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กิจกรรมโปรแกรมย*อยของหุ*นยนต2เต*า 

 

1. นักเรียนพิจารณาคำส่ังต6อไปน้ี นำชุดคำส่ังไปทดลองรัน และตรวจสอบผลลัพธF 

from turtle import* 
speed(100) 
penup() 
goto(100,100) 
pendown() 
for j in range(10): 
  begin_fill() 
  fillcolor("pink") 
  for i in range(2): 
    circle(50,90) 
    lt(90) 
  end_fill() 
  lt(36) 

 ผลลัพธFของโปรแกรมน้ีคืออะไร 

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

2. จากขMอ 1 ถMาตMองการเขียนโปรแกรมใหMแสดงดอกไมMท่ีพิกัด (-100,0) (0,0) และ (100,0) 

จะเขียนโปรแกรมไดMอย6างไร (ลองคิดก6อนดูแนวคำตอบดMานล6าง) 

//ใส6โคMดท่ีน่ี 
 

 

แนวคำตอบขMอ 2 

แบบท่ี 1 (ใชM loop for) แบบท่ี 2 (ไม6ใชM for) 

from turtle import* 
speed(100) 
for k in range(3): 
  penup() 
  goto(-100+(100*k),0) 
  pendown() 
  for j in range(10): 
    begin_fill() 
    fillcolor("pink") 
    for i in range(2): 

from turtle import* 
speed(100) 
penup() 
goto(-100,0) 
pendown() 
for j in range(10): 
  begin_fill() 
  fillcolor("pink") 
  for i in range(2): 
    circle(50,90) 
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      circle(50,90) 
      lt(90) 
    end_fill() 
    lt(36) 

    lt(90) 
  end_fill() 
  lt(36) 
penup() 
goto(0,0) 
pendown() 
for j in range(10): 
  begin_fill() 
  fillcolor("pink") 
  for i in range(2): 
    circle(50,90) 
    lt(90) 
  end_fill() 
  lt(36) 
penup() 
goto(100,0) 
pendown() 
for j in range(10): 
  begin_fill() 
  fillcolor("pink") 
  for i in range(2): 
    circle(50,90) 
    lt(90) 
  end_fill() 
  lt(36) 

 

3. ถMาตMองการใหMเต6าวาดดอกไมMท่ีพิกัด (-50,150) (0,-200) และ (150,20) จะเขียนโปรแกรมไดMอย6างไร 

(อธิบายแนวคิด) 

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

4. จากขMอ 3 นักเรียนสามารถแกMป̀ญหาดMวยการเขียนโปรแกรมดMวยวิธีการแบบท่ี 1 (ใชM loop for) หรือแบบท่ี 

2 (ไม6ใชM for) เพราะเหตุใด 

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

5. ถMาใหMนักเรียนสรMางดอกไมM 1,000 ดอก ท่ีตำแหน6งต6าง ๆ ไม6ซ้ำกัน (ระบุตำแหน6งเอง) 

นักเรียนคิดว6าป̀ญหาของการแกMป̀ญหาดMวยการเขียนโปรแกรมน้ีคืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใช*แล9วครับ!!! โคMดจะยาวววววววววววมากกกกกกกกกน่ันเอง 

ดังน้ันจึงเกิดวิธีการเขียนโปรแกรมอีกวิธีการหน่ึงท่ีเขMามาช6วยใหMการเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สำหรับกรณีท่ีโปรแกรมตMองทำงานซ้ำ ๆ เดิม แต6อาจจะไม6มี pattern ท่ีสามารถใชM loop for ไดM 

หรือโปรแกรมท่ีผูMใชMตMองการเรียกใชMเม่ือใดก็ไดMตามตMองการ 

 

. โปรแกรมท่ีผูMใชMสามารถเรียกใชMเม่ือใดก็ไดMตามตMองการน้ี เราเรียกว6า ฟ̀งกFชัน (function) น่ันเอง 

 

