โปรแกรม Scratch
หน่ วยที่ 1 เริ่มต้ นกับโปรแกรม Scratch
ความเป็ นมาของ Scratch
สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ในส่วนของ Media Laboratory กลุ่ม Lifelong
Kindergarten นาโดยผูอ้ านวยการ Mitchel Resnick ร่ วมกับบริ ษทั Montreal-based consulting บริ ษทั Playful
Invention และผูร้ ่ วมในภายหลังคือ Brian Silverman และ Paula Bonta ได้พฒั นา Scratch สาหรับ Desktop
ขึ้ น ในปี ค.ศ. 2003 เผยแพรงในปี ค.ศ. 2006 และออก Scratch 2.0 ในวัน ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
(Wikipedia, 2013) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา ดังที่ Mitchel Resnick (cited in Yolanda Chiu, Alice
Lui and Edmond Kim Ping Hui, 2012: 6) กล่าวว่า Scratch เป็ นมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มันเป็ นส่ วน
หนึ่งของภารกิจด้านการศึกษาที่ขยายออกไป Scratch ถูกออกแบบมาเพือ่ ช่วยให้เด็กเตรี ยมพร้อมสาหรับการ
ใช้ชีวติ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างชิ้นงานด้วย Scratch ไม่ใช่เพียงการเรี ยนรู ้วิธีการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่พวกเขากาลังเรี ยนรู ้ที่จะคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผลอย่างเป็ นระบบ และการ
ทางานร่ วมกัน ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการประสบความสาเร็จและมีความสุข ในโลกปั จจุบนั

ภาพที่ 1 Mitchel Resnick ผูอ้ านวยการ MIT Scratch team, MIT Media lab
ที่มา https://twitter.com/mres

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณ์ของกลุ่ม Lifelong Kindergarten Group
ที่มา http://cdn.Scratch.mit.edu/Scratchr2/static/
Scratch ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Lifelong Kindergarten Group ใน MIT Media Lab ของ
สถาบัน MIT โดยการนาของ Mitchel Resnick

Scratch ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Lifelong Kindergarten Group ใน MIT Media Lab ของ
สถาบัน MIT โดยการนาของ Mitchel Resnick

รู้ จักกับ Scratch
มาทาความรู ้จกั กับ Scratch ในที่น้ ีขอนาเสนอใน 4 หัวข้อ คือ
(1) Scratch คืออะไร
(2) ความเป็ นมาของ Scratch
(3) เข้าสู่เว็บไซต์ของ Scratch
(4) ชมผลงานของ Scratch ดังนี้
1. Scratch คืออะไร
Scratch คืออะไรกัน? บางคนก็คิดถึงรอยข่วน บางคนก็คิดถึงดีเจที่กาลังหมุนแผ่นผสมเสียง
ตามร้านอาหาร แต่ในที่น้ ี Scratch เป็ นชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สร้างสื่อมัลติมีเดีย
Scratch เป็ นโปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดียที่ใช้งานได้ท้งั แบบออฟไลน์และออนไลน์เหมาะ
สาหรับนักเรี ยน นักวิชาการ ครู และผูป้ กครอง ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างงานด้านการศึกษาหรื อเพือ่ ความ
บันเทิง เช่น โครงงานคณิ ตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบจาลอง สถานการณ์จาลอง งานนาเสนอหรื อ
สื่อที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว เล่าเรื่ องราว งานด้านศิลปะและดนตรี แบบมีปฏิสมั พันธ์ หรื อเกมส์ง่ายๆ
ล้วนสร้างได้ดว้ ย Scratch (Wikipedia,2013: online) และเป็ นโปรแกรมภาษาที่พฒั นามาเพือ่ ช่วยเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 8-16 ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งชื่อของ Scratch มา
จากเทคนิคการผสมเสียงดนตรี ของเหล่าดีเจซึ่งสอดคล้องกับ Scratch ที่สร้างสรรค์ช้ินงานโดยการ
ผสมผสานสิ่งต่างๆ ทั้งภาพและเสี ยงเข้าไว้ดว้ ยกัน (Jerry Lee Ford, 2009: 3)
Scratch จึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ภาษาคอมพิวเตอร์ ใน
ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการสร้าง จัดการภาพ เสียง และ Script ในชิ้นงาน

ภาพที่ 1 Scratch 1.4 (ซ้าย) Scratch 2.0 (ขวา)
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scratch_1.4_Initial_Screen.png

ในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์ หรื อภาษา Scratch จะทาหน้าที่ผสานภาพ เสี ยง สร้าง
กระบวนการและปฏิสมั พันธ์ มีลกั ษณะการเขียนที่แตกต่างไปจากภาษาคอมพิวเตอร์อื่นคือ ลากบล็อกคาสัง่
มาเชื่อมต่อกัน โดยไม่ตอ้ งเขียนคาสัง่ ใดๆ แล้วทาการ Run โดยการคลิกที่บล็อกคาสัง่ หรื อธงสีเขียว ก็จะ
แสดงผลลัพธ์ออกมาทันที

ภาพที่ 2 ลักษณะการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch และผลลัพธ์จากการ Run

การเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้ทาให้เข้าใจง่าย มองเห็นภาพ และลดความผิดพลาดในการ
พิมพ์คาสัง่ ลงบล็อกคาสัง่ จะมีรูปแบบเฉพาะที่เชื่อมต่อกันไม่สามารถต่อผิดรู ปแบบได้ รู ปแบบภาษา Scratch
ถูกนาไปใช้ในโปรแกรมมากมายเพือ่ ทาให้การสร้างผลงานหรื อการเขียนโปรแกรมแบบเดิมที่มีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นและสร้างชิ้นงานได้รวดเร็ว (สมชาย พัฒนาชวนชม, 2555: 5) เช่นโปรแกรม MIT App
Inventor สาหรับเขียน Application บนมือถือ หรื อแท็บเล็ต พีซีในระบบ Android และโปรแกรม Stencyl
สาหรับสร้างเกมที่เล่นได้ในหลายระบบทั้ง windows, Android, OSX และ IOS เป็ นต้น

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย MIT App Inventor
ที่มา : http://appinventor.mit.edu/explore/content/molemash.html

ภาพที่ 4 ลักษณะการเขียนโปรแกรมบน Stencyl
ที่มา : http://www.stencyl.com/
ฉะนั้นการเรี ยนเขียนโปรแกรมด้วย Scratch จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สามารถต่อยอดความคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมในระดับสูงและเป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาโปรแกรมภาษาอื่นที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้นใน
อนาคต เหมือนกับสัญลักษณ์ของ Scratch คือ แมวสีสม้ ที่กาลังก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า

ภาพที่ 5 สัญลักษณ์ของ Scratch
ที่มา : http://tutorks.com/producto/producto-de-prueba/

Scratch คือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสาหรับเด็กอายุ 8-16 ปี เพือ่
ช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 คือคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผลอย่างเป็ นระบบและการทางาน
ร่ วมกัน ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และเขียนโปรแกรมด้วยการลากบล็อกคาสัง่ มาเรี ยงต่อกัน

