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พื้นฐานโปรแกรมภาษาฟอรแทรน 

(Basics of Fortran programming) 

 ภาษาฟอรแทรนเปนหนึ่งภาษาระดับสูงที่มีการใชและยอมรับกันอยางแพรหลาย ชื่อภาษาฟอรแทรน 
มาจากคําวาสูตรและการแปร (FORmula และ TRANslation)  ซึ่งไปถูกพัฒนาใชสําหรับคอมพิวเตอร IBM 
704 โดย John Backus และทีมนักโปรแกรม (Programmer) อีก 13 คน ในชวงป คศ. 1954 – 1957  
 หัวใจของระบบการคํานวณคือ หนวยประมวลผลกลาง (Central processing unit) หรือ ที่เรียกวา 
CPU โดย CPU จะเปนตัวควบคุมการทํางานของ ระบบ การทํางาน การคํานวณและตรรกะ การเก็บคา และกู
ขอมูล  
 
 
2.1 โครงสรางเลขฐานสอง (Binary scheme) 
 ตัวเลขที่ใชในเลขฐานสอง (Binary digits, bits) มีแคสองตัวคือ 0 และ 1 เทานั้น คําวา บิต (bit) จะ
หมายถึงตําแหนงของตัวเลขที่ใชในเลขฐานสอง เชน 8 bits จะแทนตัวเลข 0 และ 1 ได 8 ตําแหนงดังนี้  

  100000002 จะหมายถึงคา 1×27 + 0×26 + 0×25 + 0×24 + 0×23 + 0×22 + 0×21 + 0×20 ซึง่มคีา
เทากับ 128 ในเลขฐานสิบ และ 8 บิตจะมีคาเทากับ 1 ไบต (Byte) นอกจากนี้เรายังกําหนดวา 210 = 1024 

ไบต ซึ่งถูกเรียกวา 1K ของความจํา (Memory) ดังนั้นความจํา 512K จะมีคาเทากับ 512×210 = 29× 210 = 

219 = 524,288 ไบต หรือเทียบเทา 219 ×23 = 222 = 4,194,304 บิต  
 ความพิวเตอรสวนมากเก็บเลขจํานวนเต็มในระบบตัวเลขฐานสอง เลขจํานวนเต็มหนึ่งจํานวนที่ใชที่
เก็บในหนวยความจําเทากับ 1 คอมพิวเตอรเวิรด (Word) ซึ่งประกอบดวยกี่บิตนั้นขึ้นอยูกับระบบ
คอมพิวเตอร ทั้งนี้อาจมีต้ังแต 16 – 60 บิต ตัวอยางแสดงดังในตารางที่ 2.1 
 

จํานวนบิตใน 
1 เวิรด 

คาสูงสุดของเลข
จํานวนเต็ม 

จํานวนหลักของ
เลขฐานสิบ 

16 215-1 5 
32 231-1 10 
60 260-1 16 
ตารางที่ 2.1 จํานวนบิตใน 1 เวิรด 

 
  โดยขนาดของเวิรดที่ถูกกําหนดจะจํากัดชวงของคาจํานวนเต็ม (Integer) ซึ่งสามารถถูกเก็บไวภายใน 
ตัวอยางเชน คาจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่สามารถถูกเก็บในเวิรด 16 บิต คือ 
    01111111111111112 = 215 – 1  = 32767 
และตัวเลขลบที่นอยที่สุดคือ 
    10000000000000002 =  – 215 = – 32768   
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 คาของจํานวนเต็มที่ออกนอกชวงที่กําหนดจะตองการบิตมากกวาที่สามารถถูกเก็บในเวิรดตัวหนึ่ง (A 
single word) ปรากฎการณนี้เรียกวา overflow ขอจํากัดดังกลาวนี้สามารถแกไขไดโดยการใชเวิรดมากกวา
หนึ่งเพ่ือที่จะเก็บไวในเลขจํานวนเต็มตัวเดียว  
 
 
2.2 เลขจํานวนจริง (Real number) 
 ตัวเลขที่ประกอบดวยจุดทศนิยม (Decimal point) เรียกวา เลขจํานวนจริง หรือ Floating point 
number ซึ่งแตละคาจะเปนคาตัวเลขสัมประสิทธิ์ของเลขสิบยกกําลัง  
 ตัวอยางเชน 56.317 เขียนไดเปน  
 
    1 0 -1 -2 -3(5 10 ) (6 10 ) (3 10 ) (1 10 ) (7 10 ) × + × + × + × + ×  
ซึ่งเทียบเทากับ  

    ( ) ( ) 1 1 15 10 + 6 1 + 3 + 1 + 7
10 100 1000

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞× × × × ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
 สวนเลขจํานวนจริงในระบบตัวเลขฐานสองก็คือตัวเลขคาสัมประสิทธิ์ของเลขสองยกกําลัง ตัวอยางเชน 
110.1012 คือ  
    2 1 0 -1 -2 -3(1 2 ) (1 2 ) (0 2 ) (1 2 ) (0 2 ) (1 2 )× + × + × + × + × + ×  
 
