การใช้ งานฟังก์ ชั่นเบื้องต้ น
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฟังก์ ชั่นการหาพืน้ ทีว่ งกลม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

def compute_circle_area(radius):
circle_area = math.pi*radius**2
return circle_area
r = float(input("Enter a radius: "))
area = compute_circle_area(r)
print(f"Area of the circle is {area:.2f}")

ฟังก์ ชั่นการหาพืน้ ทีว่ งกลม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

def compute_circle_area(radius):
circle_area = math.pi*radius**2
return circle_area
r = float(input("Enter a radius: "))
area = compute_circle_area(r)
print(f"Area of the circle is {area:.2f}")

Let’s try adding one more line
to the above program

What will
happen?

8: print(circle_area)
>>> print(circle_area)
NameError: name 'circle_area' is not defined

Why?

ฟังก์ ชั่นการหาพืน้ ทีว่ งกลม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

def compute_circle_area(radius):
circle_area = math.pi*radius**2
return circle_area
r = float(input("Enter a radius: "))
area = compute_circle_area(r)
print(f"Area of the circle is {area:.2f}")

circle_area is only locally known to the
function compute_circle_area()
8: print(circle_area)
>>> print(circle_area)
NameError: name 'circle_area' is not defined

ตัวแปรแบบ Local และ Global Variables
•ในภาษา Pyton ตัวแปรที่ถูกกาหนดไว้ภายในฟั งก์ชน
ั่ จะสามารถใช้งาน

ได้เฉพาะภายในฟังก์ชนั่ นั้น ๆ เท่านั้น
•x at  is called a local variable of function1()
•x at  is called a global variable
def function1():
300
•ซึ่ งตัวแปร 1x ทัx้ ง=สองจะเป็
นคนละตัวกัน
print(f"Inside function1(): x = {x}")

2 x = 50
function1()
print(f"Outside function1(): x = {x}")
Inside function1(): x=300
Outside function1(): x=50

Local vs. Global Variables
•A variable referenced, but not defined, inside a function is considered a

global variable
•However,
these variables are read-only by default
def function1():
print(f"Inside function1(): x = {x}")
x = 50
function1()
x = 80
function1()

This x is not assigned
inside function1()
before.

Inside function1(): x=50
Inside function1(): x=80

•Again, try it on pythontutor.com!

โปรแกรมคานวณหานา้ หนักของแหวน
•You work for a hardware company that manufactures flat washers. To

estimate shipping costs, your company needs a program that computes
the weight of a specified quality of flat washers.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWashers.agr.jpg

โปรแกรมคานวณหานา้ หนักของแหวน- วิธีคานวณ
•A flat washer resembles a small donut (see the figure).
•To compute the weight of a single flat washer, you need to know its rim area,

thickness, and density of the material
•Here, we can reuse compute_circle_area() function
•Requirements:
•Radius of flat washer and hole
•Thickness
•Density
•Quantity
•We will assume that the material used
is aluminum, whose density is well-known

โปรแกรมคานวณหานา้ หนักของแหวน – ขั้นตอน
•Get the washer’s outer radius, inner radius,

Start

thickness, and quantity
•Compute the weight of one flat washer
•unit_weight = rim_area  thickness  density
•Compute the weight of batch of washers

•total_weight = unit_weight  quantity
•Print the resulting weight of batch

Read Input for
outer_rad, inner_rad,
thickness, and quantity
Call FlatWasherWeight
to calculate weight
Calculate the total
weight
Print result
End

โปรแกรมคานวณหานา้ หนักของแหวน - ลงมือเขียนโปรแกรม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

import math

Notice how the variable MATERIAL_DENSITY
is defined and used as a global variable

MATERIAL_DENSITY = 2.70
def compute_circle_area(radius):
return math.pi*radius**2;

def flat_washer_weight(outer_r,inner_r,thickness):
rim_area=compute_circle_area(outer_r)-compute_circle_area(inner_r)
9:
return rim_area*thickness*MATERIAL_DENSITY
10:
11: outer_rad = float(input('Enter the outer radius (cm.): '))
12: inner_rad = float(input('Enter inner radius (cm.): '))
13: thickness = float(input('Enter thickness (cm.): '))
14: quantity = int(input('Enter the quantity (pieces): '))
15: unit_weight = flat_washer_weight(outer_rad,inner_rad,thickness)
16: total_weight = unit_weight * quantity
17: print(f'Weight of the batch is {total_weight:.2f} grams')

โปรแกรมหาค่ าเฉลีย่
•Program will ask three integer input values from the user, calculate the

average of those three values, and then print the result to screen.