เข้ าสู่ เว็บไซต์ Scratch และการเรียนบนออนไลน์
เว็บไซต์ของ Scratch เป็ นศูนย์รวมเรื่ องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ Scratch ทั้งตัว Scratch ผลงานจาก
Scratch และคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดเริ่ มแรกของการเรี ยนรู ้ที่ Scratch จึงเป็ นการก้าวเข้าสู่ประตูน้ ีเว็บไซต์
ของ Scratch คือ http://scratch.mit.edu/
การเข้าสู่เว็บไซต์ ของ Scratch ให้พมิ พ์ http://scratch.mit.edu/ ลงในช่อง Address ของโปรแกรม
เบราว์เซอร์จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ ของ Scratch ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ ของ Scratch

การเรียน Scratch บนออนไลน์
เป็ นวิธีที่สะดวกที่สุดในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่โปรแกรมต่างๆ ถูกทาให้อยูใ่ นรู ปของ Web
Application ไม่จาเป็ นต้องทาการติดตั้งโปรแกรม
1. เข้ าใช้ งาน Scratch แบบออนไลน์
การใช้งาน Scratch แบบออนไลน์ เป็ นการใช้งาน Scratch ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
เบราว์เซอร์จะต้องสนับสนุน Adobe Flash Player ไม่นอ้ ยกว่า Version 10.2 โดยเข้าใช้งาน จากหน้าเว็บไซต์
ของ Scratch (http://scratch.mit.edu/) คลิกที่ปมุ่ Create หรื อภาพตัวการ์ตูน TRY IT OUT ดังนี้

ภาพที่ 1 ปุ่ ม Create และตัวการ์ตูน TRY IT OUT

จะเข้าสู่ Scratch ดังภาพ

ภาพที่ 2 แสดงภาพหน้าจอ Scratch แบบออนไลน์ผา่ นเบราว์เซอร์
หากเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุน Adobe Flash Player หรื อยังไม่ได้ติดตั้ง จะปรากฏข้อความดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่มี Adobe Flash Player ก่อนใช้ Scratch ผ่านเบราว์เซอร์
ให้คลิกที่
Player จึงจะสามารถใช้งาน Scratch ได้

เพือ่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe Flash

2. ลงทะเบียนกับ Scratch
แม้วา่ ในการใช้งาน Scratch ไม่จาเป็ นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนมีขอ้ ดีสองประการคือ ทา
ให้สามารถบันทึกและแบ่งปั นผลงานที่สร้างขึ้นให้กบั ผูส้ นใจได้บน เว็บไซต์ของ Scratch สาหรับการสมัคร
สมาชิกใหม่ จากหน้าเว็บไซต์ ของ Scratch ให้คลิกที่ปมุ่ Join Scratch หรื อภาพการ์ตูน Join Scratch

ภาพที่ 4 ปุ่ ม Join Scratch และตัวการ์ตูน Join Scratch
จะปรากฏกรอบให้กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิก (ในการสมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่
ต้องใช้ Email Address ของผูส้ มัครด้วย สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่มี Email Address สามารถสมัครได้ที่
www.hotmail.com หรื อ mail.google.com ) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกชื่อเข้าใช้งาน Scratch ในช่อง Choose a Scratch Username โดยไม่ตอ้ ง
ใส่ชื่อจริ ง และตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานโดยกรอกในช่อง Choose a Password เมื่อกรอกข้อมูลสมบรู ณ์
แล้วให้คลิกปุ่ ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 5 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเดือนและปี เกิดในช่อง Birth Month and Year โดยเลือกจากข้อมูล
ที่กาหนด (ในส่วนของปี เกิดให้กรอกข้อมูลเป็ น ค.ศ. หากไม่ทราบให้นา พ.ศ. เกิดลบด้วยเลข 543 ก็จะได้ ค.
ศ. เกิด เช่น เกิด พ.ศ. 2535 เมื่อนา 2353-543 จะได้ ค.ศ. เกิด คือ 1992) เลือกเพศในช่อง Gender โดยเพศชาย
ให้เลือก Male เพศหญิงเลือก Female เลือกประเทศในช่อง Country โดยเลือกเป็ น Thailand สาหรับประเทศ
ไทย และกรอก Email ในช่อง Email Address เช่น mymail@mail.com เมื่อกรอกข้อมูลสมบรู ณ์แล้วให้คลิก
ปุ่ ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 6 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 กรอก Email Address ลงไปในช่อง Parent's or guardian's email address และ
กรอกยืนยัน Email ลงไปในช่อง Confirm email address จากนั้นให้คลิกที่ Receive updates from the
Scratch Team เมื่อกรอกข้อมูลสมบรู ณ์แล้วให้คลิกปุ่ ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 7 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 การสมัครสมาชิกเสร็ จสมบรู ณ์และต้อนรับเข้าสรง Scratch ให้คลิกที่ปมุ่ OK
Lets Go เพือ่ เริ่ มใช้งาน Scratch ได้ทนั ที่

ภาพที่ 8 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 4
3. การลงชื่ อเข้ าใช้ งาน Scratch
เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ โดยคลิกที่ปมุ่ Sign in ทีม่ ุมบนขวาของ Scratch จะปรากฏ
กรอบให้ใส่ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ ม Sign in

ภาพที่ 8 แสดงกรอบ Sign in ในการสมัครสมาชิกของ Scratch
เมื่อคลิกปุ่ ม Sign in มุมบนขวาของเว็บไซต์ จะปรากฏกรอบให้กรอกข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ดัง
ภาพ

ภาพที่ 9 แสดง Sign in เข้าสู่ Scratch
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปมุ่ Sign in หรื อกดปุ่ ม Enter บน Keyboard เมื่อลงชื่อเข้าใช้
สาเร็จจะแสดงชื่อผูใ้ ช้มุมบนขวาของเว็บไซต์ และ Scratch
4. เมื่อลืมรหัสผ่ านเข้ าใช้ งาน Scratch
ปั ญหาใหญ่ของการเข้าใช้งาน Scratch คือการลืมรหัสผ่าน ในกรณี น้ ี ให้คลิกที่ Need Help? จากปุ่ ม
Sign in

ภาพที่ 10 แสดง Sign in เข้าสู่ Scratch

จะปรากฏข้อความให้กรอกชื่อผูใ้ ช้ในช่อง Enter Username หรื อ กรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
กับเว็บไซต์ ของ Scratch ในช่อง Email address you registered with แล้วคลิกที่ปมุ่ Send me a password
reset link! เพือ่ ระบบจะได้ส่ง Link ในการตั้งรหัสผ่านเข้าสูร้ ะบบให้ใหม่ผา่ นทาง Email

ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลที่ตอ้ งกรอกเพือ่ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
เมื่อคลิกที่ปมุ่ Send me a password reset link! จะปรากฏหน้าต่าง Password reset email sent...

ภาพที่ 11 หน้าต่าง Password reset email sent...