ซึ่งในระบบเลขฐานสิบมีคา 

      1 14+2+0+ +0+ =6.625
2 8

 

 
 
2.3 รูปแบบการเขียนภาษาฟอรแทรน 
 ตําแหนงการเขียนโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.1 ตัวคําส่ังตางๆ ในสามารถฟอรแทรนจะเร่ิมตนจาก
คอลัมนที่ 7 ความยาวในการเขียนตัวคําส่ังอยูระหวางคอลัมนที่ 7 – 72 นอกชวงนี้ (ต้ังแตคอลัมนที่ 73) ถา
หากเขียนคําส่ังทํางานโปรแกรมจะไมทํางานให และโปรแกรมจะแสดงความผิดพลาด (Syntax error) 
หลังจากทําการ compile แลว ในกรณีที่คําส่ังทํางานมีความยาวเกินคอลัมนที่ 72 ใหขึ้นบรรทัดใหมและพิมพ
อักษรหรือตัวเลขที่คอลัมนที่ 6 แลว ทําการเขียนคําส่ังสวนที่เหลือตอไป สวนในคอลัมนที่ 1 จะใสตัว C ใน
กรณีที่ตองการเขียน comment และบรรทัดนี้คําส่ังจะไมถูกทํางาน นอกจากนี้  
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รูปที่ 2.1 ตําแหนงการกําหนดคําส่ังในโปรแกรมฟอรแทรน 

 
 

2.4 โครงสรางการเขียนโปรแกรม 
 ในการเขียนจะตองกําหนดตัว main program ตัวอยางเชน เราตองการใชเขียนคําวา Fortran เปน
จํานวน 10 ครั้งเรียงตอกันลงมาในแนวดิ่ง สามารถเขียนคําส่ังไดเปน 

 
รูปที่ 2.2 ตัวอยางการเขียนโปรแกรมฟอรแทรน 

 
ในรูปที่ 2 ประกอบดวยสวนหลัก 3 สวน คือ 1. ชื่อโปรแกรม 2. คําส่ังทํางาน และ 3. คําสั่งจบโปรแกรม 
 
ชื่อโปรแกรม 
 ทุกครั้งของการเขียนโปรแกรมจะตองกําหนดชื่อของตัวโปรแกรมและหามใชคําส่ังเปนชื่อโปรแกรม ใน
รูปที่ 2.2 ชื่อโปรแกรมกําหนดเปน test   
หมายเหตุ ชื่อโปรแกรมอาจจะเปนชื่อเดียวกับชื่อตัวโปรแกรมหรือแตกตางกันก็ได เชน ชื่อตัวโปรแกรม คือ 
check.f แตชื่อโปรแกรมคือ program test เปนตน 
 
คําสั่งทํางาน 
 ในรูปที่ 2.2 คําส่ังทํางานคือ การใช Do loop คือ พิมพคําวา do แลวตามดวยหมายเลขตําแหนงที่
ตองการวน loop ตอจากนั้นตามดวยจํานวนครั้งที่ตองการใหวน loop บรรทัดตอมาคือคําส่ังที่ตองการให

 7 
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โปรแกรมทํางาน ซึ่งในที่นี้ เราใชคําส่ัง write (*,*) เพ่ือตองการใหโปรแกรมแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร
โดยไมบันทึกผลการทํางาน และ ‘Fortran’ หมายถึง การใหโปรแกรมพิมพคําวา Fortran  
 หมายเหต ุ(*,*) หมายถึง (รูปแบบของการแสดงคา, การแสดงผล)  
 
คําสั่งจบโปรแกรม 
 ในสวนของ main program รูปทั่วไปคําส่ังจบโปรแกรมจะพิมพคําวา stop แลวขึ้นบรรทัดและพิมพคํา
วา end ซึ่งหมายถึงส้ินสุดการทํางานของโปรแกรม 
หมายเหตุ ตัวอักษรที่พิมพอาจจะใชเปนตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็กก็ได ซึ่งจะใหผลเหมือนกัน 
 
คําสั่งท่ัวไปที่มักใชในการเขียนโปรแกรมฟอรแทรนมีดังน้ี 
End   หมายถึง จบการทํางานของโปรแกรม 
If(……)then หมายถงึ ใหทํางานถา (……..) 
Else   หมายถึง เปนอยางอื่น โดยใชควบคูกับ If(……..)then 
Endif    หมายถึง ส้ินสุดเง่ือนไขโดยใชควบคูกับ If(…….)then  
   รูปแบบคําส่ังตรรกะ (Logical type) ที่ใชควบคูกับคําส่ัง If(….) then คือ 
 

