
คําส่ังพื้นฐานภาษาโลโก

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับปากกาและการเคลื่อนที่ของเตา
คําสั่งพ้ืนฐานที่แสดงผลลัพธบนหนาจอแสดงผลหลักที่เปนกราฟฟกส   เชน FD, RT, LT, BK, PU, PD   ฯลฯ

fd หรือ forward  หมายถึงการลากเสนเดินไปขางหนา มีรูปแบบคําสั่งดังตอไปนี้
fd  ระยะในการเดิน เชน fd  100  หมายถึงเดินไปขางหนา 100 กาว ผลก็คือ เราจะเห็นรูปสามเหลี่ยมเลื่อนข้ึนไปขาง

บนเปนเสนตรงตามระยะที่เรากําหนดดังรูป   จริง ๆ แลว 100 กาวคือ 100 จุดพิกเซลของจอภาพ
น่ันเอง

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงผลการทํางานของคําสั่งการเดินไปขางหนา

จากตัวอยางดังกลาวสามารถที่จะพิมพคําสั่งอยางเต็มหรือวาคําสั่งอยางยอก็จะแสดงผลลัพธเหมือนกัน ใหทําการ
ทดสอบพิมพ  forward  100  หรือ  fd 100 เพ่ือเทียบผลที่แสดงบนจอภาพ

bk หรือ  back  คือการเดินถอยหลัง รูปแบบคําสั่งเปนดังนี้
bk  ระยะในการเดิน  เชน bk  50 คือการถอยหลัง 50 กาว  เตาจะเดินถอยหลังทับเสนทางเดิมเปนระยะทาง 50 กาว
rt หรือ right  คือการเลี้ยวขวา  รูปแบบคําสั่งเปนดังนี้
rt  องศาในการเลี้ยว  เชน  rt  90  หมายถึงเลี้ยวขวาเปนมุม 90 องศา  ใหสังเกตวาเตาจะเพียงแตหันหัว ถาจะใหเดิน
ตองเพ่ิมคําสั่งอ่ืน ๆ ลงไปหลังจากนี้
lt หรือ left คือการเลี้ยวซาย รูปแบบคําสั่งเปนดังน้ี
lt  องศาในการเลี้ยว  เชน  lt  90  หมายถึงเลี้ยวซายเปนมุม 90 องศา จะใหผลคลาย ๆ กับ rt แตจะหมุนวนไปทางซาย

จําไวเสมอวาในภาษาโลโก คําสั่งและคาที่ใส
ตอจากคําสั่งน้ันๆ จะตองมีวรรคคั่นกลางเสมอ



คําส่ัง  circle คือการวาดรูปวงกลม มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
circle  รัศมีของวงกลม  เชน  circle  50  หมายถึงวาดรูปวงกลมที่มีรัศมีเทากับ 50

ตัวอยางคําส่ัง

Circle 50

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงผลการทํางานของคําสั่ง circle 50

คําส่ัง  ellipse  คือคําสั่งวาดรูปวงรี  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
ellipse  เสนผาศูนยกลางแนวตั้ง   เสนผาศูนยกลางแนวนอน
เชน  ellipse  30  70  จะไดรูปวงรีที่มีเสนผาศูนยกลางในแนวตั้งเทากับ 30 และมี
ผาศูนยกลางในแนวนอนเทากับ 70

คําส่ัง  arc  คือคําสั่งในการวาดเสนโคง มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
arc  มุมของเสนโคง  รัศมีของเสนโคง  เชน  arc 180  100  ผลคือจะไดเสนโคงที่มีรัศมี 100 และถูกลากออกไปเปน
มุม 90 องศา
ตัวอยาง คําส่ัง
    Arc 180 100

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงผลการทํางานของคําสั่ง arc 180 100

Ø แนวนอน

Ø
 แ
นว
ตั้ง



คําส่ัง  pu หรือ penup  คือคําสั่งยกปากกา  รูปแบบคําสั่งเพียงพิมพคําวา pu  จากนั้นเมื่อมีการใชคําสั่งอ่ืน ๆ ตอไปเรา
จะไมเห็นเสนที่เกิดข้ึนจากการลาก หรือวาดอีกเลย

คําส่ัง  pd หรือ pendown คือคําสั่งวางปากกาหรือ จรดปากกาลง เพ่ือใหเห็นเสนในการใชคําสั่งอ่ืน ๆ เพ่ือลากหรือ
วาดเสนตอไป

คําส่ัง  cs หรือ clearscreen คือคําสั่งลางหนาจอบริเวณหนาจอหลัก ผลของคําสั่งคือ จะลบทุกอยางบนหนาจอหลัก 
แลวรูปสามเหลี่ยมหรือเตาจะกลับมาอยูตําแหนงเริ่มตนเสมอ

ตัวอยาง คําส่ัง pu pd cs

Cs
Fd 100
Rt 90
Pu
Fd 50
Pd
Fd 50
Rt 90
Fd 100
Rt 90
Fd 50
Rt 90
Fd 100
Pu
Home

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงผลการทํางานของคําสั่ง pu pd cs

คําส่ัง clean  คือคําสั่งลางหนาจอบริเวณหนาจอหลัก เชนเดียวกันกับ clearscreen เพียงแตหลังจากใชคําสั่ง clean แลว
รูปสามเหลี่ยมหรือเตาจะอยูกับที่ ณ ตําแหนงที่มันอยูในปจจุบัน  ไมกลับไปเริ่มตนที่จุดเริ่มตนอีก

คําส่ัง cleartext คือคําสั่งลางขอมูลบริเวณหนาตางของ Commander  รูปแบบคําสั่งเพียงพิมพคําวา cleartext แลว 
Enter ก็จะสามารถลางขอมูลที่หนาตาง Commander ไดแลว



คําส่ัง home คือคําสั่งที่กําหนดใหสามเหลี่ยมหรือเตากลับมาอยูที่ตําแหนงเริ่มตนเสมอแตจะไมลบใด ๆ เหมือนกับ 
clearscreen  โดยการใชคําสั่ง home อาจจะตองใชคูกับคําสั่ง penup เพ่ือใหการกลับสูตําแหนงเริ่มตนไมมีเสนที่ทําให
เกิดการรบกวนภายในหนาจอหลัก  ทดลองพิมพคําสั่งเปรียบเทียบคําสั่งระหวางสองชุดคําสั่งดังตอไปนี้

      ชุดคําสั่งที่ 1                ชุดคําสั่งที่ 2

คําส่ัง pe หรือ penerase คือคําสั่งสําหรับการลบเสนที่เขียนไปแลว โดยการใชคําสั่ง pe แลวตามดวยคําสั่งอ่ืน ๆ ที่ลาก
เสนเพ่ือทับตําแหนงเสนที่ตองการลบ เชน

แลวพิมพคําสั่งเพ่ิมดังตอไปนี้

ผลคือทําการลบเสนตามคําสั่งเดิมทั้งหมด หลังจากนี้ถามีคําสั่งใด ๆ เก่ียวกับการลากเสน จะไมสามารถมองเห็นเสนอีก ถึง
แมเราจะใชคําสั่ง pd เพ่ือวางปากกาก็ตาม เน่ืองจากคําสั่งนี้ไมใชคําสั่ง pu
                     หากตองการใหเห็นการลากเสนอีกครั้งตองใชคําสั่งดังตอไปนี้

คําส่ัง ppt หรือ penpaint  คือคําสั่งที่ตองการใหเห็นเสนอีกครั้งหลังจากใชคําสั่ง penerase ไปแลว

คําส่ัง setpensize คือคําสั่งในการกําหนดความหนาของลายเสนปากกา  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
คําส่ัง setpensize [ความกวางของเสน  ความสูงของเสน]  แตใน MSWLOGO ความกวางของเสนไมมีผลตอขนาด
ของเสนเลย ดังน้ันขนาดของเสนปากกาจะอยูที่การกําหนดขนาดความสูงของเสนเปนหลักแตจําเปนตองใสคาใด ๆไวที่
ความกวางของเสนเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบของคําสั่งดวย มิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น
เชน setpensize [1  5]

ตัวอยาง คําส่ัง
to bamboo
cs
setpensize [20 20] fd 20
setpensize [18 18] fd 20
setpensize [16 16] fd 20
setpensize [14 14] fd 20
setpensize [12 12] fd 20
setpensize [10 10] fd 20
setpensize [8 8]   fd 20
setpensize [6 6]   fd 20
setpensize [4 4]   fd 20
setpensize [2 2]   fd 20
setpensize [1 1]   fd 20
End

                                                  ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงผลการทํางานของโปรแกรม ชื่อ bamboo

fd 100
rt 90
fd 100
pu
home

fd 100
rt 90
fd 100
home

fd 100
rt 90
fd 100
home

pe
fd 100
rt 90
fd 100
home



คําส่ัง ht หรือ hideturtle  คือคําสั่งซอนสามเหลี่ยมหรือเตานั่นเอง บางครั้งในการวาดรูปหรือการแสดงผลบนหนาจอ
หลัก  รูปสามเหลี่ยมดังกลาวอาจสรางความรําคาญ เราก็สามารถใชคําสั่ง ht เพ่ือซอนไวไมใหเห็น

คําส่ัง st หรือ showturtle คือคําสั่งแสดงรูปสามเหลี่ยมหรือเตานั่นเอง
คําส่ัง setxy คือคําสั่งยายสามเหลี่ยมหรือเตาไปยังตําแหนงแกน x และ y ตามที่กําหนด มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
setxy  ตําแหนงแกนx  ตําแหนงแกนy    โดยใหมองหนาจอหลักถูกแบงดวยแกน x และแกน y ดังรูป

              ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงตําแหนง การใชคําสั่ง setxy

โดยปกติรูปสามเหลี่ยมหรือเตาจะเริ่มตนที่แกน x = 0 และแกน y = 0  (0,0)  แกน x จะมีระยะออกไปทั้งแกนทางบวก
และทางลบขางละ 500 จุด น้ันคือ -500 จนถึง +500  ขณะเดียวกันแกน y ก็จะมีระยะจากจุดต่ําสุดจนถึงจุดสูงที่สุด -500
จนถึง +500 เชนเดียวกัน

ตัวอยางคําสั่งเชน

Example (draw a sine wave):

repeat 360 [setxy repcount 100*sin repcount]

           ภาพที่ 2.7 กอนการใชคําสั่ง setxy

-x x

-y

y



 

                             ภาพที่ 2.8 ใชคําสั่ง setxy  จาก ตัวอยาง (draw a sine wave):
                   repeat 360 [setxy repcount 100*sin repcount]

คําส่ัง setx  คือคําสั่งในการเคลื่อนที่เตาไปในแนวแกน x โดยไมสนในแกน y มีรูปแบบดังนี้
setx  ตําแหนงแกนx   ซึ่งคาแกน x  จะมีระยะจากจุดเริ่มตนไปทางซายสูงสุด = -500  และสามารถไปทางขวา
สูงสุด = 500        เชน setx  -300  คือการเลื่อนเตาไปตามแกนx = -300 กาว

คําส่ัง sety  คือคําสั่งในการเคลื่อนที่เตาไปในแนวแกน y โดยไมสนในแกน x มีรูปแบบดังนี้
sety  ตําแหนงแกนy   ซึ่งคาแกนy  จะมีระยะจากจุดเริ่มตนไปทางดานลางตามแนวแกนy สูงสุด = -500  และสามารถ
ไปทางดานบนตามแนวแกนy สูงสุด = 500
เชน sety  400  คือการเลื่อนเตาข้ึนไปดานบนตามแนวแกน y = 400 กาว

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการกําหนดสี

คําส่ัง setpencolor คือคําสั่งในการกําหนดสีของเสนปากกา มีรูปแบบดังนี้
setpencolor [ แมสีแดง  แมสีเขียว  แมสีนําเงิน]  โดยสีของเสนปากกาเปนสีที่เกิดจากการผสมสีของแมสีแดง เขียว
และน้ําเงิน  แมสีแตละสีสามารถกําหนดใหมีคาตั้งแต 0-255  เชน setpencolor [255  255  0]  เสนของปากกาจะเปนสีที่
เกิดจากกาผสมกันระหวางสีแดงกับสีเขียวตามน้ําหนักสีที่ให จากตัวอยางจะไดสีเหลือง
ตัวอยาง คําสั่ง setpencolor
Home
setpencolor [255  255  0]
fd 100

                                     

     ภาพที่ 2.9 ใชคําสั่ง setpencolor

setpencolor [255  255  0]
fd 100



อยางไรก็ตามเพ่ือใหเ กิดความสะดวกในการกําหนดสีของเสนปากกา  ใน MSWLOGO มีการกําหนดคาสีมาใหแลวพ่ือให
คําสั่งสั้นลง โดยเราอาจจะกําหนดคาสีตามตางที่กําหนดมาใหเลยแทนการใสคําสั่งแบบผสมสี เชน setpencolor 6  ก็จะมี
คาสีเชนเดียวกับคําสั่ง setpencolor [255  255  0]

คําส่ัง setfloodcolor คือคําสั่งในการกําหนดสีที่จะเทลงในพื้นที่ที่มีกรอบ โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี้
setfloodcolor [แมสีแดง  แมสีเขียว  แมสีนํ้าเงิน]  การกําหนดสีเปนการกําหนดน้ําหนักในการผสมแมสีเชนเดียวกัน
กับคําสั่ง setpencolor เพียงแตเปนการกําหนดสีที่จะเทลงในกรอบที่ตองการ  เชน setfloodcolor [255  0  0]  คือ
กําหนดสีเปนสีแดงเขม เม่ือตองการเทลงในกรอบพื้นที่ใด ๆ ตองใชคําสั่งดังตอไปนี้เพ่ือการเทสี

คําส่ัง fill คือคําสั่งที่ใชในการเทสีลงในกรอบที่ตองการ  กอนทําการเทสี เราตองเลื่อนสามเหลี่ยมหรือเตาไปอยูในกรอบ
พ้ืนที่ที่เราจะเทสีเสียกอนแลวจึงพิมพคําวา fill มิฉะนั้นสีอาจถูกเทในพื้นที่อ่ืนที่เราไมตองการได ตัวอยางเชน

ภาพที่ 2.10  การใชคําสั่ง fill

คาสี คาที่สงไปจริง คาสี คาที่สงไปจริง
0 [  0   0   0] 8 [155  96  59]
1 [  0   0 255] 9 [197 136  18]
2 [  0 255   0] 10 [100 162  64]
3 [  0 255 255] 11 [120 187 187]
4 [255   0   0] 12 [255 149 119]
5 [255   0 255] 13 [144 113 208]
6 [255 255   0] 14 [255 163   0]
7 [255 255 255] 15 [183 183 183]

cs                                               ;ลางหนาจอ
fd 100  rt 90     ; สรางรูปสี่เหลี่ยม
fd 100  rt 90
fd 100  rt 90
fd 100  rt 125     ;ใหสามเหลี่ยมหันหนาเขาภายในกรอบ
pu     ;ยกปากกาเพื่อไมใหเกิดสน
fd 5                ;เดินเขาไปในกรอบสี่เหลี่ยม
setfloodcolor [255  0  0]     ;กําหนดสีที่จะเทเปนสีแดง
fill     ;เทสี



คําส่ัง setscreencolor คือคําสั่งในการกําหนดสีพ้ืนหลังของหนาจอหลัก โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี้
setscreencolor [แมสีแดง  แมสีเขียว  แมสีนํ้าเงิน]  เชน setscreencolor [255  255  0] คือการผสมแสงสีแดงกับ
แสงสีเขียวที่นํ้าหนักสี ๆ 255 จะไดพ้ืนหลังของหนาจอหลักเปนสีเหลือง

          ภาพที่ 2.11 การใชคําสั่ง setscreencolor

 ใหทดลองพิมพคําส่ัง ขางลางเพื่อดูผล

to bee
setfloodcolor [0 0 0]
repeat 45 [fd 1 lt 8] rt 90 repeat 20 [fd 1 rt 6] rt 25 repeat 25 [fd 1 rt 5]
pu fd 2 lt 90 fd 2 ppt repeat 18 [fd 1 rt 20]
pu bk 7
ppt repeat 18 [fd 1 rt 20]
pu rt 90 fd 1 fill lt 90 fd 9 fill
pu fd 2 rt 90 fd 6 lt 90 ppt repeat 12 [fd 1 rt 9]
rt 40 repeat 25 [fd 1 rt 4] lt 110
repeat 20 [fd 1 rt 4] repeat 10 [fd 1 rt 10]
rt 30 repeat 12 [fd 1 rt 1]
lt 100 repeat 22 [fd 1 rt 6]
pu rt 80 fd 3 lt 105 ppt
repeat 18 [lt 6 bk 1] pu fd 5 ppt
end

to beel
setfloodcolor [0 0 0]
repeat 45 [fd 1 rt 8] lt 90 repeat 20 [fd 1 lt 6] lt 25 repeat 25 [fd 1 lt 5]
pu fd 2 rt 90 fd 2 ppt repeat 18 [fd 1 lt 20]
pu bk 7
ppt repeat 18 [fd 1 lt 20]
pu lt 90 fd 1 fill rt 90 fd 9 fill
pu fd 2 lt 90 fd 6 rt 90 ppt repeat 12 [fd 1 lt 9]
lt 40 repeat 25 [fd 1 lt 4] rt 110
repeat 20 [fd 1 lt 4] repeat 10 [fd 1 lt 10]
lt 30 repeat 12 [fd 1 lt 1]
rt 100 repeat 22 [fd 1 lt 6]
pu lt 80 fd 3 rt 105 ppt
repeat 18 [rt 6 bk 1] pu fd 5 ppt
end



to flower
cs repeat 5 [ppt ellipsearc 218 50 50 125 pu fd 60 rt 72]
bk 100 rt 90 ppt ellipsearc 90 155 65 125
lt 90 pu bk 90 rt 90 ppt repeat 2 [fd 105 rt 90 fd 5 rt 90]
lt 90 bk 10 lt 90 bk 10 rt 90 bk 45 rt 90 fd 85 lt 90 fd 45 rt 90 fd 10 lt 90 fd 10
end

to flower1
cs ht setfloodcolor [255 255 255] ppt repeat 5 [repeat 2 [repeat 50 [
fd 2 rt 2] rt 80]  rt 10 fd 5 setfloodcolor [255 0 0] fill bk 5
rt 15 fd 15 fill bk 15 rt 47]
rt 150 repeat 40 [fd 5 rt 1]
rt 80 fd 40
repeat 2 [lt 90 fd 5 lt 90 fd 80]
lt 90 fd 5 lt 90 fd 10
rt 90 fd 40 lt 90 fd 60 lt 90 fd 40
setfloodcolor [0 0 0]
pu lt 100 fd 25 fill
rt 100 fd 8 fill
fd 45 lt 115 ppt
repeat 2 [repeat 50 [fd 2 rt 2] rt 80]
rt 115  pu bk 10 rt 15 ppt
repeat 2 [repeat 50 [fd 2 rt 2] rt 80]
pu rt 10 fd 10  setfloodcolor [0 255 0] fill
bk 10 lt 35 fd 10 lt 70 fd 20 fill
pu home fd 100 ppt bee fill
pu home rt 90 fd 100 lt 90 fd 40 ppt bee fill
pu home lt 90 fd 100 rt 90 ppt beel fill

ht
end

ภาพที่ 2.12  ภาพแสดงผลการวาดรูปดอกไมดวยภาษาโลโก



การเขียนโปรแกรมโดยใช Editor
จากการทดลองคําสั่งตาง ๆ ที่ผานมาเราจะพบวาการพิมพคําสั่งที่ละบรรทัดเริ่มสรางปญหาใหเราในกรณีที่มีคําสั่ง