หลังจากนั้นให้เข้าสรงระบบ Email ของตนเองทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนสมาชิก เพือ่ ตรวจสอบ Email
ทีไ่ ด้รับจาก no-reply@Scratch.mit.edu โดยมีหวั ข้อว่า Password reset on Scratch ในเนื้อหาของEmail ให้
คลิกที่ Link เพือ่ ไปยังหน้าตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบใหม่ ดังภาพ

ภาพที่ 12 แสดงข้อความใน Email ทีไ่ ด้รับจาก no-reply@Scratch.mit.edu
เมื่อคลิกที่ Link จะเข้าสู่หน้า ให้กรอกรหัสผ่านเข้าสรงระบบใหม่ ในช่อง New Password และ
กรอกรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password แล้วคลิกที่ปมุ่ Change my password

ภาพที่ 13 แสดงข้อความกรอกรหัสผ่านในการเข้าใช้ Scratch ใหม่
หลังจากนั้นจะสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ในการเข้าสู่ระบบได้ทนั ที

การใช้งาน Scratch แบบออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Scratch นั้นเบราว์เซอร์ตอ้ ง
สนับสนุน Adobe Flash และควรลงทะเบียนเพือ่ การบันทึกและแบ่งปั นชิ้นงานนั้นบน
เว็บไซต์

หน่ วยที่ 2 การใช้ งานเบื้องต้ นของโปรแกรม Scratch
ส่ วนประกอบของโปรแกรม
การใช้งาน Scratch เหมือนกับโปรแกรมทัว่ ไปที่ตอ้ งรู ้จกั เครื่ องมือต่างๆ ในโปรแกรม เพือ่ การ
ทางานที่ราบรื่ นตามต้องการ
หน้าตาของ Scratch เป็ นพื้นที่จะต้องใช้ในการสร้างชิ้นงาน แบ่งออกเป็ น 8 ส่วนคือ

7. Tools bar

1. Stage

3. Scripts
4. Costumes
5. Backdrops
6. Sounds

2. Sprites List

8. Tip Windows
Windows

ภาพหน้าต่างและส่วนต่าง ๆ ของ Scratch 2.0
โดยรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1.Stage หรื อ เวที เป็ นพื้นที่แสดงผลลัพธ์ของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีขนาดกว้าง 480 และสูง360 โดยที่จุด
กึ่งกลางเป็ นจุดอ้างอิงที่ x=0 และ y=0 โดยค่า x เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งในแนวนอน มีค่าตั้งแต่ -240 ถึง 240
และ y เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งในแนวตั้ง มีค่าตั้งแต่ -180 ถึง 180

ภาพแสดง Stage และตาแหน่งบน Stage
สามารถหาค่าตาแหน่ง บน stage โดยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ตาแหน่งนั้นจะปรากฏค่าตาแหน่ง x
และ y ที่มุมล่างขวา Stage ประกอบด้วยเครื่ องมือสาคัญตามหมายเลข ดังนี้
1.
ปรับการแสดงผลเต็มจอ (Presentation Mode)
2.Project Name ชื่อของชิ้นงานที่กาลังทางานอยู่
3.
4.

ธงเขียว (Green Flag) การทางานของโปนแกมที่เขียนขึ้น
หยุดการทางานของโปรแกรม (Stop)

2. Sprites List แสดงรายการของตัวละครและพื้นหลัง โดยชิ้นงานใหม่จะเริ่ มด้วยตัวละครแมวสี
ส้ม และพื้นหลังสีขาว การคลิกที่ Sprite ใดจะเป็ นการทางานกับ Sprite นั้นทั้งการเขียนคาสัง่ และแก้ไขตัว
ละคร โดย Sprite ที่ถูกเลือกจะปรากฏกรอบสีน้ าเงินล้อมรอบ ส่วนการคลิกที่ Backdrop หรื อพื้นหลัง จะเป็ น
การสลับไปทางานกับพื้นหลังแทน

1
2

3

ภาพแสดง Sprite List

โดย Sprites List มีเครื่ องมือที่สาคัญตามหมายเลขดังนี้
1. ตัว

หรื อ info แสดงรายละเอียดของ Sprite ปิ ดโดยคลิกปุ่ มลูกศรย้อนกลับสีน้ าเงิน

ภาพแสดงรายละเอียดของ Sprite
2. เพิม่ Sprite จาก Library, Paint , File และ Camera ตามลาดับ
3. ส่วนของการเพิม่ Backdrops หรื อภาพฉากหลังใหม่ ซึ่งมีปุ่มเครื่ องมือเช่นเดียวกับ
เครื่ องมือเพิม่ Sprite คือจาก Library, Paint, File และ Camera ตามลาดับ
3. Scripts หรื อ คาสัง่ ประกอบไปด้วย Blocks Palette (บล็อกคาสัง่ ) และ Scripts Area (พื้นที่วาง
คาสัง่ ) โดยในส่วนของ Blocks Palette ด้านบนจะประกอบไปด้วยหมวดหมู่ของบล็อกคาสัง่ 10 หมวด
คือ Motion, Looks, Sound, Pen, Data, Events, Controls, Sensing, Operators และ More Blocks

Blocks Palette (บล็อกคาสัง่ )

Sprite ที่จะ
เขียนคาสัง่
Scripts Area
(พืน้ ที่วางบล็อกคาสัง่ )

ย่อขยาย
บล็อกคาสัง่

ภาพที่ แสดงส่วน Script
โดยหมวดใดถูกเลือกจะปรากฏแถบสี ขึ้นในหมวดนั้น และแถบสีในแต่ละหมวดจะเป็ นสีเดียวกับ
บล็อกคาสัง่ ทาให้ทราบว่าบล็อกคาสัง่ นั้นมากจากหมวดใด

ภาพแสดงสีของบล็อกคาสัง่
ในส่วนของ Scripts Area จะเป็ นพื้นที่วางบล็อกคาสัง่ โดยมุมล่างขวาจะมีรูปแว่นขยายสาหรับย่อ
หรื อขยายบล็อกคาสัง่
4. Costumes เป็ นแท็บสาหรับแก้ไขตัว Sprite โดยมีเครื่ องมือแก้ไขภาพ เพิม่ ชุดภาพให้กบั ตัว
Sprite ในอิริยาบถต่าง ๆ

1
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ภาพแสดงแท็บ Costume
โดยมีเครื่ องมือตามหมายเลขดังนี้
1.) ชื่อ Costume
2.) เพิม่ ภาพ หรื อ Costume ให้กบั Sprite จาก Library, Paint, File และ Camera ตามลาดับ

3.)
4.)
5.)
6.)

รายการ Costumes คลิกเลือก Costume ที่ตอ้ งการแก้ไข
ขนาดเส้น
เครื่ องมือแก้ไขภาพ Costume แบบ Vector
จานสี สาหรับเลือกสีที่ใช้ในการแก้ไขภาพ

5. Backdrops เป็ นแท็บที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคลิกเลือกที่ Backdrop หรื อพื้นหลัง ในส่วนของ Sprite List
ซึ่งมีเครื่ องมือแก้ไขรู ปและเพิม่ ตัว Backdrops เช่นเดียวกับเครื่ องมือ Costume แต่อาจเห็นเครื่ องมือแก้ไขรู ป
อยูท่ างด้านซ้ายเนื่องจากเป็ นเครื่ องมือแก้ไขภาพแบบ Bitmap

ภาพแสดงแท็บBackdrop
6. Sounds เป็ นแท็บที่ใช้ในการเพิม่ หรื อแก้ไขไฟล์เสียงในชิ้นงาน

1
4

2

5

3

มีเครื่ องมือ ตามหมายเลข ดังนี้
1)

ชื่อของเสียง

2) เพิม่ เสียง โดยเลือกจาก
คลัง (Library) ,
การบันทึก (Record) และ
ไฟล์ขอ้ มูล (File) ตามลาดับ
3) รายการเสี ยง คลิกเลือกเสียงที่ตอ้ งการแก้ไข
4) คลื่นเสียง สาหรับเลือกช่วงของคลื่นเสียงที่ตอ้ งการแก้ไข
5)

เครื่ องมือ เล่น, หยุด และบันทึกเสียงตามลาดับ

7. Tools bar เป็ นส่วนที่อยูด่ า้ นบนของ Scratch ประกอบด้วยเมนู และปุ่ มเครื่ องมือ

1
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4

ภาพแสดง Tool bar ของ Scratch
มีปุ่มต่าง ๆตามหมายเลขดังนี้
1.
2.