 
ตารางที่ 2.2 รูปแบบคําส่ังตรรกะ 

 
Format  หมายถึง การกําหนดรูปแบบการแสดงผล 
Open    หมายถึง การเปด file ที่ตองการใชงาน เชน การเปดไฟลขอมูลเพ่ือนําคามาใช
     งาน หรือ การเปดไฟลใหมเพ่ือบันทึกขอมูลลงไป 
Write   หมายถึง การใหแสดงผล อาจจะแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร หรือ บันทึกลง
     ใน file ที่ตองการเก็บ 
Read   หมายถึง ใหอานคา 
Stop   หมายถึง ส้ินสุดการทํางานของโปรแกรมโดยไมมีการคํานวณใดๆ ตอ 
 
 
2.5 การกําหนดตัวแปร 
คาคงท่ี (Constant) 

สัญลักษณ สัญลักษณทางคณติศาสตร ความหมาย 

.LT. < นอยกวา 

.GT. > มากกวา 

.EQ. = เทากับ 

.LE. ≤ นอยกวาหรือเทากบั 

.GE. ≥ มากกวาหรือเทากบั 

.NE. ≠ ไมเทากับ 
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 เปนปริมาณที่มีคาไมเปล่ียนแปลงระหวางการทํางานของโปรแกรม (Program execution) คาคงที่
อาจจะเปน คาจํานวนเต็ม (Integer number) คาจํานวนจริง (Real number) คาความละเอียดสองเทา 
(Double precision) คาจํานวนเชิงซอน (Complex number), ตัวอักขระ (Character) หรือเปนรูปตรรกะ 
(Logical type) 
 
คาคงท่ีจํานวนเต็ม (Integer constant)  
 เปนตัวเลขที่เรียงแถวกัน ซึ่งไมตองใสเครื่องหมายลูกน้ํา “ , “ (Comma) และตองเปนตัวเลขที่ไมจุด
ทศนิยม อาจจะเปนคาบวกหรือลบก็ได  ตัวอยางเชน 
 0 
 137 
 -2516 
 +17745 
สวนรูปแบบที่เขียนไมถูกตองสําหรับการกําหนดคาคงที่จํานวนเต็มเชน 
 5,280 (หามใสลูกน้ํา) 
 16.0 (หามใสจุดทศนิยม) 
 - - 5  (ใสเครื่องหมายพีชคณิตไดเพียงตัวเดียว)  
 7 - (เครื่องหมายพีชคณิตตองอยูหนาตัวเลข) 
 
คาคงท่ีจํานวนจริง (Real constant)  
 หรือที่รูจักทั่วไปวาคาความละเอียดเดี่ยว (Single precision data) ซึ่งสามารถกําหนดอยูในรูปของคาที่
มีจุดทศนิยมหรือคาที่อยูในรูปเอกซโปเนนเชียล (Exponential notation) ได โดยใสเครื่องหมายจุดทศนิยมที่
ดานหลังตัวเลขตัวสุดในกรณีที่ไมมีทศนิยม และการกําหนดจะตองไมใสเครื่องหมายลูกน้ําในระหวางตัวเลข
เชนเดียวกับการกําหนดคาคงที่จํานวนเต็ม ตัวอยางเชน 
 1.234 
 - .01536 
 + 56473. 
สวนรูปแบบที่เขียนไมถูกตองสําหรับการกําหนดคาคงที่จํานวนจริงเชน 
 12,345 (หามใสลูกน้ํา) 
 63 (หลังตัวเลขตัวสุดทายตองตามดวยเครื่องหมายจุดทศนิยม) 
 
การแสดงตัวเลขทางวิทยาศาสตร (Scientific representation)  
 ซึ่งเปนคาคงที่จํานวนจริงประกอบดวยคาจํานวนเต็มหรือคาที่มีจุดทศนิยมแลวตามดวยอักษร E และ

เลขยกกําลังตามลําดับ ตัวเชนคา 337.456 สามารถเขียนไดเปน 3.37456E2 ซึ่งมีความหมาย 3.37456 × 
102 หรืออาจะเขียนอยูในรูปแบบอ่ืนๆ ไดอีกเชน  
 0.337456E3 
 337.456E0 
 33745.6E-2 
 33745.6E-3 
 หมายเหต ุตัวเลขยกกําลังที่อยูหลัง E อาจจะเปนเลขจํานวนเต็มหรือเลขจํานวนจริงก็ได 
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คาคงท่ีอักขระ (Character constant)  
 ซึ่งเรียกวาคา String เปนลําดับของสัญลักษณที่ถูกเลือกจากเชตอักขระของโปรแกรมฟอรแทรน คา
อักขระมาตรฐาน ANSI (American National Standards Institute standard character) กําหนดคาสําหรับ
โปรแกรมฟอรแทรนดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 

 
ตารางที่ 2.3 คาอักขระในโปรแกรมฟอรแทรน 

 
 นอกจากนี้โปรแกรมฟอรแทรนยังกําหนดรูปแบบอักขระในรูปของอักขระที่อยูในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (Apostrophes) ตัวอยางเชน 
 ‘Run Ok’  
ซึ่งประกอบดวยอักขระทั้งหมด 6 ตัว  
 