โปรแกรมหาค่ าเฉลีย่
•Need to know the three integer values, i.e., val1, val2, val3
•Compute the average
•average = (val1 + val2 + val3)/3
•Show the result to screen

โปรแกรมหาค่ าเฉลีย่ - ขั้นตอน
•Get input three input integer values from the user
•Calculate the average
•average = (val1 + val2 + val3)/3
•Print the resulting average

Start
Read val1, val2, and
val3

Call Average3 to
calculate average

Print result
End

โปรแกรมหาค่ าเฉลีย่ – ลงมือเขียนโปรแกรม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

def average3(x, y, z):
return (x+y+z)/3;
# read
val1 =
val2 =
val3 =

three integers
int(input('1st value: '))
int(input('2nd value: '))
int(input('3rd value: '))

# compute and output their average
average = average3(val1, val2, val3)
print(f'average is {average:.4f}')

การคืนค่ ากลัย (Return Value) แบบหลายค่ า
•A function can return multiple values by separating them by comma

sign
•Values must be assigned the same number as the return values
def Read3Integers():
...

return x,

y,

z

val1, val2, val3 = Read3Integers()

โปรแกรมหาค่ าเฉลีย่ – แบบทีส่ อง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

def read_3integers():
# read three integers
a1 = int(input("1st value: "))
a2 = int(input("2nd value: "))
a3 = int(input("3rd value: "))
return a1, a2, a3
def average3(x, y, z):
return (x+y+z)/3
val1, val2, val3 = read_3integers()
# compute and output their average
print(f"average is {average3(val1, val2, val3):.4f}")

โปรแกรมหาค่ าสี่ เหลีย่ คางหมู
•ในการหาค่าสี่ เหลี่ยมค่าหมูสามารถคานวณได้ตามสู ตรต่อไปนี้
(ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Trapezoid)

a

area = a + bh
2

h
b

โปรแกรมหาค่ าสี่ เหลีย่ คางหมู – ขั้นตอน
•Get three double values from the user:
•(parallel) side1
•(parallel) side2

•height
•Calculate the trapezoid area
•area = ((side1 + side2)/2)  height
•Print the resulting area

Start

Read side1, side2,
and height

Call TrapezoidArea
to calculate area
Print result
End

โปรแกรมหาค่ าสี่ เหลีย่ คางหมู - ลงมือเขียนโปรแกรม
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

def read_trapezoid():
print("Enter the properties of your trapezoid.")
a = float(input("Length of parallel side 1: "))
b = float(input("Length of parallel side 2: "))
h = float(input("Height: "))
return a,b,h
def trapezoid_area(a,b,h):
return 0.5*(a+b)*h
# main program
a,b,h = read_trapezoid()
area = trapezoid_area(a,b,h)
print(f"Trapezoid's area is {area:.2f}")

โปรแกรมหาพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม โดยใช้ สูตรของ Heron
• In geometry, Heron's formula (sometimes called Hero's formula), named after
Hero of Alexandria, gives the area of a triangle by requiring no arbitrary choice of
side as base or vertex as origin, contrary to other formulas for the area of a
triangle, such as half the base times the height or half the norm of a cross product
of two sides.
(x2, y2)
(ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Heron’s_formula)

(x3, y3)

(x1, y1)

• Heron's formula states that the area of a triangle whose sides have lengths a, b,
and c is

area = s(s – a)(s – b)(s – c) ,

where s is the semiperimeter of the triangle; that is,

s= a+b+c
2

โปรแกรมหาพืน้ ที่สามเหลีย่ ม - แนวคิดและวิธีการ
• หาพิกดั x,y ของจุดปลายทั้งสามของรู ปสามเหลี่ยม
• คานวณหาความยาวของเส้น a,b และ c
• คานวณหาค่า s (semiperimeter) โดยเป็ นครึ่ งหนึ่งของเส้นรอบรู ปสามเหลี่ยม
• คานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยใช้สูตรของ Heron
• แสดงผลลัพธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมที่ได้

