 

จากเงือนไขคา่เริมต้นแปลงฟเูรียร์ได้ 
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แก้สมการได้ మ  เพราะฉะนนั 

మ  

บทตัง สําหรับ  ได้ 

మ మ
 

บทพิสจูน์ คํานวณ 

మ
 

మ
మ

మ మ
 

మ మ
 

మ
 

เพราะฉะนนั 

మ మ మ  
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เมือใช้บทตงัและทฤษฎีบทสงัวตันาการจะได้ 

 

โดย  
మ

 
మ

 

Note ผลเฉลยของปัญหาคา่เริมต้นของสมการความร้อน

เขียนได้อีกแบบคือ 

మ
 

ซงึได้จากการเปลียนตวัแปรการอินทิเกรต 

ฟังก์ชนั 

మ
 

เรียกวา่ฟังก์ชันค่าคลาดเคลอืนมีสมบติัต่อไปนี 
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మ
 

 
  



312 Lec ture22 | 23 
 

ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริมต้น 

 

โดย   

ให้เขียนคําตอบอยู่ในรูปของฟังก์ชนัค่าคลาดเคลือน 

วิธีทํา 

 

 