 
2.6 การประกาศคาของตัวแปร (Variable)  
 การประกาศคาของตัวแปรจะเขียนที่สวนตนของตัวโปรแกรมเพ่ือใหทราบวาตัวแปรที่ใชคํานวณเปนตัว
แปรประเภทใด  (จํานวนจริง จํานวนเต็ม หรือ อักขระ) เชน 
 Real list1  
 ซึ่งหมายถึงตัวแปรที่ชื่อวา list1 มีคาเปนเลขจํานวนจริง 
 และ 
 Integer list2  
ซึ่งหมายถึงตัวแปรที่ชื่อวา list2 มีคาเปนเลขจํานวนจริง แตโดยทั่วไปแลวถาหากกําหนดชื่อตัวแปรโดยขึ้นตน
ดวยอักษร a ถึง h หรือ o ถึง z จะหมายถึงการกําหนดตัวแปรตัวนั้นเปนเลขจํานวนจรงิ สวนอักษร i ถึง n จะ
หมายถึงการกําหนดใหเปนตัวแปรของเลขจํานวนเต็ม 
 Character*n, list3 
จะหมายถึงการกําหนดตัวแปรใหเปนอักขระและขนาดความยาวของตัวแปรมีคาไมเกิน n ซึ่งเปนเลขจํานวน
เต็มเทานั้น สวนคําวา list3 ที่แสดงดานบน คือ ชื่อของตัวแปรไมใชคาของตัวแปรที่เรากําหนด ดังนั้นถาหาก
เรากําหนดเปน 
 Character*10 Fname, Lname*20, Int*1  
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 จะหมายถึง คาของตัวแปรเปนแบบอักขระ ชื่อตัวแปร Fname มีคาจํานวนอักขระไมเกิน 10 ตัว ชื่อตัว
แปร Lname มีคาจํานวนอักขระไมเกิน 20 ตัว สวนชื่อตัวแปร Int มีคาจํานวนอักขระไมเกิน 1 ตัว เปนตน 
   
 
2.7 การอาน (Read) การรับคา (Input) และการแสดงคา (Output) 
 การอาน (Read) เปนคําส่ังที่ตองการใหโปรแกรมอานคาจากชุดขอมูลจากไฟลอ่ืนหรือจากขอมูลที่เรา
ปอนใหแตละครั้ง เพ่ือนําไปใชในการคํานวณหรือตัดสินใจ เชน โปรแกรมตัดเกรด ผูใชจะเปนผูปอนคะแนนท่ี
ทําไดและเครื่องคอมพิวเตอรจะเปนตัวตัดสินวาควรไดเกรดอะไร สมมติวาเรากําหนดใหแตละเกรดอยูในชวง
ของคะแนนดังตอไปนี้  
 

 
ตารางที่ 2.4 เกณฑในการใหเกรด 

 
สมมติวาเราตองการปอนคาคะแนนทีละคะแนนและดูผลของเกรดที่ได โปรแกรมสําหรับตัดเกรดสามารถถูก
เขียนได ดังในรูปที่ 2.5 และผลที่เครื่องคอมพิวเตอรพิจารณาแสดงในรูปที่ 2.6 

  A ≥ 80 

75 ≤   A - < 80 

70 ≤    B + < 75 

65 ≤ B < 70 

60 ≤    B -  < 65 

55 ≤   C+ < 60 

50 ≤ C < 55 

45 ≤ D < 50 

45 > F  
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รูปที่ 2.3 โปรแกรมการตัดเกรด 

 

 
รูปที่ 2.4 ผลการตัดเกรด 

 
 ในการเขียนโปรแกรมนอกจากการแสดงผลหรือแสดงคาแลวในบางครั้งอาจจะมีการนําชุดขอมูลจาก
ไฟลอ่ืนเขามาใชในการคํานวณดวย เชน การคํานวณความรอนที่อาคารไดรับในแตละเวลา เราตองนําชุด

 Program grade 
 i = 0 
10 i = i+1 
 if(i.gt.10) goto 100 
 write(*,*) 'input your score' 
 read(*,*) score 
 if(score.ge.80.0)then 
  write(*,*) 'score =',score,'Grade=', 'A' 
 else if((score.lt.80.0).and.(score.ge.75.0))then 
  write(*,*) 'score =',score,'Grade=','A -' 
 else if((score.lt.75.0).and.(score.ge.70.0))then 
  write(*,*) 'score =',score, 'Grade=','B+' 
 else if((score.lt.70.0).and.(score.ge.65))then 
  write(*,*) 'scre =',score, 'Grade=', 'B' 
 else if((score.lt.65.0).and.(score.ge.60))then 
  write(*,*) 'score =',score, 'Grade=','B-' 
 else if((score.lt.60.0).and.(score.ge.55))then 
  write(*,*) 'score =',score, 'Grade=','C+' 
 else if((score.lt.55.0).and.(score.ge.50))then 
  write(*,*) 'score =',score, 'Grade=','C' 
 else if((score.lt.50.0).and.(score.ge.45))then 
  write(*,*) 'score =',score, 'Grade=','D' 
 else  
  write(*,*) 'socre =',score, 'Grade=','F' 
 endif 
 goto 10 
100 stop 
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ขอมูลอากาศ (Weather data) หรือชุดขอมูลอุณหภูมิในแตละเวลา ซึ่งเปนขอมูลที่ตรวจวัดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยาทําขึ้นมาเปนการรับคา (Input) ของโปรแกรมที่เราใชในการคํานวณ  
 