หลาย ๆ คําสั่งรวมกันเพ่ือใหไดผลตามที่เราตองการ  มีความผิดพลาดงาย  หาจุดที่ตองแกไขยาก  และไมสามารถนํากลับ
มาใชใหมได  ดังนั้นใน MSWLOGO จึงมีหนาตางที่เราสามารถเขียนคําสั่งไดอยางงาย สะดวก และเรียกกลับมาใชได
ตลอดเวลานั่นคือการเขียนโปรแกรมแบบเปนข้ันตอน (Procedure)  โดยใช Editor
ดวยการคลิ๊กเมาสที่เมนู File แลวเลื่อนแถบแสงเลือกเมนู Edit แลวคลิ๊ก ดังรูป

ภาพที่ 2.13 การคลิ๊กเมาสที่เมนู File แลวเลื่อนแถบแสงเลือกเมนู Edit

เม่ือเขาไปที่ Edit  จะมีหนาจอใหพิมพชื่อโปรแกรมที่เราตองการสราง

ภาพที่ 2.14 ไปที่ Edit  จะมีหนาจอใหพิมพชื่อโปรแกรมที่เราตองการสราง

การตั้งชื่อโปรแกรมมีขอกําหนดดังนี้คือ
 ชื่อโปรแกรมตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
 ชื่อจะตองไมมีวรรคในชื่อ
 ชื่อจะตองมีตัวพยัญชนะอยูดวยเสมอ  ไมสามารถตั้งชื่อที่มีแตตัวเลขเพียงอยางเดียว
 ชื่อจะตองไมตรงกับฟงกชั่น หรือคําสั่งหลักของโลโก

เม่ือตั้งชื่อไดแลว ก็ทําการคลิ๊กที่ OK  จะมีหนาตางของโปรแกรม Editor ข้ึนมาใหเขียนโปรแกรมที่ตองการลงไป



ภาพที่ 2.15  แสดงหนาตาง Editor

จากรูปขางบนนี้ แสดงหนาตาง Editor ที่มีชื่อโปรแกรมที่ตั้งไว โดยชื่อโปรแกรมจะอยูหลัง to และปดทาย
โปรแกรมดวย end เสมอ การเขียนคําสั่งตาง ๆ จะตองเขียนใสไวระหวาง to และ end ดังตอไปนี้

ภาพที่ 2.16  แสดงการเขียนคําสั่งลงในโปรแกรม Editor

เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแลวตองทําการเก็บไวใน Memory แบบชั่วคราวแลวออกจากหนาจอ Editor ดวยการเลือกเมนู
Save and Exit ดังรูปตอไปนี้

ภาพที่ 2.17  แสดงการ save คําสั่งลงในโปรแกรม Editor



เม่ือทําการ Save and Exit แลว จะกลับออกมาสูหนาจอหลักจากนั้นใหพิมพชื่อโปรแกรมที่เราเขียนไวที่ชองปอนคําสั่ง
ดังรูป

      ภาพที่ 2.18 แสดงพิมพชื่อโปรแกรมที่เราเขียนไวที่ชองปอนคําสั่ง

จากนั้นทําการ Run โปรแกรมที่เราเขียนไวดวยการกด Enter หรือใชเมาสคลิ๊กที่ปุม Execute โปรแกรมก็จะทํางานตามขั้น
ตอนที่เราเขียนไวตั้งแตตนจนจบ  โปรแกรมตัวอยางนี้เปนโปรแกรมวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหผลดังรูป

ภาพที่ 2.19  แสดงโปรแกรมที่เราเขียนไว

การบันทึกดวยเมนู Save and Exit  เปนการบันทึกเพ่ือใชงานชั่วคราวเทานั้นเมื่อปดโปรแกรม MSWLOGO ลง
แลวเปดใหม เราจะพบวาโปรแกรมที่เราสรางไวใน Editor หายไปทั้งหมด หากตองการเก็บไวอยางถาวรจะตองทําการ
บันทึกที่ตัวโปรแกรมหลักอีกครั้งดังภาพขางลาง

ภาพที่ 2.20  การใชคําสั่ง SaveAs



เม่ือเลือกคลิกที่ Save As จะไดหนาตางเพื่อใหเลือกตําแหนงปลายทางที่จะบันทึกในชอง Save in และตั้งชื่อแฟมในชอง 
File name  แลวคลิกที่ปุม Save เพ่ือยืนยันการบันทึก

        ภาพที่ 2.21 การใชคําสั่ง SaveAs

ขอสังเกต  ผูเขียนตั้งชื่อไฟลเปน bamboo ขณะที่ ชื่อโปรแกรมที่เราสรางไวที่ Editor ชื่อ bamboo1 น่ันหมายถึงชื่อไฟล
ที่
เราเก็บไมจําเปนตองมีชื่อเหมือนกับชื่อโปรแกรมที่เราเขียนไว   ขณะเดียวกันไฟลหนึ่งไฟลอาจจะมีหลายโปรแกรมอยูภาย
ใน เชน ผูเขียนอาจจะสรางโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อ bamboo2 , bamboo3 และอ่ืน ๆ เพ่ือใ หทํางานรวมกับโปรแกรม  
bamboo1 แลวเก็บไวในไฟลเดิมชื่อ bamboo ได คราวนี้โปรแกรมของเราจะถูกเก็บไวอยางถาวร ถึงแมจะมีการปดการใช
งาน MSWLOGO ไปแลว  เม่ือตองการเรียกโปรแกรมมาใชงานก็เพียงแตเขาโปรแกรม MSWLOGO อีกครั้งหนึ่ง แลวเลือก
เมนู Load ดังรูป

ภาพที่ 2.22  การใชคําสั่ง Load

เม่ือคลิ๊กที่เมนู  Load  จะเปนการดึงไฟลที่เก็บไวมาใช โดยแสดงไฟลที่มีนามสกุล  .lgo ดังรูปขางลางนี้ จากนั้นเลือก
ไฟลที่ตองการ ในที่น้ีคือ ไฟลชื่อ bamboo คลิ๊กเมาสที่ปุม Open ก็จะไดไฟลดังกลาวไปใชงานตอไป



ภาพที่ 2.23  การใชคําสั่ง Load

ใหผูเรียนคียตัวอยางโปรแกรม ขางลาง

ตัวอยางที่ 1 : โปรแกรมสรางรูป 5 เหลี่ยม  (ควรสรางไวที่หนาตางของ Editor)

to 5Angle
fd 100  rt 72
fd 100  rt 72
fd 100  rt 72
fd 100  rt 72
fd 100
end

ตัวอยางที่ 2 : โปรแกรมสรางรูป 5 เหลี่ยมหลายรูปตอกัน

to 5Angles
fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100
fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100
fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100
fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100
fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100  rt 72  fd 100
end

ผลที่ได

ผลที่ได



ตัวอยางที่ 3 : โปรแกรมสรางรูปวงรีซอนกันหลายรูป

to wow
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
ellipse 30 200  rt 15
end

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการทํางานโดยทั่วไป
ในภาษาโลโก ยังมีคําสั่งอ่ืนๆ อีกมากมายที่จะชวยใหเขียนโปรแกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และใชงาน

โปรแกรมไดอยางหลากหลาย  ดังตอไปนี้

repeat  เปนคําสั่งที่ตองการทําสิ่งใดๆ ซ้ําตามจํานวนรอบที่กําหนดไว โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี้
repeat  จํานวนรอบ [ ส่ิงที่ตองการทําซ้ํา ]   เชน  repeat  4 [ fd  100  rt  90 ]   ผลก็คือจะไดรูปสี่เหลี่ยม  โดยคํา
สั่ง repeat สามารถชวยลดจํานวนบรรทัดของการเขียนโปรแกรมได  ชวยใหโปรแกรมมีความสั้นกระชับ

ผลที่ได

fd 100  rt  90
fd 100  rt  90
fd 100  rt  90
fd 100  rt  90

repeat 4 [ fd 100  rt 90 ]ลดรูป



จากตัวอยางที่ 3  เราสามารถลดรูปของโปรแกรมใหสั้นลงดวยคําสั่ง repeat  ซึ่งจะไดผลออกมาเชนเดียวกันดังนี้

to wow
repeat  24 [ ellipse 30 200  rt 15]
end

wait  คือคําสั่งเพ่ือหนวงเวลาใหโปรแกรมแสดงผลตามระยะเวลาที่เรากําหนด  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
wait  ระยะเวลาในการหนวง  โดยระยะเวลาในการหนวงถูกกําหนดมาวา 60 =  1 วินาที  เชน  wait  120  ผลของ
โปรแกรมจะเกิดการหนวงเวลา 2 วินาที

