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กิจกรรมรู'จักหุ+นยนต/เต+า 

1. เร่ิมต*นเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 

 1.1 Offline Editor 

- Python.org 

- Thonny.org 

 1.2 Online Editor 

- Replit.com (แนะนำ) 

- colab.research.google.com 

 ในท่ีน้ีจะขอใช* Online Editor คือ Replit.com โดยแนะนำให*สมัครสมาชิกด*วย Account Google 

เม่ือสมัครสมาชิกแล*ว สามารถเร่ิมต*นเขียนโปรแกรมได*ด*วยการ… 

กดปุiม Create -> เลือกภาษา Python (with Turtle) -> ต้ังช่ือโปรแกรม -> กด Create Repl ดังรูป 

 
 

2. รู*จัก python turtle 

 python turtle 

เปoนโมดูลหน่ึงของภาษาไพทอนท่ีใช*สำหรับเรียนรู*การทำงานและโครงสร*างพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมภาษ

าไพทอน โดยมีการแสดงผลเปoนกราฟuกท่ีทำให*เกิดความเข*าใจได*งvายย่ิงข้ึน  

 รูปแบบการเขียนคำส่ังเปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุvนยนตw ในท่ีน้ีอาจจะเรียกได*วvา 

เรากำลังเขียนโปรแกรมควบคุมหุvนยนตwเตvาน่ันเอง 

 การเร่ิมต*นเขียนโปรแกรมควบคุมหุvนยนตwเตvาจะต*องเรียกใช*โมดูล Turtle เปoนอยvางแรก ดังน้ี 
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3. เร่ิมควบคุมหุvนยนตwเตvา 

 3.1 คำส่ังควบคุมหุvนยนตwเตvา 

คำส่ัง คำส่ังเต็ม คำส่ังย-อ 

เดินหน*า forward() fd() เชvน  fd(100) 

ถอยหลัง backward() bk() เชvน  bk(200) 

เล้ียวซ*าย left() lt() เชvน  lt(90) 

เล้ียวขวา right() rt() เชvน  rt(45) 

วาดวงกลม circle() -เชvน  circle(100)                

 circle(100,180) 

 

3.2 ทดลองเขียนโปรแกรมดังน้ี 

from turtle import* 
df(100) 

 ผลการทำงานเปoนอยvางไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 เม่ือส่ังเดินหน*า หุvนยนตwเตvาเดินไปในทิศทางใด (ซ*าย/ขวา/ข้ึนบน หรือลงลvาง) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 แสดงวvาเม่ือเร่ิมต*นทำงาน หุvนยนตwเตvาหันหน*าไปในทิศทางใด (ซ*าย/ขวา/ข้ึนบน หรือลงลvาง) 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 ให*นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมให*หุvนยนตwเตvาเดินเปoนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ดังน้ี 

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 

 

 

 3.4 ให*นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมให*หุvนยนตwเตvาเดินเปoนรูปสามเหล่ียมด*านเทvา ดังน้ี 

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 
 

 

 3.5 ให*นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมให*หุvนยนตwเตvาเดินเปoนรูปแปดเหล่ียม ดังน้ี 

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 
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4. คำส่ังทำซ้ำ for() 

 นักเรียนจะพบวvาการเขียนโปรแกรมในข*อ 3 จะมีชุดคำส่ังท่ีซ้ำๆ กัน และเปoนรูปแบบเดียวกัน เชvน 

การส่ังให*หุvนยนตwเตvาเดินเปoนรูปแปดเหล่ียม จะมีการเขียนคำส่ังดังน้ี 

from turtle import* 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 
fd(50) 
lt(45) 

 

 ซ่ึงพบวvามีคำส่ัง  

  fd(50) 
lt(45) 

ท่ีทำงานซ้ำกันถึง 8 คร้ัง ดังน้ันเราสามารถใช*คำส่ัง for() 

เข*าไปชvวยทำงานเพ่ือให*โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ี 

from turtle import* 
for i in range(8): 
  fd(50) 
  lt(45) 

  

โดย i คือตัวแปรในการนับจำนวนรอบท่ีทำซ้ำ range(8) คือการทำงานซ้ำ 8 รอบ 

หมายเหตุ ภาษาไพทอนให*ความสำคัญกับการยvอหน*า คำส่ัง fd และ lt 

จะต*องถูกยvอหน*าให*อยูvภายใต*คำส่ัง for() ซ่ึงหมายถึง 2 คำส่ังน้ีจะถูกทำงานภายใต*คำส่ัง for จำนวน 

8 รอบ 
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4.1 ให*นักเรียนเขียนโปรแกรมให*มีการแสดงผลดังน้ี โดยใช*คำส่ัง for()  

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 
 

 

 4.2 ให*นักเรียนเขียนโปรแกรมให*มีการแสดงผลดังน้ี โดยใช*คำส่ัง for()  

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 
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5. ใสvสีให*รูปภาพ 

 ชุดคำส่ังเพ่ิมเติม 

คำส่ัง คำส่ัง ตัวอย-าง 

ไปยังพิกัดท่ีต*องการ goto() goto(0,0) 

ยกปากกา penup() penup() 

วางปากกา pendown() pendown() 

เปล่ียนขนาดปากกา pensize() pensize(3) 

สีปากกา pencolor() pencolor(“red”) 

เติมสีในรูปทรง begin_fill() 
fillcolor() 
… 
end_fill() 

begin_fill() 
fillcolor(“blue”) 

#คำส่ังวาดรูปทรงตvาง ๆ 

end_fill() 

 

 5.1 ให*นักเรียนทดลองเขียนคำส่ังตvอไปน้ี แล*วสังเกตผลการทำงาน 

from turtle import* 
speed(100) 
penup() 
goto(100,100) 
pendown() 
begin_fill() 
fillcolor("pink") 
for i in range(2): 
  circle(50,90) 
  lt(90) 
end_fill() 

 

 ถ*านักเรียนต*องการเปล่ียนการแสดงผลเปoนสีน้ำเงินท่ีพิกัด (-150,50) จะแก*ไขชุดคำส่ังอยvางไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.2 จากคำส่ังในข*อ 5.1 ให*แก*ไขโปรแกรมให*แสดงเปoนดอกไม*สีท่ีนักเรียนต*องการ ดังตัวอยvาง 

 
 ชุดคำส่ัง คือ 

//วางชุดคำส่ังท่ีน่ี 

 

 

6. โจทยwวันน้ี 

 ข*อท่ี 1 ให*เขียนโปรแกรมวาดรูปหัวใจ จำนวน 2 ดวง ท่ีมีขนาด 20 และ 40 หนvวย และพิกัด (-

100,0) และ (0,0) 

 
 ข*อท่ี 2 ให*เขียนโปรแกรมวาดรูปบ*าน จำนวน 3 หลัง ท่ีมีขนาด 20, 40 และ 60 หนvวย และพิกัด (-

100,0) (0,0) และ (100,0) 

 