 เพ่ือจะนําคาจากไฟลอ่ืนมาใชในโปรแกรมมีลําดับขั้นดังนี้ 

1. การเปดไฟลที่เปนแหลงของขอมูลที่รับเขา ใสคําส่ัง open เชน 
    open(1,file='Weather data',status='old')  
 ซึ่ง 1 หมายถึง การกําหนดใหไฟล ‘Weather data’ เปนไฟลหมายเลข 1 ในตัวโปรแกรม สวน 
 status =’old’ หมายถึง การกําหนดใหไฟลที่เราตองการเปดเพ่ือรับคาไมเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ 
 ไดใหรับคาเพียงอยางเดียวแตถาหากตองการใหเปล่ียนแปลงขอมูลใหใชกับคา status=’unknown’  
 หมายเหตุ ถาหากไมเขียนคําวา status =’old’ จะหมายถึงเหมือนกับ status=’unknown’ 
 

 
 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางขอมูลจากไฟล ‘Weather data’ 
 
2. ใชคําส่ัง Read เพ่ือเก็บขอมูลเขากับตัวแปรที่เรากําหนด เชน 

 
รปูที่ 2.6 โปรแกรมการรับและเก็บขอมูล 

 
   ซึ่งใหอานคาของไฟลหมายเลข 1 โดยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในวงเล็บหมายถึงรูปแบบของตัว
   เลขท่ีเราตองการใหแสดงผล clock(i) หมายถึง เวลาที่ i มีคาตั้ง 1 ถึง 23 และ temp(i) หมายถึง
   คาอุณหภูมิต้ังแต i = 1 ถึง 23   

1.00 20.00
2.00 20.50
3.00 21.00
4.00 21.50
5.00 22.00
6.00 22.50
7.00 23.00
8.00 23.50
9.00 24.00

10.00 24.50
11.00 25.00
12.00 25.50
13.00 26.00
14.00 26.50
15.00 27.00
16.00 27.50
17.00 27.00
18.00 26.50
19.00 26.00
20.00 25.50
21.00 25.00
22.00 24.50
23.00 24.00

 Do 10 i = 1,23 
 read(1,*) clock(i),temp(i) 

10 continue 
 close(1) 
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   หมายเหต ุจะเห็นวา คา clock(i) และ temp(i) เปน Array ดังนั้นจะตองกําหนดจํานวนของ   
   Array ใหสอดคลองกับจํานวนของขอมูลที่รับเขามาดวย ในตัวอยางขอมูลมีทั้งหมด 24 ตัว    
  สําหรับ clock(i) และ temp(i)  
 
3. สวนคําส่ัง close(i) จะใสหรือไมใสก็ได เพราะเปนตัวบอกวาเราจะปดไฟลหมายเลข 1 ไมมีการรับ

หรือสงขอมูลอีกตอไประหวางไฟล 
 

เพ่ือจะนําคาจากโปรแกรมคํานวณไดมาเก็บไวในไฟลอ่ืนลําดับขั้นดังนี้ 
1. การเปดไฟลที่เปนแหลงของขอมูลที่ตองการจัดเก็บใหคําส่ัง open เชน 
    open(1000,file=’Heat Gen Result',status='unknown')  

  ซึ่ง 1000 หมายถึง การกําหนดใหไฟล ‘Heat Gen Result’ เปนไฟลหมายเลข 1000 
 

2. ใชคําส่ัง write หรือ print เพ่ือเก็บขอมูลเขากับตัวแปรที่เรากําหนด เชน 

 
รูปที่ 2.7 โปรแกรมการบันทึกขอมูลในไฟลอ่ืน 

 
  ซึ่ง ตัวเลข 1001 ถูกใชเพ่ือกําหนดรูปแบบของคาที่คํานวณไดในที่นี้คือคาของ clock(i) และ 
  heatgen(i) ณ เวลาตางๆ ต้ัง 1 ถึง 23 นั่นเอง โดยจะจัดเก็บคาไดทั้งหมด 8 ตําแหนง (รวมจุด
  ทศนิยม) และมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง สําหรับ clock(i) และ มีเลขทศนิยม 3 ตําแหนงสําหรับคา 
  heatgen(i) ตามลําดับ สวน 4x หมายถึง ใหเวนชองวางจาก clock(i) ไป 4 ตําแหนง ตัวอยางผล
  การคํานวณที่ถูกจัดเก็บแสดงดังรูปที่ 2.8  

