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ค ำส ัง่วำดรูปสีเ่หลี่ยม

แบบที่ 1   fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90

แบบที่  2  repeat 4 [fd 100 rt 90]

แบบที่ 3   to square

repeat 4 [fd 100 rt 90]

end



แบบที่ 1  fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120

แบบที่ 2  repeat 3 [fd 100 rt 120]

แบบที่ 3  to triangle

repeat 3 [fd 100 rt 120]

end

ค ำส ัง่วำดรูปสำมเหลี่ยม



เรยีกใชค้ ำส ัง่รวมวำดรูปบำ้น

to house  (ช่ือกระบวนควำมรูปบำ้น)
square ( กระบวนควำมรูปสีเ่หลี่ยม)

fd 100
rt 30
triangle  (กระบวนควำมรูปสำมเหลี่ยม)

end



แบบฝึกหัด  1
สร้างกระบวนความวาดรูปตามตวัอยา่ง คือ
body  head และ yanglop และบนัทึกเกบ็ไว ้
น าทั้งสามกระบวนความมาสร้างเป็นกระบวน
ความใหม่ ใชช่ื้อวา่ pencil



ตวัอย่ำง

body

yanglophead



ค ำส ัง่ที่ 1 (body)วำดสเีหลี่ยมดินสอ

to body
pd fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 pu rt 45 fd 50
setfc 8 fill bk 50 lt 45

end



to yanglop
pu rt 90 fd 200 lt 90 fd 50 lt 180 pd arc 180 50 pu lt 90 fd 20
setfc 4 fill bk 50 home

end

ค ำส ัง่ที่ 3 (yanglop) วำดยำงลบดินสอ



to head
pd repeat 3[fd 100 lt 120] pu lt 15 fd 20 setfc 0 fill bk 20 rt 15

end

ค ำส ัง่ที่ 2 (head) วำดปลำยดินสอ



to pencil
pd body head yanglop pu home 

ht
end

ค ำส ัง่เรยีกใชร้วมรูปดินสอ



แบบฝึกหัด  2
สร้างกระบวนความวาดรูปตามตวัอยา่ง คือ
mytree และ myhome และบนัทึกเกบ็ไว ้น าทั้ง
สองกระบวนความมาสร้างเป็นกระบวนความ
ใหม่ ใชช่ื้อวา่ my…….



to myhome
pu fd 100 rt 90 pd repeat 3 [fd 100 lt 120] rt 90
repeat 5 [fd 100 lt 90] fd 30 lt 90
repeat 2 [fd 60 rt 90 fd 40 rt 90]
pu rt 90 fd 10 lt 90 fd 10
setfc [220 210 60] fill fd 60
setfc [70 160 210] fill fd 70
setfc [30 250 220] fill home
lt 90 fd 150 rt 90 fd 100 pd
end 

ค ำส ัง่วำดรูปบำ้น



to mytree
lt 120 repeat 7 [repeat 120 [fd 1 rt 1] lt 70]  
rt 120 pu fd 60 pd lt 180 fd 160 rt 100 fd 55 
rt 100 fd 160 pu fd 20 
setfc [20 200 60] fill rt 170 pu fd 60  
setfc [200 140 140] fill 
end 

ค ำส ัง่วำดรูปตน้ไม ้