เข้าสรงเว็บไซต์ ของ Scratch
เปลี่ยนภาษา เมนู File Edit Tips และ About ตามลาดับ

คาสัง่ สาหรับกาหนดเคอร์เซอร์เมาส์เพือ่ แก้ไขตัว Sprite ดังนี้

ใช้คดั ลอก (Duplicate)

(Delete)
ใช้ขยายขนาด(Grow)
ใช้ลดขนาด(Shrink) และ
แสดงคาอธิบายในส่วนต่าง ๆ ตามลาดับ

ใช้ลบ

(Block Help) ใช้แสดง คลิก

8. Tip Windows เป็ นส่วนที่ใช้ในการแสดงเคล็ดลับ คาอธิบายการใช้งาน Scratch รวมถึงบล็อก
คาสัง่ ต่าง ๆดูได้โดยคลิกที่เครื่ องหมาย ? ด้านบนของ Tip Windows
1

2

ภาพแสดง Tip Windows
มีปุ่มตามหมายเลขดังนี้
1) ปิ ด Tips window
2) ไปหน้าหลัก แสดงรายการเคล็ดลับทั้งหมด
หน้า ตา Scratch แบ่ ง ออกเป็ น 8 ส่ ว น คื อ (1) Stage เวที แ สดงผล (2) Sprites List รายการตัว ละคร
(3) Scripts คาสั่ง (4) Costumes แก้ไ ขตัวละคร (5) Backdrops แก้ไ ขฉากหลัง(6) Sounds แก้ไ ขเสี ย ง
(7) Tools bar แถบเมนูคาสัง่ และ (8) Tip Windows หน้าต่างเคล็ดลับ

การใช้ งาน Scratch เบื้องต้ น
หลังจากรู ้จกั หน้าตาของ Scratch แล้ว ปุ่ มพื้นฐานต่างๆ สามารถคลิกใช้งานไม่ยาก แต่ในที่น้ ีจะ
นาเสนอการใช้งานบล็อกคาสัง่ ต่างๆ เบื้องต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างชิ้นงานด้วย Scratch ในส่วนของ
(1) การจัดการมุมมอง
(2) การจัดการชิ้นงาน
(3) การจัดการ Sprite/Backdrop
(4) การจัดการ Sound
(5) การจัดการ Script ดังนี้
1. การจัดการมุมมอง
มุมมองเป็ นการเปลี่ยนการจัดวางและการแสดงผลของ Scratch เพือ่ ความสะดวกในการสร้าง
ชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนภาษาของ Scratch เนื่องจาก Scratch สนับสนุนการใช้งานหลายภาษา แต่ในการใช้
งานจริ ง แนะนาให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก เพือ่ สร้างความคุน้ เคยและเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นต่อไป การเปลี่ยนภาษาคลิกที่ปมุ่ เปลี่ยนภาษา แล้วเลือกภาษาที่ตอ้ งการ

ภาพการเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลของ Scratch

ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบบล็อกคาสัง่ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใน Scratch
1.2 การปรับ Layout หรื อมุมมองของโปรแกรม มี 3 แบบ คือ
(1) มุมมองปกติ
(2) มุมมอง Stage ขนาดเล็ก
(3) มุมมอง Stage เต็มจอ

มุมมองปกติ

มุมมอง Stage เต็ม
จอ

มุมมอง Stage ขนาดเล็ก
จอ

ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบมุมมองของโปรแกรม Scratch
แต่ละมุมมองให้ความสะดวกในการทางานต่างกัน โดยมุมมองปกติจะแบ่งสัดส่วนของการ
แสดงผล Stage และส่วนทางานอย่างเหมะสม เมื่อต้องการเน้นการทางานกับ Script การปรับเป็ นมุมมอง
Stage ขนาดเล็ก จะทาให้ทางานสะดวกขึ้นโดยเฉพาะกรณี ที่มีบล็อกคาสัง่ มากๆ และมุมมอง Stage เต็มจอ

หรื อมุมมองแสดงผล เป็ นการดูผลลัพธ์ของงาน ทาให้เห็นข้อผิดพลาดหรื อส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ งชัดเจนยิง่ ขึ้น
การปรับเปลี่ยนมุมมองทาได้ดงั นี้
- การปรับเปลี่ยนระหว่างมุมมองปกติ และมุมมอง Stage ขนาดเล็ก โดยคลิกที่เมนู Edit -> Small
Stage layout เมื่อปรากฏเครื่ องหมายถูก Scratch จะแสดงผลในมุมมอง Stage ขนาดเล็ก และเมื่อไม่มี
เครื่ องหมายถูก Scratch จะแสดงผลในมุมมองปกติ

ภาพแสดงเมนูปรับเปลี่ยนระหว่างมุมมองปกติ และมุมมอง Stage ขนาดเล็ก

หรื อคลิกปุ่ มลูกศรใกล้กบั จุดบอกตาแหน่งเมาส์บน Stage จะเป็ นการสลับการแสดงมุมมองปกติ
และมุมมอง Stage ขนาดเล็ก

ภาพปุ่ มสลับมุมมองปกติ ละมุมมอง Stage ขนาดเล็ก

- มุมมอง Stage เต็มจอ หรื อมุมมองแสดงผล ให้คลิกที่ปมมุ
ุ่ มบนซ้ายของ Stage และเมื่อต้องการ
ออกจากมุมมอง Stage เต็มจอ ให้คลิกปุ่ มที่ตาแหน่งมุมบนซ้ายเดิม หรื อกดปุ่ ม Esc ที่คียบ์ อร์ด

ภาพแสดงปุ่ มสลับมุมมอง Stage เต็มจอ หรื อมุมมองแสดงผล
2. การจัดการชิ้นงาน
การจัดการชิ้นงานที่สร้างขึ้นด้วย Scratch นั้นมีความสาคัญไม่นอ้ ย แต่กระนั้นการจัดการกับชิ้นงาน
ใน Scratch ก็เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทัว่ ไป ดังนี้
- New สร้างชิ้นงานใหม่ คลิกที่เมนู File -> New

ภาพแสดงเมนูการสร้างชิ้นงานใหม่ใน Scratch
จะปรากฏข้อความ Untitled ที่กรอบด้านบนของ Stage แสดงว่าเป็ นชิ้นงานใหม่ยงั ไม่มีชื่อ และ
ปรากฏ Sprite แมวสีสม้ ตรงกลาง Stage