โปรแกรมหาพืน้ ที่สามเหลีย่ ม - ลงมือเขียนโปรแกรม
1: import math
2:
3: def line_length(x1, y1, x2, y2):
4:
"""
5:
Given X-Y coordiates of 2 points, compute the line length that
6:
joins them
7:
"""
8:
return math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2);
9:
10: def triangle_area(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
11:
"""
12:
Given the 3 vertices, compute triangle area using Heron's Formula
13:
"""
14:
a = line_length(x1, y1, x2, y2)
15:
b = line_length(x2, y2, x3, y3)
16:
c = line_length(x3, y3, x1, y1)
17:
s = (a+b+c)/2
18:
return math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

(The code continues on the next page)

โปรแกรมหาพืน้ ที่สามเหลีย่ ม - ลงมือเขียนโปรแกรม
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:

def read_coordinates():
x = float(input("x? "))
y = float(input("y? "))
return x,y
def read_triangle():
"""
Read X-Y co-ordinates of 3 vertices of a triangle
"""
print("Enter X-Y coordinates of the three vertices of triangle:")
print("1st vertex:")
x1,y1 = read_coordinates()
print("2nd vertex:")
x2,y2 = read_coordinates()
print("3rd vertex:")
x3,y3 = read_coordinates()
return x1,y1,x2,y2,x3,y3
x1,y1,x2,y2,x3,y3 = read_triangle()
area = triangle_area(x1,y1,x2,y2,x3,y3)
print(f"area of the triangle is {area:.2f}")

ลาดับตาแหน่ งและชื่ อของอาร์ กวิ เมนต์
•ในการเรี ยกใช้ฟังก์ชน
ั่ จาเป็ นจะต้องทราบค่าที่ตอ้ งส่ งไปให้กบั

อาร์กิวเมนต์, จานวนของอาร์กิวเมนต์ และลาดับตาแหน่งของอาร์กิวเมนต์
ที่ฟังก์ชนั่ ได้ประกาศไว้
เช่น ฟังก์ชน่ั sin(), cos(), tan() ต้องส่ งมุมที่เป็ นเรเดียน ไม่ใช่องศา
•วิธีการช่วยป้องกันการลืม สามารถใช้ Help โดยใช้งาน Document String
•ดังนั้น เมื่อมีการเรี ยกใช้ฟังก์ชน
ั จะต้องเรี ยงอาร์กิวเมนต์ตามที่ฟังก์ชนั่ ได้

ประกาศไว้

โปแกรมหาค่ าสี่ เหลีย่ มคางหมู
def trapezoid_area(a, b, h):
return 0.5*(a+b)*h;

•จากตัวอย่างแสดงเรี ยกใช้ฟังก์ชน
ั่ ซึ่งมีการจัดเรี ยงอาร์กิวเมนต์ ตามตาแหน่งที่

ฟังก์ชนั่ กาหนดไว้

area = trapezoid_area(side1,side2,height)

•ในภาษา Python มีวิธีที่ไม่ตอ้ งเรี ยงอาร์ กิวเมนต์ ตามที่ฟังก์ชน
ั่ กาหนด ได้โดย
area = trapezoid_area(h=height,a=side1,b=side2)

สรุป
่ ายในฟังก์ชนั่
•ตัวแปรแบบภายใน (Local variables) จะถูกใช้งานอยูภ
•ตัวแปรแบบสาธารณะ (Global variables) สามารถใช้งานได้ท้ งั โปรแกรม

โดยใช้คียเ์ วิร์ค global ไว้ หน้ าตัวแปร

•ฟังก์ ชั่นสามารถคืนค่ ากลับ (Return Value) ได้ หลายค่ า
•อาร์ กวิ เมนต์ ทส
ี่ ่ งให้ กบั ฟังก์ชั่นสามารถส่ งแบบ Positional arguments

และ named arguments

ไวยกรณ์ ของการใช้ งานฟังก์ ชั่น
•Returning multiple values from functions
def function_name()
...
...
return val1, val2, ..., valn
v1, v2, ..., vn = function_name()

ไวยกรณ์ ของการใช้ งานฟังก์ ชั่น
•Positional arguments, i.e. val1 corresponds to arg1, …
function_name(val1, val2, ..., valn)

function_name(argn=valn, arg1=val1, ...)

•Named arguments