จากตัวอยางที่ 1 เม่ือเราทําการ Run โปรแกรม เราจะไดรูป 5 เหลี่ยมทันที โดยไมทันเห็นการวิ่งลากเสนของรูป
สามเหลี่ยมหรือเตาเนื่องจากคอมพิวเตอรทํางานดวยความเร็วสูง  ดังนั้นหากตองการเห็นการลากเสนของเตา เราตองใช
คําสั่ง wait เขามาชวย ดังนี้

        ตัวอยางที่ใช wait รวมกับ repeat

ตัวอยางที่ใช wait

เราจะเห็นเตาวิ่งทีละ 100 กาวแลวหมุน 72 องศา อยางชัดเจน

make  คอืการกําหนดคาใหตัวแปร เพ่ือประโยชนในการกระทําทางคณิตศาสตร  การอางอิงคา  และการเปรียบเทียบ
โดยมีรูปแบบดังนี้
make “ตัวแปร  คาตัวแปร    เชน  make “x  25  คือการกําหนดใหตัวแปรชื่อ x  มีคาเทากับ 25

คาของตัวแปรมีอยู 3 ชนิด โดยมีรูปแบบการกําหนดที่แตก
ตางกันออกไปดังนี้
1. ตัวแปรแบบตัวเลขจํานวนเต็ม (Integer)  การกําหนดคา
หลังตัวแปรเพียงใสคาของเลขจํานวนเต็มลงไปโดยไมมี
สัญลักษณใด ๆ ติดอยูดวย เชน  make “bamboo  100
น่ันคือตัวแปรชื่อ bamboo มีคาเทากับ 100

                                                                             2. ตัวแปรแบบคําพูด (word)  คือตัวแปรที่มีลักษณะ
                                                                                 เปนตัวเลขหรือพยัญชนะรวมกันเปนคํา ๆ โดยไมมีวรรค
                                                                                 แบงระหวางพยัญชนะ  การกําหนดคาหลังตัวแปรตองมี
                                                                                 เครื่องหมายฟนหนู ( “ ) ติดอยูกับคาของมันเชนกัน
                                                                                 เชน  make  “project  “groups  น่ันคือตัวแปรชื่อ
                                                                                 project มีคําวา groups อยูภายใน
3.  ตัวแปรแบบประโยคคําพูด (list) คือตัวแปรที่นําประโยคคําพูดมาเรียงตอกันโดยมีวรรคแบงระหวาง word   การ
กําหนดคาหลังตัวแปร จะตองมีเครื่องหมายกามปู [  ]  ครอมคาตัวแปรทั้งหมด เชน  make “y  [Hi how are you ?]
ผลที่ไดคือตัวแปรชื่อ y  มีประโยคคําวา Hi how are you ?  อยูภายใน  สังเกตวาประโยคดังกลาวจะมี word อยู 5 ชุด
ดวยกันโดยมีวรรคคั่น

ผลที่ได

to 5Angless
fd 100  wait 40  rt 72  wait 40
fd 100  wait 40  rt 72  wait 40
fd 100  wait 40  rt 72  wait 40
fd 100  wait 40  rt 72  wait 40
fd 100
end

to 5Anglesss
repeat 4 [fd 100 wait 40 rt 72 wait 40]
fd 100
end

จงจําไวเสมอวาการ
make ตัวแปรชื่อตัว
แปร จะตองมีเครื่อง
หมายฟนหนู ( “ )
ติ ด อ ยู กั บ ตั ว แป ร
เสมอ



show เปนคําสั่งเพ่ือแสดงผลออกทางหนาตางของ Commander บริเวณ Re-Call Box โดยสวนมากจะแสดงผลคาของ
ตัวแปร ผลทางคณิตศาสตร  ผลทางตรรกศาสตร โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี้
show  คาที่ตองการแสดงออก    โดยคาที่จะแสดงออกทางหนาตาง Commander น้ีมีลักษณะเชนเดียวกับการกําหนด
ตัวแปร  คือคาที่เปน คําพูด (word)   คาที่เปน ประโยคคําพูด (list)  และคาในตัวแปร  เชน

show  “Thailand     ผลที่หนาตาง Commander จะแสดงคําวา  Thailand
show  [Good Morning Thailand]    ผลที่หนาตาง Commander จะแสดงคําวา [Good Morning Thailand]
make “x  “bamboo
show :x      ผลที่หนาตาง Commander จะแสดงคําวา bamboo

print เปนคําสั่งที่ใหผลเชนเดียวกับ show แตการแสดงผลคาแบบ ประโยคคําพูดจะนําเอา
เฉพาะคาภายในวงเล็บกามปูออกมาแสดงเทานั้น  ตางจาก show ที่แสดงเครื่องหมายวงเล็บ
กามปูติดมาดวย  เชน

print  [Are you OK ?]       ผลที่แสดงออกมาคือ   Are you OK ?
show [Are you OK ?]       ผลที่แสดงออกมาคือ  [Are you OK ?]

Label เปนคําสั่งเพ่ือแสดงผลออกทางหนาจอหลัก จะมีลักษณะคําสั่งคลายกับ show และ print เพียงแตแสดงผลบริเวณ
หนาจอหลัก (กราฟฟกส)  ทิศทางของการแสดงผลจะขึ้นอยูกับทิศทางของเตา เชน

rt 90
label [Hello…  Are you happy?]

จะไดผลดังรูปตอไปนี้

ภาพที่ 2.24  การใชคําสั่ง Label

การกระทําใดๆกับตัวแปร จะตองมีเครื่องหมายโคลอน ( : ) ติดกับตัว
แปรเสมอ ยกเวนการ make ตัวแปรเทานั้นที่ใชฟนหนู ( “ )



เราสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงรวมสีของตัวอักษรได โดยการกําหนดที่เมนูดังรูปตอไปนี้

เลือกเมนู Set  แลวเลื่อนแถบแสงไปที่ 
Label Font…  แลวคลิ๊ก จะปรากฏเมนู
ใหมใหกําหนดชนิดของตัวอักษร และ
ขนาดของตัวอักษร

เม่ือปรากฏเมนูใหมดังรูป เราก็จะสามารถ
เลือกชนิด และขนาดของตัวอักษร แลวค
ลิ๊กที่ปุม OK

สวนสีของตัวอักษรสามารถกําหนดที่สีของปากกา ดังรูป

เม่ือเลือกสีของปากกาก็คือการเลือกสีของ
ตัวอักษรที่จะ label น่ันเอง แลวคลิ๊ก

random  คือคําสั่งสุมคาจากขอบเขตที่กําหนด  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
random  ขอบเขตของคาที่ตองการสุม  โดยคําสั่ง random จะตองใชรวมกับคําสั่งอ่ืนเพ่ือแสดงผล เชน

show random 10  คือการสุมคาออกมาแสดงจากตัวเลขจํานวนเต็มจาก 0 – 10
repeat 20 [show  random 100 ]  คือการสุมแสดงคาตัวเลขภายในขอบเขต 0 – 100 จํานวน 20 คา



กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการสรางเสียง
soundon  คือคําสั่งในการแสดงเสียงออกทางลําโพงของคอมพิวเตอร มีรูปแบบดังนี้
soundon  ความถี่เสียง  โดยความถี่เสียงมีหนวยเปนเฮิรซ (Hz) มีคาตั้งแต 20 Hz – 2000 Hz  แตลําโพงของ
คอมพิวเตอร สามารถตอบสนองความถี่ไดดีเพียงตั้งแต 200 Hz – 4000 Hz เทานั้น หากใชคาต่ําหรือมากกวานี้ จะไดยิน
เสียงเบามากจนถึงไมไดยินเลย  เชน soundon 1500  จะใหผลเปนเสียงออกทางลําโพงของคอมพิวเตอรที่ความถี่ 1500 
Hz
soundoff  คือคําสั่งในการหยุดเสียงหลังจากสั่ง soundon ออกไปแลว  รูปแบบคําสั่งเพียงพิมพคําวา soundoff แลว 
Enter เสียงก็จะหยุดดังทันที
sound  คือคําสั่งในการแสดงเสียงที่คลายกับ soundon  เพียงแตมีการกําหนดความยาวนานลงไปดวยเพ่ือใหหยุดแสดง
เสียงหลังจากถึงเวลาที่กําหนดโดยไมตองใชคําสั่ง soundoff หลังจากนี้  โดยมีรูปแบบดังนี้
sound [ความถี่เสียง  ความยาวนาน]  โดยความถี่เสียงมีหนวยเปนเฮิรซ (Hz) มีคาตั้งแต 20 Hz – 2000 Hz  แต
ลําโพงของคอมพิวเตอร สามารถตอบสนองความถี่ไดดีเพียงตั้งแต 200 Hz – 4000 Hz เทานั้น หากใชคาต่ําหรือมากกวา
น้ี จะไดยินเสียงเบามากจนถึงไมไดยินเลย    สวนคาความยาวนานมีไมแนนอนขึ้นอยูกับความเร็วของคอมพิวเตอรเครื่อง
น้ัน ๆ   ตัวอยางเชน  sound [2000  1000]
ไดมีการกําหนดความถี่มาตรฐานเพื่อสรางเสียงตามโนตดนตรีไวแลวดังตารางตอไปนี้