ภาพลักษณะของชิ้นงานใหม่

- Save หรื อ Save as เป็ นการบันทึกชิ้นงานที่สร้างขึ้นโดยคลิกที่ เมนู File -> Save หรื อ Save as

ภาพแสดงเมนูคาสัง่ บันทึก

หากเป็ นการบันทึกครั้งแรก หรื อคลิก Save as จะปรากฏหน้าต่าง Save Project ให้พมิ พ์ชื่อชิ้นงาน
(แนะนาให้เป็ นภาษาอังกฤษ) จากนั้นกดปุ่ ม Save

ภาพแสดงหน้าต่าง Save Project
โดยไฟล์ชิ้นงานที่บนั ทึกจะมีนามสกุล .sb2 สาหรับ Scratch 2.0 และนามสกุล .sb สาหรับ Scratch
1.4 มี Icon เป็ นแมวสีสม้ ส่วนกรอบ Stage จะแสดงชื่อของชิ้นงานด้วย

ภาพแสดง Icon ไฟล์ชิ้นงานที่บนั ทึกและชื่อของชิ้นงานบนกรอบ Stage
- Open การเปิ ดชิ้นงาน ที่บนั ทึกไว้มาทางาน ให้คลิกเมนูที่ File -> Open

ภาพแสดงคาสัง่ เมนูเพือ่ เปิ ดไฟล์ชิ้นงาน
ให้คลิกเลือกไฟล์ชิ้นงานที่ตอ้ งการเปิ ด แล้วคลิก Open

ภาพแสดงหน้าต่าง Open Project
- Share หรื อการแบ่งปั นผลงานบนเว็บไซต์ของ Scratch เมื่อสร้างผลงานเสร็ จแล้วสามารถแบ่งปั น
ผลงานผ่าน Scratch 2.0 Offline Editor (***แต่ตอ้ งทาการลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ของ Scratch ก่อนเพือ่
ใช้บริ การนี้) ได้ดงั นี้ ให้คลิกที่เมนู File -> Share to website

ภาพเมนูคาสัง่ Share to website
จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูล Project name (ชื่อชิ้นงาน) Your Scratch name (ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กบั ทาง
เว็บไซต์ ของ Scratch ) และpassword (รหัสผ่าน) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

ภาพหน้าต่าง Share to Scratch website
โดยต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพือ่ ให้โปรแกรม Upload ไฟล์ชิ้นงานไปยังเว็บไซต์ได้
3. การจัดการ Sprite/Backdrop
การจัดการกับ Sprite หรื อ Backdrop คล้ายกันเนื่องจากเป็ นภาพกราฟิ กเหมือนกัน เพียงแต่ทา
หน้าที่ต่างกันเท่านั้น โดยในส่วนของ Sprite เปรี ยบเสมือนตัวละครทาหน้าที่แสดงเรื่ องราว Backdrop ทา
หน้าที่เป็ นฉากหลังบนเวทีของเรื่ องราวนั้นๆ
การเพิม่ Sprite/Backdrop มีปุ่มทาหน้าที่คล้ายกัน โดยในส่ วนของ Sprite List มีแถบ New Sprite
สาหรับเพิม่ Sprite โดยเป็ นการเพิม่ จาก Library, Paint, File และ Camera

ภาพปุ่ มคาสัง่ บน New Sprite
เมื่อคลิกเพิม่ Sprite จาก Library จะปรากฏหน้าต่างเลือกตัว Sprite คลิกเลือก Sprite ที่ตอ้ งการแล้ว
กด OK

ภาพแสดงหน้าต่าง Sprite Library
เมื่อคลิกเพิม่ Sprite จาก Paint จะปรากฏเครื่ องมือ Paint ในแท็บ Costumes สามารถวาดภาพ Sprite
ได้เอง เช่นเดียวกับโปรแกรม Ms Paint

ภาพเครื่ องมือ Paint ใน Scratch

ด้านบนของแท็บ Costume มีปมุ่ 3 ปุ่ ม คือ Clear (ล้างภาพ) Add (เพิม่ ภาพจาก Library) และ Import
(เพิม่ ภาพจากไฟล์)

ภาพแสดงเครื่ องมือ Clear, Add, และ Import ในแท็บ Costumes
เมื่อคลิกเพิม่ Sprite จาก File จะปรากฏหน้าต่าง Select file(s) to upload by app ให้เลือกไฟล์
รู ปภาพที่ตอ้ งการนามาทา Sprite แล้วคลิก Open

ภาพแสดงหน้าต่าง Select file(s) to upload by app
โดยไฟล์ภาพมี 2 แบบ คือแบบ Bitmap ให้ใช้ไฟล์นามสกุล png หรื อ gif ที่มีพ้นื หลังโปร่ งใส หาก
เป็ นไฟล์นามสกุล Bmp หรื อ jpg ก็นามาใช้ได้แต่พ้นื หลังจะไม่โปร่ งใสจึงไม่เหมาะที่จะนามาทา Sprite
ส่วนไฟล์ภาพอีกแบบคือแบบ Vector 2.0 ขึ้นไป หากไฟล์ภาพที่นามาเป็ น Sprite เป็ นภาพ Gif Animation
จะทาให้ได้ภาพ Costumes ของ Sprite นั้นด้วยเพื่อนามาทาภาพเคลื่อนไหวใน Scratch ต่อไป

ภาพแสดงลักษณะภาพ Gif Animation เมื่อนาเข้ามาใน Scratch
เมื่อคลิกเพิม่ Sprite จาก Camera จะปรากฏหน้าต่าง Camera เพือ่ ถ่ายรู ป นามาทาเป็ น Sprite แต่
กระนั้นคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานคาสัง่ นี้ได้จะต้องติดตั้งกล้อง Web cam ก่อน เมื่อได้มุมมองภาพทีต่ อ้ งการ
ให้คลิกปุ่ ม Save

ภาพหน้าต่าง Camera
นอกจากการเพิม่ Sprite แล้วเมื่อคลิกที่แถบ Costumes จะมีปุ่มเครื่ องมือคล้ายกับการเพิม่ Sprite แต่
เป็ นการเพิม่ Costume แทน ซึ่ง Costume คือภาพใน Sprite เดียวกันไม่ใช่การเพิม่ Sprite ใหม่แต่เป็ นภาพตัว
Spriteนั้น ในอิริยาบถ หรื อชุดแต่งกายอื่น เพือ่ ให้ Sprite แสดงกิริยา หรื อเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายตามต้องการ

ภาพแสดงเครื่ องมือเพิม่ Costume
การเพิม่ Backdrop หรื อฉากหลัง มีเครื่ องมือเช่นเดียวกับ Sprite แตกต่างกันแค่สญ
ั ลักษณ์ของปุ่ ม
เพิม่ จาก Library ที่เป็ นรู ปภาพแทนการ์ตูน แต่ใช้งานเหมือนกัน คาสัง่ ในการเพิม่ ฉากหลังอยูใ่ น Sprite list
และอยูใ่ นแท็บ Backdrop การเพิม่ Backdrop คล้ายกับการเพิม่ Costume มากกว่าการเพิม่ Sprite เนื่องจากมี
เวทีเดียวแล้วเพิม่ ฉากหลัง หลายๆ ฉากขึ้นมา ภาพที่นามาทา Backdrop ควรมีขนาด 480 x 360 pixel ซึ่ง
ขนาดพอดีกบั ขนาดของ Stage หากภาพมีขนาดใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่า Scratch จะทาการปรับให้ได้ขนาด
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่อาจทาให้ฉากหลังไม่สมส่วน