  Do 10 i = 1,23 
  write(1000,1001) clock(i), heatgen(i) 
1000 format(e8.2,4x,e8.3) 
 10 continue 
  close(1000) 
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รูปที่ 2.8 ตัวอยางคาที่ถูกจัดเก็บในไฟล’Heat Gen Result' 

 
  หมายเหตใุนกรณีที่ตองการใหแสดงคาบนหนาจอคอมพิวเตอรใหใชคําส่ัง  
   write(1000,*) clock(i), heatgen(i) 
 
 3.   ในกรณีที่ไมตองการบันทึกคาใดๆในไฟล ‘Heat Gen Result’ แลวใหใชคําส่ัง close(1000) ซึ่ง
  หมายถึงปดไฟลหมายเลข 1000  
  หมายเหตุ ตองระวังเรื่องการกําหนด Array ของตัวแปร heatgen(i) ดวยซึ่งในที่นี้บันทึกคาได
  ทั้งหมดเพียง 24 คาเทานั้น ถาเราบันทึกมากกวา 24 แลว เวลา Compile โปรแกรมจะแสดง 
  error ออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10E+01    .264E+02 
0.20E+01    .695E+03 
0.30E+01    .183E+05 
0.40E+01    .482E+06 
0.50E+01    .127E+08 
0.60E+01    .335E+09 
0.70E+01    .883E+10 
0.80E+01    .233E+12 
0.90E+01    .613E+13 
0.10E+02    .162E+15 
0.11E+02    .426E+16 
0.12E+02    .112E+18 
0.13E+02    .296E+19 
0.14E+02    .780E+20 
0.15E+02    .206E+22 
0.16E+02    .542E+23 
0.17E+02    .143E+25 
0.18E+02    .376E+26 
0.19E+02    .992E+27 
0.20E+02    .261E+29 
0.21E+02    .689E+30 
0.22E+02    .182E+32 
0.23E+02    .478E+33 
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2.8 การกําหนด Array ของตัวแปร 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในกรณีที่ตัวแปรที่เราตองการรับขอมูลหรือจัดเก็บมีหลายคาเราจําเปนตองกําหนด
ขนาดของ Array ของตัวแปรเหลานั้นที่ตอนตนของตัวโปรแกรม เชน 
 

 
รูปที่ 2.9 ตัวอยางการกําหนด Array ใหกับตัวแปร 

 
โดยทั่วไปในการคํานวณปญหาทางพลศาสตรของไหลใน 2 มิติ (2-dimensional problem) เราอาจจะตองการ
บันทึกคาของความเร็วซึ่งประกอบดวยความเร็วในแนวแกนการไหล (Axial flow) หรือในแนวแกน x และ
ความเร็วในแนวตั้งฉากการไหล (Normal flow) หรือในแนวแกน y เราจําเปนตองกําหนดตัวแปรในทั้งสอง
แนวเปน ( , ) u i j และ ( , )v i j ตามลําดับ (ซึ่ง i และ j ) เปนตําแหนงพิกัดของ Grid ที่เราใชคํานวณ ใน
แนวแกน x และ y ตามลําดับ) ดังนั้นการกําหนด Array จะตองระบุเทากับจํานวนของ Grid ที่เราใชคํานวณ 
เชน จํานวน Grid ในแนวแกน x = 24 และ y = 24 ดังนั้น การกําหนด Array เขียนไดเปน 
   real u(24,24),v(24,24) 
  
 
ตัวอยาง 
จงหาโปรไฟลความเร็ว (Velocity profile) ในแนวการไหลของของไหลที่ไหลในทอกลมแบบราบเรียบ 
(Laminar pipe flow) โดยสมการของการไหล คือ 
  

     
22

( )
2
a p y yu y

x a aμ

⎡ ⎤∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 
กําหนดให /p x∂ ∂ เปนคาคงที่เทากับ -1 N/m3 a เปนรัศมีของทอมีคาเทากับ 1 เมตร และ μ เปนคาความ
หนืดของของไหล มีคาเทากับ 10-3 kg/(m.s) ตามลําดับ 
 
  โปรแกรมสําหรับคํานวณปญหาตัวอยางแสดงดังในรูปที่ 2.10 โดยการคํานวณไดแบงตําแหนงพิกัด y 
สําหรับการคํานวณออกเปน 10 สวน คือ ต้ังแตตําแหนงที่ 0 ถึง 10 ดังนัน้ Array สําหรับ คา y และ u 
กําหนดใหเปน ( )0 :10y และ ( )0 :10u  และผลการคํานวณแสดงดังในรูปที่ 2.11 

 program heatload 
 real clock(24),temp(24),heatgen(24) 
 open(1,file='Weather data',status='old')  
 open(1000,file='Heat Gen Result',status='unknown') 
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รูปที่ 2.10 ตัวอยางโปรแกรม 