ตัวโนต ความถี่ ตัวโนต ความถี่ ตัวโนต ความถี่
C (โด) 262 C (โด) 523 C (โด) 1047
C# 277 C# 554 C# 1109
D (เร) 294 D (เร) 587 D (เร) 1175
D# 311 D# 622 D# 1245
E (มี) 330 E (มี) 659 E (มี) 1319
F (ฟา) 349 F (ฟา) 698 F (ฟา) 1397
F# 370 F# 740 F# 1480
G (ซอล) 392 G (ซอล) 748 G (ซอล) 1568
G# 415 G# 831 G# 1661
A (ลา) 440 A (ลา) 880 A (ลา) 1760
A# 466 A# 932 A# 1865
B (ที) 494 B (ที) 988 B (ที) 1975

ดังนั้นหากผูเรียนมีความรูทางดานดนตรี  ก็จะสามารถสรางเพลงดวยคําสั่ง sound น้ีไดอยางไมยากเย็น
playwave คือคําสั่งเก่ียวกับเสียงอีกชนิดหนึ่ง แตเปนการแสดงเสียงออกทางการดเสียงของคอมพิวเตอร (Sound Card) 
ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอรที่มี sound card และมีลําโพงที่ตอกับ sound card เทานั้นที่แสดงผลของคําสั่งนี้ได  โดยมีรูป
แบบคําสั่งดังนี้
playwave  “ตําแหนงที่มีไฟลเสียงที่มีนามสกุล .wavอยู  flag  เชน playwave “c:\\windows\\bird.wav  1

ไฟลเสียงชนิดนี้เราสามารถหาไดหรือสรางข้ึนมาไดงาย ๆ  เชนจากการใช Voice Recorder ที่มีใน Windows ทุก ๆ 
เวอรชั่น

flag  เปนคาตัวเลขที่ตองใสเพ่ือควบคุมลักษณะการเลนของเสียง โดยมีคาดังนี้

0 :  การเลนไฟลเสียงจะไมหยุด และคอมพิวเตอรจะไมตอบสนอง คียบอรด และ เมาส หรือคําสั่งอ่ืนใด
เลย จนกวา  จะเลนไฟลเสียงเสร็จสิ้น

1 :  คอมพิวเตอรสามารถตอบสนอง คียบอรด เมาส และคําสั่งอ่ืน ๆ ไดขณะที่เลนไฟลเสียงน้ี
2 :  ไมมีใช
4 :  ไมมีใช
8 :  เปนการเลนเสียงซ้ําอยางตอเนื่อง  โดยจะตองมีการใชงานรวมกับ flag 1 โดยการใสเครื่องหมาย + 

รวม     เขาไป เชน playwave “c:\\windows\\bird.wav  8+1  ทําใหการเลนไฟล bird.wav จะเลน
วนซ้ําแลวซ้ําเลา จนกวาจะเลนไฟลเสียงใหมเขามา  โดยขณะที่เลนไฟลเสียงอยูน้ี เรา ก็ยังคงสามารถ
ใชคียบอรด  เมาส และคาํสั่งอ่ืนใดตอไปได เพราะมี flag 1 กํากับอยู

16 :  จะคลายกับการใช flag 0 คือเลนไฟลเสียงจนเสร็จสิ้นจึงจะรับคําสั่งใหมได  แตหากเรากําหนด flag 
1 รวมลงไปในคําสั่ง จะทําให คอมพิวเตอรสามารถตอบสนองคียบอรด  เมาส และคําสั่งอ่ืน ๆได เชน 
“c:\\windows\\bird.wav  1 ุ6+1    ขอแตกตางระหวาง flag 1 กับ flag 16+1  คือ ขณะที่เรากํากับ
ดวย flag 1 ถาเราเลนไฟลเสียงตัวใหมเขาไประหวางที่เลนไฟลเกาอยูน่ัน โปรแกรมจะหยุดไฟลเกาทัน
ทีแลวเลนไฟลใหมแทน  หากเรากํากับการเลนดวย flag 16+1 โปรแกรมจะเลนไฟลเสียงเกาจนเสร็จ
สิ้นกอนเทานั้นจึงจะเลนไฟลเสียงตัวใหมได



กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการรับคาจากคียบอรด
readchar  คือคําสั่งในการรับคาจากคียบอรด เปนตัวอักษรเพียงตัวเดียว การใชงาน readchar ไมสามารถใชงานเพียง
คําสั่งเดียวโดด ๆ ได จําเปนตองมีการใชงานรวมกับคําสั่งอ่ืน ๆ เชน
show readchar  หรือ  make “x  readchar   เปนตน

ตัวอยางการใชคําสั่ง show   readchar

หลังจากกด Enter จะเกิดหนาตางเล็กๆ เพ่ือใหเราปอนตัว
อักษรจากคียบอรดลงไปเพียง 1 ตัวอักษร แลวคลิ๊ก ปุม OK  
โปรแกรมจะแสดงคาที่ปอนลงในคียบอรดที่หนาตางของ 
Commander ดังรูป  ในที่น้ีผูเขียนปอนอักษร  A ลงไปจึง
แสดงออกมาเปน A

ขอสังเกต  หากเราใชคําสั่ง show readchar ซ้ําเปนครั้งที่ 2 เม่ือกด Enter จะไมเห็นหนาตางเล็กๆ เกิดข้ึนมาเพื่อใหเรา
ปอนคาอีก เน่ืองจากคําสั่งนี้จะคาสะทอน (Echo) อยูหนึ่งตัวอักษร  เราจําเปนตองเรียกคําสั่ง show readchar เปนครั้งที่ 
3 จึงจะเห็นหนาตางเพื่อปอนขอตัวอักษรอีกครั้ง   ในการเขียนโปรแกรมใชงานบางโปรแกรม หากไมระมัดระวังสิ่งเหลานี้
จะทําใหโปรแกรมทํางานไดไมดีพอ
readword  คือคําสั่งในการรับคาจากคียบอรดคลายกับ readchar แตจะเปนการรับคาเปนคําพูด (word) เขามา คือ
สามารถปอนไดมากกวา 1 ตัวอักษร  การใชงานคําสั่งนี้เชนเดียวกับ readchar คือตองใชรวมกับคําสั่งอ่ืน ๆ  เชน

print  readword
show readword
make “x readword

ทุก ๆ คําสั่งขางบนนี้จะทําใหเกิดหนาตางเล็ก ๆ สําหรับการปอนคาทางคียบอรดทั้งสิ้น
ขอสังเกต  คําสั่ง readword ไมมีคาสะทอน (Echo) ดังนั้นหากเราใชคําสั่ง readword ซ้ําเปนครั้งที่ 2 ก็จะยังคงมีหนา
ตางเล็ก ๆ ใหเราปอนคาคียบอรดใหมลงไป
readlist คือคําสั่งในการรับคาจากคียบอรดคลายกับ readchar และ readword  แตจะเปนการรับคาแบบประโยคคําพูด  
การใชคําสั่งตองใชงานรวมกับคําสั่งอ่ืน ๆ เชนกัน  และ readlist ก็ไมมีผลของคาสะทอน (Echo)
กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการทํางานตามเงื่อนไข
if  คือคําสั่งที่ทํางานแบบมีเง่ือนไข   มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
if  เงื่อนไข  [ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนจริง]   มีความหมายวาเมื่อโปรแกรมทํางานจนถึงคําสั่งนี้ จะทําการตรวจสอบ
เง่ือนไขที่กําหนดวาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริงตามเงื่อนไข โปรแกรมจะเริ่มเขาไปทําตามคําสั่งในวงเล็บกามปูจนเสร็จ   
แตหากเงื่อนไขเปนเท็จ โปรแกรมจะไมสนใจและไมทําสิ่งที่อยูภายในวงเล็บกามปูเลย  เชน

if 1=1 [print [Yes it is true]]   คือ  มีเง่ืนไขวาถา 1 มีคาเทากับ 1  ใหแสดงประโยควา Yes it is true  ที่
หนาตาง Commander  ในที่น้ีจะมีการแสดงประโยค Yes it is true เสมอ เพราะ 1 มีคาเทากับ 1 เสมอ

if  readword = “yes [print [Hello.. I am Thai]]
คือ มีเง่ือนไขวาถาคาที่รับจากคียบอรดมีคาเทากับ yes ใหแสดง
ประโยควา Hello.. I am Thai  เม่ือทําการ Run โปรแกรม จะ
ปรากฏหนาตางเล็ก ๆ ใหปอนคาลงไป  หลังจากกดปุม OK
แลว โปรแกรมจะนําคาจากคียบอรดมาเปรียบเทียบกับคา
ที่กําหนดไวคือ  yes  ถาตรงกัน ก็จะทํางานตามคําสั่งในวงเล็บ
กามปูตอไป ดังรูป