ภาพแสดงปุ่ มคาสัง่ Backdrop ใน Sprite list และอยูใ่ นแท็บ Backdrop ตามลาดับ
นอกจากนั้นเมื่อคลิกขวาที่ Sprite ใน Sprite list จะปรากฏคาสัง่ ให้ใช้งาน ดังนี้

ภาพแสดงคาสัง่ เมื่อคลิกขวาที่ Sprite ใน Sprite list

มีคาสัง่ ทาหน้าที่ตามลาดับดังนี้ (1) info แสดงรายละเอียดของ Sprite (2) duplicate สาเนาตัว Sprite
(3) delete ลบตัว Sprite (4) save to local file บันทึกตัว Sprite เป็ นไฟล์ และ (5) hide/show ซ่อนหรื อแสดง
ตัว Sprite

ภาพแสดงคาสัง่ เมื่อคลิกขวาที่ Costume ในแท็บ Costumes
เมื่อคลิกขวาที่ Sprite ในแท็บ Costume จะปรากฏคาสัง่ ใช้งานตามลาดับดังนี้ (1) duplicate สาเนา
ตัว Sprite (2) delete ลบตัว Sprite (3) save to local file บันทึกตัว Sprite เป็ นไฟล์ มุมบนขวาของ Costume
มีเครื่ องหมายกากบาท เมื่อคลิกจาทาการลบ Costume นั้น คาสัง่ นี้มีในส่วนของ Backdrop ด้วยเช่นกัน
4. การจัดการ Sound
หรื อเสี ยงประกอบ เป็ นการกาหนดเสียงให้กบั Sprite และ Backdrop โดยปกติเสี ยงดนตรี ประกอบ
จะกาหนดให้กบั Backdrop ส่วนเสียงพูดหรื อเสี ยง Effect จะกาหนดให้กบั Sprite ซึ่งเสียงที่ถูกกาหนดให้จะ
เรี ยกใช้ได้เฉพาะ Sprite นั้น การกาหนดเสียงให้กบั Sprite/Backdrop แล้วคลิกที่แท็บ Sound

ภาพการกาหนดเสียงให้กบั Sprite

การเพิม่ เสียงทาได้ 3แบบคือ (1) เพิม่ จาก Library (2) เพิม่ โดยบันทึกเสียง และ (3) เพิม่ จากไฟล์ดงั นี้

ภาพเครื่ องมือในการเพิม่ Sound
เมื่อคลิกเพิม่ Sound จาก Library จะปรากฏหน้าต่าง Sound Library ให้คลิกเลือกไฟล์เสียง หรื อ
คลิกปุ่ มเล่นทีไ่ ฟล์เพือ่ ฟังก่อน คลิกเลือกแล้วกดปุ่ ม OK

ภาพแสดงหน้าต่าง Sound Library
เมื่อคลิกปุ่ มเพิม่ โดยบันทึกเสียง จะเป็ นการเพิม่ เสียงโดยการบันทึกเสียงจากไมโครโฟน เมื่อพร้อม
ให้ปรับระดับเสียงไมโครโฟน แล้วกดปุ่ มบันทึกเสียง กดปุ่ มหยุดเมื่อบันทึกเสร็จ กดเล่นเพือ่ ฟังเสี ยงที่
บันทึก เสร็จแล้วกาหนดชื่อของเสียงเพือ่ นเรี ยกเสียงที่บนั ทึกมาใช้

ภาพเครื่ องมือบันทึกเสียง

เมื่อคลิกปุ่ มเพิม่ เสียงจากไฟล์ จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์เสียง โดยนามสกุลของไฟล์เสียงอาจ
เป็ น wav หรื อ mp3 แล้ว Scratch จะทาการนาเข้าและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คลิกเลือกทีไ่ ฟล์เสียง
แล้วคลิก Open

ภาพแสดงหน้าต่างเลือกไฟล์เสียง
เมื่อนาเข้าไฟล์เสียงแล้วสามารถแก้ไขไฟล์เสียงนั้น โดยคลิกเลือกช่วงของไฟล์เสียงที่ตอ้ งการแก้ไข
แล้วคลิกปุ่ ม Edit จะปรากฏรายการคาสัง่ เช่น คาสัง่ Delete สาหรับลบช่วงของไฟล์เสียงที่ไม่ตอ้ งการเป็ น
ต้น

ภาพแสดงรายการคาสัง่ การแก้ไขไฟล์เสียงเบื่อต้น

และสามารถกาหนด Effect ให้กบั ไฟล์เสียงโดยเลือกช่วงของไฟล์เสียงที่ตอ้ งการใส่ Effect แล้ว
คลิกปุ่ ม Effect จะปรากฏรายการคาสัง่ เช่น fade ทาให้เสี ยงค่อยๆดังขึ้น ใช้ตอนเริ่ มต้นเสียง และ fade out
ทาให้เสี ยงค่อยๆ ดังขึ้น ใช้ตอนเริ่ มต้นเสี ยง และ fade out ทาให้เสียงค่อยๆเบาลงให้ตอนจบ เป็ นต้น

ภาพแสดงรายการคาสัง่ Effects เสียงเบื้องต้น
ซึ่งคาสัง่ Edit และ Effects สามารถนาไปใช้ได้ท้งั กับเสียงจาก Library และเสียงจากการบันทึก
5. การจัดการ Script
Script เป็ นหัวใจสาคัญของ Scratch และการเรี ยนเขียนโปรแกรมด้วย Scratch การจัดการ Script จึง
เป็ นเรื่ องพื้นฐานที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ การเขียน Script ใน Scratch ไม่เหมือนการเขียนโปรแกรมทัว่ ไป เพราะไม่ตอ้ ง
พิมพ์คาสัง่ แค่คลิกที่หมวดของบล็อกคาสัง่ คลิกลากบล็อกคาสัง่ ที่ตอ้ งการ นามาต่อเข้ากับชุดคาสัง่ ใน Script
Area

ภาพแสดงการสร้าง Script ใน Scratch

บล็อกคาสัง่ มีรูปแบบที่ต่อกันได้เฉพาะ หากบล็อกคาสัง่ ใดไม่สามารถนามาต่อกับพวกได้แสดงว่า
ไม่สามารถใช้บล็อกคาสัง่ นั้นในรู ปแบบนี้ได้ ทาให้การสร้าง Script ผิดจากการเขียนคาสัง่ ลดลงบล็อกคาสัง่
ใน Scratch แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบคือ (1) Command Block (2) Function Block
(3) Trigger Block และ (4) Control Block