 

รูปที่ 2.11 โปรไฟลความเร็วของของไหลในแนวแกนการไหล 
 
 

2.9 การเขียนโปรแกรมยอย (Subroutine) 
 โดยทั่วไปถาหากโปรแกรมมีความยาวมากๆ จะทําการแยกสวนที่เปนคําส่ังการคํานวณไวตางหากที่
โปรแกรมยอย (Subroutine) เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบแกไขโปรแกรม ในโปรแกรมหนึ่งๆ อาจจะ
ประกอบดวยโปรแกรมยอยหลายๆ โปรแกรมก็ได  
 การเขียนโปรแกรมยอย ประกอบดวยสวนที่คลายๆ กับการเขียนโปรแกรมทั่วๆ ไป แตกตางตรงที่
ชื่อโปรแกรมยอย และการคําส่ังจบโปรแกรม เชน 
 การกําหนดชื่อโปรแกรมยอย เขียนในรูป 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

y 
[m

]

120100806040200

 u [m/s]

 program velocity 
 real u(0:10),y(0:10) 
 open(1000,file='U-velocity',status='unknown') 
 ny = 10 
 a = 1.0 
 dy = a/real(ny) 
 vis = 10.0**(-3) 
 dpdx = -1.0 
 do 10 i = 0,10 
 y(i) = real(i)*dy 
 u(i) = a*a/(2.0*vis)*dpdx*((y(i)/a)**2-(y(i)/a)) 
 write(1000,1001) y(i),u(i) 
1001 format(e8.2,6x,e8.2) 
10 continue 
 close(1000) 
 stop 
 end 
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 Subroutine name (formal-argument-list) 
  โดย name หมายถึง ชื่อของโปรแกรมยอย ซึ่งจะตองเปนชื่อที่ไมซ้ํากับโปรแกรมหลัก (Main 
program) หรือ โปรแกรมยอยอื่นๆ และตองไมเปนชื่อของคําส่ังทํางาน สวน formal-argument-list เปนตัว
แปรที่เราตองการนําไปคํานวณ ซึ่งตัวแปรที่สงไปคํานวณระหวางโปรแกรมหลักและโปรแกรมยอยจะตองมี 
Array ที่เทากัน การจบโปรแกรมจะใชคําส่ัง  
 End  
แตในกรณีที่มีการสงคาที่คํานวณไดคืนกับไปท่ีโปรแกรมหลักจะใชคําส่ัง 
 Return 
 End   
 การเรียกใชโปรแกรมยอย จะใชคําส่ัง  
 Call name (actual-argument-list)  
 
ตัวอยางการใชโปรแกรมยอย 
จงเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณหาคา x จากสมการ 

     
2 4

2
b b acx

a
± −

=  

โปรแกรม 

 

รูปที่ 2.12 โปรแกรมการหาคารากที่สอง 

 Program root 
 real a(10),b(10),c(10),x(10) 
 open(1000,file='Root data',status='unknown')  
 a(1) = 1.0 
 b(1) = 9.0 
 c(1) = 2.0 
 call Cal(a(1),b(1),c(1)) 
 do 10 i = 2,5 
 a(i) = a(i-1)+1.0 
 b(i) = b(i-1)+1.0 
 c(i) = c(i-1)+1.0 
 call Cal(a(i),b(i),c(i)) 
10 continue 
 stop 
 end 
 
 subroutine Cal(a1,b1,c1) 
 real a1,b1,c1,x1,x2 
 x1 = (b1+sqrt((b1*b1)-4.0*a1*c1))/(2.0*a1) 
 x2 = (b1-sqrt((b1*b1)-4.0*a1*c1))/(2.0*a1) 
 write(1000,*) a1,b1,c1,x1,x2 
 end 
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รูปที่ 2.13 ผลแสดงของโปรแกรมการหารากที่สอง 

 จากรูปที่ 2.12 ถึงแมตัวแปรที่ถูกสงไปคํานวณในโปรแกรมยอยจะมี Array เทากับ 10 แตในความเปนจริง
แลวคาที่ถูกสงไปคํานวณมีทีละคาเทานั้น หรือ Array เทากับ 1 นั่นเอง ตัวอยางคําส่ังการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่นิยมใชในการเขียนโปรแกรมฟอรแทรนแสดงดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 2.5 คําส่ังการคํานวณทางคณิตศาสตร 