 ฟ@งก2ชัน (function) คือ โปรแกรมย6อย ท่ีทำงานอย6างใดอย6างหน่ึง 

มีขMอดีคือผูMใชMสามารถเรียกใชMเม่ือใดก็ไดMตามตMองการ และมีประโยชนFต6อการพัฒนาโปรแกรมคือ 

ในโปรแกรมขนาดใหญ6ท่ีมีการทำงานหลายงาน การเขียนโปรแกรมแยกเปpนฟ̀งกFชันการทำงานย6อย ๆ 

จะช6วยใหMพัฒนาโปรแกรมไดMง6าย ตรวจสอบขMอผิดพลาดไดMง6ายน่ังเองครับ 

 

6. สรMางฟ̀งกFชันวาดรูปดอกไมM (โปรแกรมย6อยวาดรูปดอกไมM) 

from turtle import* 
 
def flower(): 
  penup() 
  goto(100,100) 
  pendown() 
  for j in range(10): 
    begin_fill() 
    fillcolor("pink") 
    for i in range(2): 
      circle(50,90) 
      lt(90) 
    end_fill() 
    lt(36) 
 
speed(100) 

ทดลองรันโปรแกรม ผลลัพธFการทำงานเปpนอย6างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. การเรียกใชMฟ̀งกFชัน 

from turtle import* 
 
#โปรแกรมย6อย 

def flower(): 
  penup() 
  goto(100,100) 
  pendown() 
  for j in range(10): 
    begin_fill() 
    fillcolor("pink") 
    for i in range(2): 
      circle(50,90) 
      lt(90) 
    end_fill() 
    lt(36) 
 
#โปรแกรมหลัก 
speed(100) 
#เรียกใชMฟ̀งกFชัน 
flower() 

 

8. เราส6งค6าไปหาฟ̀งกFชัน ใหMฟ̀งกFชันนำค6าน้ันไปทำงานไดM เช6น ตMองการสรMางดอกไมMท่ีพิกัด (-50,150) (0,-200) 

และ (150,20) เราสามารถปรับชุดคำส่ังไดMดังน้ี 

!"#$%&'()*%)+,(-'.&%)/ 
 
def flower(x,y): #กำหนดพารามิเตอรF โดยค6าท่ีส6งมาจะถูกเก็บท่ีตัวแปรต6อไปน้ี 
  penup() 
  #นำตัวแปรมาใชM 
  goto(x,y) 
  pendown() 
  for j in range(10): 
    begin_fill() 
    fillcolor("pink") 
    for i in range(2): 
      circle(50,90) 
      lt(90) 
    end_fill() 
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    lt(36) 
 
speed(100) 
#(-50,150) (0,-200) และ (150,20) 
flower(-50,150) 
flower(0,-200) 
flower(150,20) 

 

ทดลองรันโปรแกรม ผลลัพธFการทำงานเปpนอย6างไร 

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

 

9. จากชุดคำส่ังในขMอ 8 ใหMนักเรียนวาดดอกไมMท่ีพิกัดอ่ืน ๆ เพ่ิมอีก 3 ดอก จะเขียนโปรแกรมเพ่ิมอย6างไร 

//ใส6โคMดท่ีน่ี  
 

 

10. ถMาตMองการส6งค6าขนาดของดอกไมMไปดMวยเปpนพารามิเตอรFตัวท่ี 3 โดยมีการเรียกฟ̀งกFชัน เช6น 

 flower(150,20,40) 

 หมายถึง วาดดอกไมMท่ีพิกัด (150,20)และมีขนาด 40 หน6วย จะเขียนโปรแกรมอย6างไร 

//ใส6โคMดท่ีน่ี  

 

 

โจทย2วันน้ี 

ใหMนักเรียนเขียนฟ̀งกFชันวาดบMาน โดยมีพารามิเตอรF 3 ตัวไดMแก6 พิกัด (x,y) และขนาดบMาน 

จากน้ันเรียกใชMฟ̀งกFชันใหMวาดบMานจำนวน 3 หลัง ท่ีพิกัดต6างกัน และขนาดต6างกัน 

 
 