ภาพแสดงรู ปแบบของบล็อกคาสัง่ ใน Scratch
มีรายละเอียด ดังนี้
1) Command Block หรื อบล็อกคาสัง่ เพือ่ ให้ทางานตามที่กาหนด สามารถเชื่อมต่อกับบล็อกอื่นได้
ทั้งด้านล่างของบล็อก
2) Function Block หรื อบล็อกฟังก์ชนั เป็ นบล็อกที่มีการคืนค่าสามารถวางลงในบล็อกคาสัง่ อื่นได้
แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบล็อกอื่นได้
3) Trigger Block หรื อบล็อกเหตุการณ์ เป็ นบล็อกที่รับเหตุการณ์ตามที่กาหนดเพือ่ ให้คาสัง่ ที่
เชื่อมต่อด้านล่างเริ่ มทางาน ต้องอยูด่ า้ นบนสุดของบล็อกอื่นเสมอ
4) Control Block หรื อบล็อกควบคุม เป็ นบล็อกที่จะควบคุมบล็อกที่ครอบอยูใ่ ห้ทางานตามที่
กาหนดการเปลี่ยนแปลงค่าในบล็อกคาสัง่ ทาได้ 2 รู ปแบบ คือ พิมพ์ค่าและเลือกจากรายการ

ภาพการเปลี่ยนแปลงค่าใน บล็อกคาสัง่
เมื่อคลิกขวาที่บล็อกคาสัง่ จะปรากฏคาสัง่ สาหรับจัดการกับบล็อกคาสัง่ นั้น ได้แก่ duplicate
(คัดลอก) delete (ลบ) add comment (เพิม่ หมายเหตุ) และ help (ตัวช่วยสาหรับบล็อกคาสัง่ นั้น)

ภาพคลิกขวาที่บล็อกคาสัง่
และเมื่อคลิกขวาที่พ้นื ที่วา่ งใน Script Area จะปรากฏคาสัง่ clean up และ add comment

ภาพแสดงการคลิกขวาที่พ้นื ที่วา่ งใน Script Area
โดยเฉพาะคาสัง่ clean up เป็ นคาสัง่ ในการจัดเรี ยงบล็อกคาสัง่ ให้ระเบียบ

ก่อน

หลัง

ภาพตัวอย่างการใช้คาสัง่ clean up

ภาพตัวอย่างการใช้คาสัง่ comment
Comment หรื อ หมายเหตุเป็ นส่ วนที่ใช้อธิบายการทางานของคาสัง่ เพือ่ ให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมเข้าใจ
การทางาน จัดระบบหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดของชุดคาสัง่ ได้ง่าย แม้จะเป็ นส่วนที่โปรแกรม Scratch ไม่ Run
และไม่เกี่ยวกับกระบวนการทางานของชุดคาสัง่ แต่การเขียน Comment จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
เขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน
การใช้งาน Scratch เบื้องต้นในการสร้างชิ้นงาน ได้แก่ (1) การจัดการมุมมองให้เหมาะสมกับการ
ทางาน (2) การจัดการชิ้นงาน บันทึก เปิ ด แบ่งปั น (3) การจัดการ Sprite/Backdrop เพิม่ ลบ และ
แก้ไข (4) การจัดการ Sound เพิม่ ลบ และแก้ไข และ (5) การจัดการ Script การสร้าง จัดเรี ยงและ
เพิม่ Comment เป็ นต้น

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมโดยคาสั่ งพืน้ ฐาน
Scrip คำสัง่ ทำให้ Scratch มีกำรเคลื่อนไหว สีสนั และปฏิสมั พันธ์ คำสัง่ ของ Scratch ถูกแบ่ง
ออกเป็ นหมวด 10 หมวด คือ Motion, Looks, Sound, Pen, Data, Events, Controls, Sensing, Operators และ
More Blocks รวมเป็ นคำสัง่ มำกกว่ำร้อยคำสัง่ กำรท่องจำคำสัง่ ทั้งหมดอำจไม่มีประโยชน์เลยและไม่ใช่หลัก
ที่ดีในกำรเขียนโปรแกรม กำรใช้จินตนำกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนั้นสำคัญยิง่ กว่ำ ฉะนั้นกำรเรี ยนเขียน
โปรแกรมจึงควรเข้ำใจและรู ้จกั วิธีกำรใช้เฉพำะคำสัง่ ที่ตอ้ งใช้งำน
เมื่อต้องใช้คำสัง่ อื่นจึงค่อยศึกษำใน
ภำยหลังเพิม่ เติม (ซึ่งรำยละเอียดของคำสัง่ ทั้งหมดรวบรวมไว้ในภำคผนวก) ในส่วนของคำสัง่ พื้นฐำนที่
นำเสนอมี 5 หัวข้อ คือ (1) คำสัง่ Motion (2) คำสัง่ Pen (3) คำสัง่ Looks (4) คำสัง่ Sound (5) คำสัง่ ทำง
คณิ ตศำสตร์ เฉพำะคำสัง่ ที่ใช้ในเบื้องต้น ดังนี้
1. คำสัง่ Motion
ในกำรศึกษำคำสัง่ Motion จะใช้ฉำกหลังเป็ นกรำฟแสดงพิกดั ขนำด 480x360 ซึ่งสำมำรถสร้ำงเองหรื อ
เพิม่ ภำพฉำกหลัง xy-grid

ฉำก 2.1 ฉำกหลังแสดงพิกดั xy-grid
แล้วย่อขนำดของแมวสีสม้ ให้มีขนำดเล็กลง เพือ่ ให้เห็นตำแหน่งของ Sprite บน Stage ได้ชดั เจนขึ้น

แสดงชิ้นงำนที่มี Backdrop เป็ นพิกดั ตำแหน่งบน Stage
คำสัง่ Motion คือคำสัง่ เคลื่อนที่หรื อย้ำยตำแหน่งของ Sprite บน Stage มี 2 รู ปแบบ คือ (1) กำรย้ำย
ตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ และ (2) กำรย้ำยตำแหน่งแบบสัมพันธ์
1.1 กำรย้ำยตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ คือกำรย้ำยตำแหน่งไปตำมพิกดั ตำแหน่งบน Stage ซึ่งมีขนำด
480x360 และกำหนดตำแหน่งพิกดั เช่นเดียวกับกรำฟกำหนดตำแหน่งเป็ นตำแหน่งเป็ นพิกดั (x,y) โดยมีจุด
ศูนย์กลำงที่พกิ ดั (0,0)

แสดงตำแหน่งพิกดั บน Stage
กำรย้ำยตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ มีคำสัง่ 4 คำสัง่ คือ go to, glide to, set x to และ set y to ดังนี้
1) คาสั่ ง go to เป็ นคำสัง่ ย้ำยตำแหน่งไปยังพิกดั ที่ระบุ เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ go to กำหนดค่ำ x: 50
แลำะ y: 50 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ go to x:50 y:50
จะเห็นว่ำคำสัง่ go to จะย้ำย Sprite รู ปแมวไปอยูใ่ นพิกดั (x, y)ตำมที่กำหนดในที่น้ ีคอื พิกดั (50,50)
เมื่อกำหนดพิกดั (x, y)เป็ นค่ำลบให้ x:-100 และ y:-50 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