 จากตารางที่ 2.5 แตละคําส่ังใชงานดังตอไปนี้ 
ABS(x)  หมายถึง การทําใหคา x มีคาเปนบวก 
COS(x)  หมายถึง การหาคาโคซายนของคา x ซึ่งคา x มีหนวยเปนเรเดียลเสมอ  
 นอกจากนี้การหากเราตองการใชคา π แตไมมีสัญลักษณ π ในการเขียนโปรแกรม เรา
 สามารถหาคาดังกลาวไดโดยกําหนดให PAI=2.0*ASIN(1.0) 
EXP(x)  หมายถึง ex 
INT(x)   หมายถึง การทําใหคา x เปนเลขจํานวนเต็มโดยจะตัดเศษออก 
MAX(x1,…,xn) หมายถึงการหาคาสูงสุดของคา x 
MOD(x,y)  หมายถึง การเลือกใชคาเศษ เชน 11 หารดวย 10 คาเศษมีคาเทากับ 1 และ 
 MOD(223,20) = 3  
Real(x)  หมายถึง การทําใหคา x เปนเลขจํานวนจริง 
  
 
2.10 ฟงกชั่น (Function) 

   1.000000       9.000000       2.000000       8.772002      0.2279981     
   2.000000       10.00000       3.000000       4.679450      0.3205505     
   3.000000       11.00000       4.000000       3.257334      0.4093327     
   4.000000       12.00000       5.000000       2.500000      0.5000000     
   5.000000       13.00000       6.000000       2.000000      0.6000000    

a b c x1 x2 
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 การใชคําส่ังฟงกชั่นมีจุดประสงคคลายกับการใชโปรแกรมยอย แตไมนิยมใชในการเขียนโปรแกรม
เพราะอาจจะทําใหเกิดความสับสนระหวางตัวแปรที่เปน Array และคําส่ังฟงกชั่น ตัวอยางเชน เราตองการ
คํานวณสัมประสิทธิ์แรงตานของอากาศ (Drag coefficient) ที่ไหลผานแผนราบ (Flat plate) ดวยคาตัวเลขเรย
โนลดที่แตกตางกัน ถาสมมติให 
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5 7
1/ 5

7 9
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1.328 Re 5 10
Re

0.074 5 10 Re 10
Re
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รูปที่ 2.14 การเขียนโปรแกรมดวยคําส่ังฟงกชั่น 

 
รูปที่ 2.15 ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การตานที่แปรผันตามตัวเลขเรยโนลด 

0.4
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 program drag 
 REAL CD(10),RE(10) 
 OPEN(1000,FILE='DRAG') 
 RE(1) = 10.0 
 CD(1) = F(RE(1)) 
 WRITE(1000,*) RE(1),CD(1) 
 DO 10 I = 2,9 
 RE(I) = RE(I-1)*10.0 
 CD(I) = F(RE(I)) 
 WRITE(1000,*) RE(I),CD(I) 
10 CONTINUE  
 STOP 
 END 
 
 FUNCTION F(W) 
 IF(W.GE.10.E+7.AND.W.LE.10.E+9) F = 0.455/(LOG(W)**2.58)  
 IF(W.GE.10.E+5.AND.W.LT.10.E+7) F = 0.074/(W**0.2) 
 IF(W.LT.10.E+5) F = 1.328/SQRT(W) 
 RETURN 
 END 
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2.11 การกําหนดตัวแปรรวม (Common) 
 การกําหนดตัวแปรรวมถูกใชอยูบอยๆ เพ่ือกําหนดคาตัวแปรระหวางโปรแกรมหลัก (Main 
program) กับ โปรแกรมยอย (Subroutine) และ ฟงกชั่น (Function) เปนคาเดียวกัน ขอควรระวังในการใช
คําส่ังคอมมอน คือ คาตัวแปรที่เราสงไปที่โปรแกรมยอยหรือฟงกชั่นอาจจะถูกเปล่ียนแปลงไดถาเรา
กําหนดคาตัวแปรนั้นๆ ใหมในโปรแกรมยอยหรือฟงกชั่น ตัวอยางเชน ในรูปที่ 2.16 คา dens, vis, และ dia 
ถูกประกาศ (Declare) ในโปรแกรมหลัก โดยใชคําส่ังคอมมอนทั้งในโปรแกรมหลักและฟงกชั่น คาเหลานี้จะ
ถูกสงไปยังฟงกชั่นดวย 

   
รูปที่ 2.16 ตัวอยางการใชคําส่ังคอมมอน 

 

 program common1 
 common dens,vis,dia 
 real RE(10) 
 dens = 10.e+3 
 vis = 10.0e-3 
 dia = 1.0  
 do 10 i = 1,5 
 U  = 2.0*10.0**(i) 
 RE(i) = F1(U) 
 write(*,*) U,RE(i) 
10 continue  
 stop 
 end 
 
 function F1(U) 
 common dens,vis,dia 
 F1 = U*dens*dia/vis 
 return 
 end 



คําถามทายบท 
1. จากรูปปญหาที่ 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณลักษณะการเคลื่อนที่ ( ), , ,u v x y ของหญาที่ถูกตัดจาก

เครื่องตัดหญา โดยกําหนดใหคาการเปลี่ยนแปลงของเวลามีคา tΔ  = 0.05, 0.1 และ 0.15 วินาที และ
เปรียบเทียบผลกับคําตอบแมนตรง  

 
รูปปญหาที่ 1 
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