ขอสังเกต  ในการกําหนดเงื่อนไข  readword = “yes  คําพูดวา yes ตองใสเครื่องหมายฟนหนูติดไปดวย เพราะคาที่รับ
จากคียบอรดเปนคาแบบ word ดังนั้นเราตองกําหนดให  yes เปนคาแบบ word โดยการใสเครื่องหมายฟนหนูใหน่ันเอง  
หากชนิดของคาที่นํามาเปรียบเทียบไมเหมือนกัน  ผลที่ไดจะไมมีทางเปนจริงไดเลย

ifelse  คือคําสั่งที่ทํางานแบบมีเง่ือนไข มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
ifelse  เงื่อนไข  [ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนจริง][ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ]  มีความหมายคลายกับคําสั่ง 
if  เพียงแต มีทางเลือกที่โปรแกรมตองทําตามอยู 2 ทางคือ ในวงเล็บกามปูแรกจะทําก็ตอเมื่อเง่ือนไขเปนจริง  และในวง
เล็บกามปูที่ 2 จะทําก็ตอเมื่อเง่ือนไขเปนเท็จเทานั้น  ซึ่งเปนการบังคับโปรแกรมใหทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน

ifelse readword = “Man [print  “Pass] [print  “Fail]   คือ มีเง่ือนไขใหรับคาจากคียบอรดเพ่ือเปรียบเทียบ
กับคําวา Man หากมีการปอนคาตรงกับคําวา Man  โปรแกรมจะแสดงคําวา  Pass ที่หนาตาง Commander  หากพิมพ
นอกเหนือไปจากคําวา Man จะแสดงคําวา Fail แทนที่

for  คือคําสั่งที่ทํางานวนรอบแบบมีเง่ือนไข  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
for [var  start  end  inc] [ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนจริง]  โดยเง่ือนไขเพื่อควบคุมการวนรอบของคําสั่ง for จะ
อยูในวงเล็บกามปูชุดแรก มีรูปแบบที่ถูกกําหนดมาดังนี้

var = ชื่อตัวแปร (ไมตองมีสัญลักษณใดๆ ติดกับตัวแปรในวงเล็บกามปูชุดนี้)
start = คาเริ่มตนของตัวแปร
end = คาสุดทายของตัวแปร
inc = คาของตัวแปรที่เพ่ิมข้ึนแตละรอบ
เชน   for [i  2  7  1.5] [print  :i]   คือการทํางานแบบวนรอบโดยเริ่มจากตัวแปร i มีคาเทากับ 2 ในรอบแรก 

และมีการแสดงคา i ออกมาเทากับ 2  ตามคําสั่งในวงเล็บกามปูที่ 2  จากนั้นคา I จะเพิ่มข้ึนทีละ 1.5 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง 
i มีคามากกวา 7 ก็จะมีเง่ือนไขเปนเท็จ และไมทําคําสั่งในวงเล็บกามปูที่ 2 อีก แลวหลุดออกจากชุดคําสั่งนี้ไปทําคําสั่งอ่ืน 
ๆ ตอไป   ดังนั้น ผลของคําสั่งชุดนี้จะแสดงผลออกมาเปน

2
3.5
5
6.5

while  คือคําสั่งที่ทํางานวนรอบแบบมีเง่ือนไข มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
while [เงื่อนไข][ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนจริง]  จะมีรูปแบบคลายกับคําสั่ง for แตเง่ือนไขของ while ไมมีรูป
แบบตายตัว
ตัวอยาง for ตัวอยางเชน

make “x  0  ; ประกาศตัวแปร x = 0
while [:x < 3 ] [ make “x :x+1  print :x] ; เง่ือนไขถา คาตัวแปร x < 3 ใหเพ่ิมคา x ข้ึนไปอีก 1 

แลวแสดงคา x ออกมาที่หนาตาง Commander  จาก
น้ันโปรแกรมจะวนรอบกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกวา 
x < 3 หรือเปลา ถายังนอยกวา 3 ก็ยังคงเพ่ิมคา x 
และแสดงคาออกทางหนาตาง Commander ไปเรื่อย 
ๆ จนกระทั่ง x มีคาไมนอยกวา 3 จึงจะหยุดการทํางาน

do.while  คือคําสั่งที่ทํางานวนรอบแบบมีเง่ือนไข มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
do.while  [ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนจริง][เงื่อนไข]  จะทํางานคลายกับคําสั่ง while เพียงแตตางกันตรงที่ 
do.while จะเริ่ม ทํางานในวงเล็บกามปแูรกกอน แลวจึงจะตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง ดังนั้นการพิจารณาใชงานวาจะใช 
while หรือ do.while จะข้ึนอยูกับเง่ือนไขที่ตองการผลออกมานั่นเอง  ตัวอยางเชน

make “x  0
do.while [make “x :x+1  print :x] [:x < 3]

ผลที่ไดคือ
1
2
3

do.until  คือคําสั่งที่ทํางานวนรอบแบบมีเง่ือนไข  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้

ผลที่ไดคือ
1
2
3



do.until  [ส่ิงที่ตองทําเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ][เงื่อนไข]  จะคลายกับคําสั่ง do.while  เพียงแตในการทํางานจะทําใน
วงเล็บกามปูแรกก็ตอเมื่อมีเง่ือนไขเปนเท็จเทานั้น  ตัวอยางเชน

make “xyz  10 ; ประกาศตัวแปร xyz = 10
do.until [ print :xyz  ; แสดงผลคา xyz

make “xyz  :xyz-2   ; ลดคา xyz ลงครั้งละ 2
            ][:xyz<0] ; ตรวจสอบวา xyz < 0 หรือไม ถาไมใชก็จะวนรอบไป

ทําใหม
; สังเกตวา รูปแบบการพิมพในวงเล็บคําสั่งแรก คําสั่ง
ตาง ๆ ไมจําเปนตองอยูภายในบรรทัดเดียวกันก็ได  
แตเม่ือมีการปดวงเล็บกามปูแรกแลวนั้นตองมีวงเล็บ
เง่ือนไขตอกันภายในบรรทัดเดียวกันเลย มิเชนนั้น 
โปรแกรมจะฟองมีความผิดพลาดเกิดข้ึน

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับเวลา
time  คือคําสั่งหรือฟงกชั่นตัวหนึ่งที่ดึงคาออกมาจากฐานเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้น ๆ  คําสั่ง time ไม
สามารถทํางานเพียงลําพังได ตองใชงานรวมกับคําสั่งแสดงผล หรือคําสั่งเก็บคาอ่ืน ๆ เชน  show time ,  print time 
หรือ  make “t time เปนตน

ตัวอยางเชน เม่ือเราใชคําสั่ง show time แลว Enter จะปรากฏผลที่หนาตาง Commander ดังรูป

Item 1 item 2      item 3 item 4      item 5

จะปรากฏ แสดงวัน  เดือน  วันที่   เวลาขณะนั้น  ป ค.ศ.  ตามลําดับ  time มีคาแบบประโยคคําพูด (list) มีทั้ง
หมดดวยกัน 5 word  เราเรียกเสียใหมวามี 5 item แตละ item จะถูกคั่นดวยวรรค  ดังนั้น หากเราตองการแสดงคา item 
ใด item หนึ่งเทานั้น  เราสามารถระบุ item ในการแสดงผลได เชน

 show  item 4  time  คือ ตองการแสดงผล item 4 ของ time ก็จะไดเฉพาะคาเวลาออกมา  14:56:11
ฟงกชั่น time จะมีบทบาทมากเมื่อเราเริ่มมีการเขียนโปรแกรมที่ใชฐานเวลาเขามาเก่ียวของ ซึ่งจะกลาวถึงงานประยุกตใน 
บทตอ ๆ ไป
timemilli  คือคําสั่งหรือฟงกชั่นในการตรวจสอบคาบเวลาจากจุดเริ่มตนจนสิ้นสุดโปรแกรม มีความละเอียดสูงอยูในหลัก  
มิลลิวินาที (1/1000 วินาที)  เราสามารถนํามาใชในการตรวจสอบระยะเวลาในการประมวลผลของโปรแกรมที่เราเขียนไป
วาใชระยะเวลาในการทํางานเทาไร ตัวอยางเชน

make "start timemilli ; กําหนดคาเริ่มตนใหตัวแปรเปนเวลา ณ.ตอนเริ่มตน
repeat 36 [ellipse 100 200 rt 5] ; ทํารูปวงรีซอนกัน 36 รูป
show timemilli - :start ; แสดงระยะเวลาในการทํางาน โดยนําคาเวลาปจจุบัน – 

คาเวลาที่เริ่มตน หนวยเปน มิลลิวินาที  ผลคือ 8189  
แตบางครั้งจะไดไมเทากันเนื่องจากคอมพิวเตอร
ทํางานดวยความเร็วสูง และการประมวลผลคําสั่ง Logo 
จะทํางานไดชากวาโปรแกรมอื่นๆ ทําใหเวลาที่เราจับ
ในหลัก มิลิวินาทีจะมีความผิดพลาดบาง

ผลที่ไดคือ
10
8
6
4
2
0



ใหผูเรียนทดลองคียตามตัวอยางขางลาง

ตัวอยาง โปรแกรมแสดงเวลาบนหนาจอหลัก

to timeshow ; ชื่อโปรแกรม timeshow
cs pu ht ; ลางหนาจอ  ยกปากกา  ซอนเตา
make "x 0 ; กําหนดใหตัวแปร x = 0
do.until [ 

   make "y item 4 time ; กําหนดใหตัวแปร y = คาเวลาในคอมพิวเตอรขณะน้ัน
   cs setxy -100 0 ; ลางหนาจอ เคลื่อนที่เตาไปยังตําแหนงที่จะเริ่มตนเขียน
   rt 90 ; หันหันเตาเพ่ือ label อักษรในแนวนอน
   label :y ; label คาของเวลาออกทางหนาจอหลัก
 ][:x=1] ; ถาตัวแปร x = 1 ใหออกจากการวนรอบ

end ; จบการทํางาน

ภาพที่ 2.25  การใชคําสั่ง แสดงเวลาบนหนาจอหลัก

ตัวอยาง โปรแกรมแสดงเวลาบนหนาจอหลักพรอมทั้งการตั้งเวลา

to timeshow2     ; ชื่อโปรแกรม timeshow2
cs pu ht     ; ลางหนาจอ  ยกปากกา  ซอนเตา
make "x 0     ; กําหนดใหตัวแปร x = 0
do.until [ 

   make "y item 4 time     ; กําหนดใหตัวแปร y = คาเวลาในคอมพิวเตอรขณะน้ัน
   cs setxy -100 0     ; ลางหนาจอ เคลื่อนที่เตาไปยังตําแหนงที่จะเริ่มตนเขียน
   rt 90     ; หันหันเตาเพ่ือ label อักษรในแนวนอน
   label :y     ; label คาของเวลาออกทางหนาจอหลัก
   if :y = “10:30:00 [ clean     ; ถาคาเวลา = 10:30:00 ใหลางหนาจอ

       label [Bye Bye]     ; แสดงคําวา Bye Bye
       make “x 1     ; กําหนดคาตวัแปร x = 1 เพ่ือใหเง่ือนไขการวนรอบเปนจริง

    ; หลังจากเวลาตรงกับคาเวลาที่ตั้งไว
     ]

 ][:x=1]     ; ถาตัวแปร x = 1 ใหออกจากการวนรอบ
end     ; จบการทํางาน

        

          ภาพที่ 2.26  การใชคําสั่ง แสดงเวลาบนหนาจอหลัก โปรแกรม timeshow2  แสดงคําวา Bye Bye



ตัวอยาง โปรแกรมสรางรูปดอกไมเรขาคณิต

to flower ; โปรแกรมชื่อ flower
cs ht ; ลางหนาจอ ซอนเตาเพ่ือไมใหรกสายตา
pu ; ยกปากกาเพื่อไมใหเกิดเสนขณะยายเตา
setxy -200 200 ; ยายเตาไปที่ x = -200 , y = 200
setpencolor [255 0 0] pd ; กําหนดสีปากกาเปนสีแดง แลววางปากกา
repeat 36 [ ellipse 30 100 rt 10] ; สรางรูปดอกไมวงรี

pu
setxy -200 -200
setpencolor [0 255 0] pd
repeat 36 [ repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 10] ; สรางดอกไมกลีบสี่เหลี่ยม
pu
setxy 200 200
setpencolor [0 0 255] pd
make "x 10
repeat 36 [ circle :x  make "x :x+2] ; สรางดอกไมรูปวงกลม
pu
setxy 200 -200
setpencolor [255 0 255] pd
make "y 10
repeat 200 [fd :y rt 90 make "y :y+1] ; สรางดอกไมรูปสี่เหลี่ยมเขาวงกต
pu
setxy 0 0
setpencolor [0 255 255] pd
repeat 36 [ ellipse 30 100 rt 10]
setpencolor [255 255 0]
make "x 10
repeat 36 [ circle :x  make "x :x+2] ; สรางดอกไมวงรี ซอนดอกไมวงกลม
end

    ภาพที่ 2.27  โปรแกรมสรางรูปดอกไมเรขาคณิต



ตัวอยาง โปรแกรมสรางรูปดอกไมเรขาคณิต แบบแสดงการหนวงเวลา

to flower3 ; โปรแกรมชื่อ flower3
cs ht ; ลางหนาจอ ซอนเตาเพ่ือไมใหรกสายตา
pu ; ยกปากกาเพื่อไมใหเกิดเสนขณะยายเตา
setxy -200 200 ; ยายเตาไปที่ x = -200 , y = 200
setpencolor [255 0 0] pd ; กําหนดสีปากกาเปนสีแดง แลววางปากกา
repeat 36 [ ellipse 30 100 rt 10 wait 2] ; สรางรูปดอกไมวงรี โดยมี wait
pu
setxy -200 -200
setpencolor [0 255 0] pd
repeat 36 [ repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 10 wait 2] ; สรางดอกไมกลีบสี่เหลี่ยม
pu
setxy 200 200
setpencolor [0 0 255] pd
make "x 10
repeat 36 [ circle :x  make "x :x+2 wait 2] ; สรางดอกไมรูปวงกลม

pu
setxy 200 -200
setpencolor [255 0 255] pd
make "y 10
repeat 200 [fd :y rt 90 make "y :y+1 wait 1] ; สรางดอกไมรูปสี่เหลี่ยมเขาวงกต
pu
setxy 0 0
setpencolor [0 255 255] pd
repeat 36 [ ellipse 30 100 rt 10 wait 2]
setpencolor [255 255 0]
make "x 10
repeat 36 [ circle :x  make "x :x+2 wait 2] ; สรางดอกไมวงรี ซอนดอกไมวงกลม
end

           

        ภาพที่ 2.28  โปรแกรมสรางรูปดอกไมเรขาคณิต แบบแสดงการหนวงเวลา



ตัวอยาง  โปรแกรมสรางรูปวงรีหมุน พรอมเปลี่ยนสีแบบ Random

to science ; ชื่อโปรแกรม science
cs ; ลางหนาจอ
setpensize [2 2] ; กําหนดขนาดเสนปากกา
make "x 0 ; กําหนด x = 0
do.until [

      repeat 36 [ ; ทําซ้ําสรางวงรี 36 รูป
make "a random 255 ; สุมนํ้าหนักสีแดงก็บไวใน a

                                   make "b random 255 ; สุมนํ้าหนักสีเขียวเก็บไวใน b
            make "c random 255 ; สุมนํ้าหนักสีนํ้าเงินเก็บไวใน c

                                   setpencolor (list :a :b :c)  ; กําหนดสีปากกาแบบสุมตามน้ําหนักสี
            ellipse 40 150 rt 10 wait 5 ; สรางรูปวงรี แลวหมุนไปเรื่อยๆ ดวยมุม 10 องศา
         ]

           ][:x=1]
End

    ภาพที่ 2.29  สรางรูปวงรีหมุน พรอมเปลี่ยนสีแบบ Random

คําส่ังเกี่ยวกับการสรางปุม และการทํางานของปุม
buttoncreate  คือคําสั่งในการสรางปุม เพ่ือนําไปใชงานในการควบคุมดวยเงื่อนไขการกดปุม  มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
buttoncreate “parent  “name  “label  xpos  ypos  width  height  [callback]  อธิบายไดดังนี้

“parent  เปนชื่อของหนาตางที่จะใสปุมคําสั่งลงไป
“name   เปนชื่อของปุมคําสั่งที่สรางข้ึนมา
“label    เปนตัวอักษรหรือปายฉลากที่จะพิมพใสที่ปุมคําสั่ง
xpos      ตําแหนงของปุมที่จะสรางในแกน x
ypos      ตําแหนงของปุมที่จะสรางในแกน y
width     ความกวางของปุมคําสั่ง
height    ความยาวของปุมคําสั่ง
[callback] สิ่งที่ตองการทําเมื่อมีการใชเมาสคลิ๊กที่ปุมคําสั่ง

ตัวอยางเชน  buttoncreate “main  “bamboo  “Click  -20 0  50  30  [sound [1500 100]]  ผลที่ไดแสดงดังรูป

                                                                                         ปุมคําสั่งจะมีปายฉลากวา Click เม่ือใชเมาส 
                                                                                                 คลิ๊ก ที่ปุมคําสั่งจะเกิดเสียงดังดวยคําสั่ง  
                                                                                                 sound น่ันเอง  เม่ือตองการลบปุมคําสั่งออก 
                                                                                                 จากหนาจอหลัก  เราไมสามารถลบหรือลาง 
                                                                                                 ปุมคําสั่งดวยคําสั่ง  cs หรือ clean แตตอง 
                                                                                                 ลบดวยคําสั่งดังตอไปนี้



buttondelete  เปนคําสั่งลบปุมคําสั่งที่ปรากฏอยูหลังจากใชคําสั่ง buttoncreate ไปแลว โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี้
buttondelete  “name  คือตองเรียกชื่อของปุมคําสั่งใหตรงกับชื่อที่ตั้งไวในคําสั่ง buttoncreate เชน  จากคําสั่ง 
buttocreate ที่กลาวมามีชื่อปุมคําสั่งวา bamboo เม่ือตองการลบเราจะใชคําสั่งคือ  buttondelete “bamboo แลว Enter 
รูปปุมคําสั่งก็จะหายไป

ตัวอยาง  โปรแกรมสรางปุมคําสั่ง  คลิ๊กเพ่ือสรางรูปวงกลมขนาดตาง ๆ และที่ตําแหนงตาง ๆ

to clickbutton
buttoncreate "window "bamboo "Circle  -10 0 70 40 [ ; สรางปุมคําสั่งโดยมีปายฉลากวา Circle

 pu ; สิ่งที่ตองทําหลังจากการคลิ๊กเมาสที่ปุมคําสั่ง
คือ

make "x random 1000 ; การสรางวงกลมขนาดตางๆ ที่ตําแหนงตางๆ
บนจอ

make "y random 1000
setxy :x :y
make "z random 200
pd
circle :z   ]

buttoncreate "window "project "Clear -400 -200 70 40 [ ; สรางปุมคําสั่งสําหรับลางหนาจอ
cs
buttondelete "bamboo
buttondelete "project

         ]
end

      

              

        ภาพที่ 2.30 ปุมคําสั่ง  คลิ๊กเพ่ือสรางรูปวงกลมขนาดตาง ๆ และที่ตําแหนงตาง ๆ



แบบฝกหัดบทที่ 2
1. ใหผูเรียนทดลองเขียนคําสั่งพ้ืนฐานภาษาโลโกที่ไดศึกษามาจากใบความรู FD 100 มีลักษณะอยางไร โดยใหทํา

ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร
2. ใหผูเรียนทดลองใชคําสั่ง CS หรือ ClearScreen แลวใหทดลองใชคําสั่งบนเครื่องคอมพิวเตอรแลวสังเกตการณ

ทํางานหนาจอ
3. ใหผูเรียนทดลองใชคําสั่ง LT แลวทดลองทําบนเครื่องคอมพิวเตอรแลวดูผลการทํางานของคําสั่ง
4. ใหผูเรียนทําการปอนโปรแกรมโดยใช Menu Edit ดังนี้

1. ใชเมาสคลิ๊กไปที่ Edit

2. จะเห็นภาพหนาจอ

3. ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมจากภาพ



4. ใหผูเรียนคลิ๊กไปที่ File แลวไปที่ Save and Exit

5. ใหผูเรียนทดลองการบันทึกขอมูลลงในฮารดดิสหรือแผนเก็บขอมูลหรืออุปกรณการเก็บขอมูล (บันทึกขอมูลอยาง
ถาวร)

1. ใหผูเรียนเลื่อนเคอรเซอรไปที่ Save

2. ใหคลิ๊กที่ Save เพ่ือเลือกปลายทางที่จะบันทึกลงใน Save in
3. ใหผูเรียนตั้งชื่อแฟมลงในชอง File Name และคลิกที่ปุม Save เพ่ือยืนยันการบันทึก

6. ใหผูเรียนทดลองใชคําสั่ง PD และ PU แลวใหสังเกตที่โปรแกรมภาษาโลโกและใหผูเรียนทดลองเขียนคําสั่งดังนี้
FD 50 PU FD 50 PU FD 50



7. ใหผูเรียนทดลองใชคําสั่ง PE และคําสั่ง PPT โดยใหพิมพตัวอยางขางลางนี้โดยใชชื่อวา Exam2_7
To exam2_7

FD 150
RT 90
FD 100   
RT 90
FD 150   
RT 90
FD 150
PE
BK 50

End
แลวใหผูเรียนดูในการแสดงผลในภาษาโลโก แลวใหผูเรียนเขียนคําสั่งตอจากภาพที่ปรากฏบนจอดวยคําสั่ง PPT
แลวใหสังเกตพรอมทั้งทําความเขาใจ

8. ใหผูเรียนทดลองเขียนคําสั่ง PX โดยใชตัวอยางคําสั่ง PX FD 100 BK 50 เม่ือทดลองแลวใหผลที่หนาจอ
คอมพิวเตอรในภาษาโลโก

9. ใหผูเรียนใชคําสั่งที่เห็นแลวเติมคําลงในชองวาพรอมทั้งอธิบาย
Right………………………….
อธิบายรูปที่เปน....................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Left…………………………….
อธิบายรูปที่เปน....................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

10. ใหผูเรียนสรางข้ันบันไดจํานวน 3 ข้ันแลวใหทดลองใชคําสั่ง FX, PE, PPT เพ่ือหาขอแตกตาง

11. ผูเรียนศึกษา คําสั่ง Setpencolor[0 0 0] โดยใหผูเรียนทดลองเขียนคําสั่งลงบนโปรแกรมภาษาโลโกดังนี้
To Exam2_8

FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
RT 45
PU FD 20
Setfloodcolor[ 0 255 0]
Fill

End
12. ใหผูเรียนศึกษาเรื่องคําสั่ง Print และ Show พรอมทั้งใหผูเรียนทดลองใชทั้งสองคําสั่ง โดยใหเขียนคําสั่งโดยให

เขียนคําสั่งดังขางลางนี้แลวใหผูเรียนทําความเขาใจ
Print [Hello how are you
         Make  “a  0  print  :a
         Show [Hello how are you]

13. ใหผูเรียนทดลองคียคําสั่งขางลางดังตอไปนี้ ลงในภาษาโลโก
To  Joke

Repeat  4 [Fd  100  Rt  90]
End

To  Joker
Jokey  Wait  10  Clean  Rt  10

          Joker
End

To  Jokey
Repeat  6[Joke  Rt  60]

End



แลวใหผูเรียนพิมพคําสั่ง Jokey แลวใหดูการทํางานของโปรแกรม
14. ใหผูเรียนทดลองคียคําสั่งขางลางตอไปนี้ลงในโปรแกรมภาษาโลโกแลวใหเรียกโปรแกรมที่ละโปรแกรม

To  A
Fd  100
Bk  100
Bk  100
Fd  100
Rt  90
Fd  100
Bk  200
Fd  100

End

To  B
Ht
Cs
Repeat  360[Circle  100  RT  5  A  Wait  10  C]
Fd  100
Bk  100
Bk  100
Fd  100
Rt  90
Fd  100
Bk  200
Fd  100

End
To  C

Pe
Fd  100
Bk  100
Bk  100
Fd  100
Rt  90
Fd  100
Bk  200
Fd  100
Ppt

End
แลวใหผูเรียนสังเกตดูการทํางานของโปรแกรม

15. ใหผูเรียนคียตามคําสั่งตัวซอรสโปรแกรมที่ใหแลวใหสังเกตการณทํางานของโปรแกรม

To  Flow  : Round
Repeat  :  Round [Clean  Ht  Plot  Rt  15  Wait  15]

End
To  Plot

Repeat  6[Square  Rt  60]
End
To  Square

Repeat  4[Fd  100  Rt  90]
End



16. ใหผูเรียนไดทดลองคียโปรแกรมขางลางตอไปนี้ พรอมทั้งดูผลงาน

to home1
setpensize [3 3]
;go home and clear screen
home cs
;create roof
pu setpos [100 280] ppt setpos [-16 130] setpos [-300 245] setpos [-180 370] setpos [100 280]
setpos [190 230] setpos [150 240] setpos [92 270] pu
;create patition wall
setpos [0 150] ppt home
setpos [-270 115] setpos [-270 235] pu home
;create door
ppt setpos [20 13] setpos [20 133] setpos [70 160] setpos [70 43] setpos [150 90]
setpos [150 240] setpos [0 150] pu
setpensize [1 1] setpos [20 13] ppt setpos [70 43] pu setpensize [3 3]
;create left window
setpos [-154 86] ppt setpos [-154 167] setpos [-248 206] setpos [-248 125] setpos [-154 86]
pu home
;create right window
setpos [-21 29] ppt setpos [-21 110] setpos [-137 161] setpos [-137 80] setpos [-21 29]
pu home
;create fence
setpos [0 -35] ppt setpos [0 -85] setpos [-365 70] setpos [-365 120] setpos [0 -35] pu
setpos [-365 120] ppt setpos [-270 180] pu
setpos [-270 130] ppt setpos [-317 100] pu
setpos [0 -35] ppt setpos [60 2] setpos [60 -48] setpos [0 -85] pu
setpos [235 110] ppt setpos [108 31] setpos [108 -21] setpos [235 60] setpos [235 110]
setpos [150 145] pu setpos [150 95] ppt setpos [185 81] pu
;create LED
setpos [69 10] ppt repeat 72 [fd 1 lt 5] pu
setpos [117 41] ppt repeat 72 [fd 1 lt 5] pu
end
to mainpro
outport 888 0
setfloodcolor 7
ht
make "ex 0
make "aa 0
make "bb 0
make "cc 0
make "dd 0
home1
;checkmouse
buttoncreate "main "quitmenu "EXIT -465 340 50 25 [

home cs buttondelete "quitmenu buttondelete "ledlefton buttondelete "ledleftoff
buttondelete "righton buttondelete "rightoff
buttondelete "dooron buttondelete "dooroff
buttondelete "ledon buttondelete "ledoff
make "ex 1 st

]
buttoncreate "main "ledlefton "OPEN_BATHROOM -465 310 150 25 [

setfloodcolor  [120 204 255] pu setpos [-230 150] fill buttonenable "ledleftoff "true
buttonenable "ledlefton "false

make "aa 8



outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "ledleftoff "CLOSE_BATHROOM -465 280 150 25 [

setfloodcolor  [255 255 255] pu setpos [-230 150] fill buttonenable "ledleftoff "false
buttonenable "ledlefton "true

make "aa 0
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "righton "OPEN_LIVINGROOM -465 230 150 25 [

setfloodcolor [255 0 0] pu setpos [-110 90] fill buttonenable "rightoff "true
buttonenable "righton "false

make "bb 4
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "rightoff "CLOSE_LIVINGROOM -465 200 150 25 [

setfloodcolor [255 255 255] pu setpos [-110 90] fill buttonenable "rightoff "false
buttonenable "righton "true

make "bb 0
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttonenable "ledleftoff "false
buttonenable "rightoff "false
buttoncreate "main "dooron "OPEN_DOOR 230 310 150 25 [

setfloodcolor [0 255 0] pu setpos [40 90] fill buttonenable "dooroff "true
buttonenable "dooron "false

make "cc 1
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "dooroff "CLOSE_DOOR 230 280 150 25 [

setfloodcolor [255 255 255] pu setpos [40 90] fill buttonenable "dooroff "false
buttonenable "dooron "true

make "cc 0
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "ledon "OPEN_FLASHLIGHT 230 230 150 25 [

setfloodcolor [255 255 0] pu setpos [60 10] fill setpos [108 41] fill buttonenable "ledoff "true
buttonenable "ledon "false

make "dd 2
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttoncreate "main "ledoff "CLOSE_FLASHLIGHT 230 200 150 25 [

setfloodcolor [255 255 255] pu setpos [60 10] fill setpos [108 41] fill buttonenable "ledoff "false
buttonenable "ledon "true

make "dd 0
outport 888 :aa+:bb+:cc+:dd]
buttonenable "dooroff "false
buttonenable "ledoff "false
do.until [

wait 5
] [:ex = 1]
outport 888 0
end