2) คาสั่ ง glide to เป็ นกำรย้ำยตำแหน่งไปยังพิกดั ที่ระบุ โดยแสดงเส้นทำงในกำรย้ำยตำแหน่งด้วย
ต่ำงจำกคำสัง่ go to ที่ยำ้ ยไปที่ตำแหน่งนั้นทันที เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ glide to กำหนด x: -150 และ y: 100
แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผลดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ glide to x:-150 y: 100
3) คาสั่ ง set x to เป็ นคำสัง่ ที่ยำ้ ยตำแหน่ง Sprite เฉพำะในแนวแกน x หรื อแนวนอน เท่ำนั้น ลำก
บล็อกคำสัง่ set x to กำหนด x: 200 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ set x to 200
4) คาสั่ ง set y to เป็ นคำสัง่ ที่ยำ้ ยตำแหน่ง Sprite เฉพำะในแนวแกน y หรื อแนวดิ่งเท่ำนั้น เมื่อลำก
บล็อกคำสัง่ set y to กำหนด y:-100 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ set y to -100
1.2 การย้ ายตาแหน่ งแบบสั มพันธ์ คือกำรย้ำยตำแหน่งโดยอ้ำงอิงตำแหน่งเดิมประกอบด้วย
คำสัง่ เกี่ยวกับกำรย้ำยตำมตำแหน่ง และกำรย้ำยตำมทิศทำง ดังนี้

1) การย้ ายตามตาแหน่ ง มีคำสัง่ ที่เกี่ยวข้อง 2 คำสัง่ คือ change x by และ change y by
โดย change x by เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงค่ำตำแหน่งในแนวแกน x ตำมที่กำหนดเช่น กำหนดตำแหน่งเริ่ มต้น
โดยใช้คำสัง่ go to x:50 y:50 แล้ว เพิม่ คำสัง่ change x by 50 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล
ดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ go to x:50 y:50 และ change x by 50
จำกตำแหน่ง (50,50) ที่กำหนดโดยคำสัง่ go to และคำสัง่ change x by 50 ทำให้ตำแหน่งในแกน x
เปลี่ยนไปจำกเดิมอีก 50 จึงมำอยูท่ ี่พกิ ดั (100,50) เมื่อกำหนดให้เป็ นค่ำลบบ้ำง โดยกำหนดให้ change x by 100 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกคำสัง่ go to x:50 y:50 และ change x by -100

จำกตำแหน่ง (50,50) ที่กำหนดโดยคำสัง่ go to คำสัง่ change x by -100 ทำให้ตำแหน่งในแกน x
เปลี่ยนไปจำกเดิมอีก -100 จึมำอยูท่ ี่พกิ ดั (50,50) นัน่ เอง
2) การย้ ายตามทิศทาง เป็ นกำรเคลื่อนที่สมั พันธ์กบั ทิศทำงที่ Sprite หันหน้ำ
ดังนั้นต้องกำหนดทิศทำงของ Sprite ก่อนโดยกำหนดเป็ นค่ำมุมองศำ ดังนี้

แสดงทิศทำงของ Sprite ที่กำหนดเป็ นองศำ
มีคำสัง่ เปลี่ยนทิศทำงของ Sprite อยู่ 3 คำสัง่ คือ point in direction ( ), turn right ( ) degrees
และ turns left ( ) degrees โดยคำสัง่ point in direction จะหมุนตัว Sprite ไปตำมทิศทำงที่กำหนด ทันที เมื่อ
ลำกบล็อกคำสัง่ point in direction ( ) กำหนดทิศทำงเป็ น 0 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ Sprite จะหัน
หน้ำขึ้นด้ำนบน

ผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ point in direction 0
ส่วนคำสัง่ turn right ( ) degrees (หมุนตำมเข็ม) และ turns left ( ) degrees (หมุนทวนเข็ม) โดยจะ
หมุนตำมมุมที่กำหนด ทิศทำงจะสัมพันธ์กบั ทิศทำงเดิมที่หนั หน้ำอยู่ เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ point in direction
90 เพือ่ ให้หนั หน้ำ ไปทำงขวำหรื อทิศทำง 90 องศำ แล้วลำกบล็อกคำสัง่ turn right 45 degrees แล้ว Run โดย
กำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะเห็นว่ำคำสัง่ turn right 45 ทำให้ Sprite หมุนตำมเข็มนำฬิกำเป็ นมุม 45 องศำ

ผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ turn right 45

เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ point in direction 90 เพือ่ ให้หนั หน้ำ ไปทำงขวำหรื อทิศทำง 90 องศำ แล้วลำก
บล็อกคำสัง่ turn left 45 degrees แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะเห็นว่ำคำสัง่ turn left 45 ทำให้ Sprite
หมุนทวนเข็มนำฬิกำเป็ นมุม 45 องศำ

ผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ turn left 45
จำกนั้นเคลื่อนที่ตำมทิศทำงโดยใช้คำสัง่ move() steps ลำกบล็อกคำสัง่ point in direction 315 แล้ว
สัง่ move 100 steps แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ point in direction 315 และ move 100 steps

จำกคำสัง่ ด้ำนบน ลำกบล็อกคำสัง่ turn right 45 และ move -200 steps แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อก
คำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ turn right 45 และ move -200 steps
เมื่อกำหนดค่ำให้กบั คำสัง่ move ( ) steps เป็ นค่ำลบจะเป็ นกำรสัง่ ให้ Sprite ถอยหลังตำมจำนวนที่
กำหนด นัน่ เอง
ข้ อควรรู้
คำสัง่ Motion หรื อคำสัง่ เคลื่อนที่ ย้ำยตำแหน่งของ Sprite บน Stage มี 2 รู ปแบบ คือ
(1) กำรย้ำยตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ คือกำรย้ำยตำแหน่งไปตำมพิกดั ตำแหน่งบน Stage ได้แก่ go to ( ),
glide to ( ), set x to ( ) และ set y to ( )
(2) กำรย้ำยตำแหน่งแบบสัมพันธ์ คือ กำรย้ำยตำแหน่งโดยอ้ำงอิงตำแหน่งเดิมประกอบด้วยคำสัง่
เกี่ยวกับกำรย้ำยตำมตำแหน่ง ได้แก่ change x by ( ) และ change y by ( ) และกำรย้ำยตำมทิศทำง ได้แก่ คำสัง่
เปลี่ยนทิศทำงของ Sprite อยู่ 3 คำสัง่ คือ point in direction ( ) , turn right ( ) degrees และ turns left ( ) degrees
และคำสัง่ เคลื่อนที่ตำมทิศทำงคือ move ( ) steps
กิจกรรมที่ 1 คาสั่ ง Motion
ฝึ กใช้คำสัง่ Motion ได้แก่ (1) ย้ำยตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ และ (2) ย้ำยตำแหน่งแบบสัมพัทธ์

2. คาสั่ ง Pen
คำสัง่ Pen หรื อปำกกำวำดรู ป เช่นเดียวกับคำสัง่ Pen ในโปรแกรมภำษำ Logo ที่จะลำกเส้นไปตำม
เส้นทำงที่เต่ำเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงสำมำรถใช้ Scratch ศึกษำกำรเขียนโปรแกรมภำพกรำฟิ กได้เช่นเดียวกัน
คำสัง่ pen จะต้องใช้ควบคู่กบั คำสัง่ Motion เพือ่ ใช้ในกำรวำดรู ป มีคำสัง่ ได้แก่ pen down, pen up, set pen
size to, set pen color to และ clear ดังนี้
1) คาสั่ ง pen down หรื อจรดหัวปำกกำ (เริ่ มวำด) เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ pen down ตำมคำสัง่ point in
direction 45 และ move 100 steps แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ pen down
คำสัง่ pen down จะทำกำรลำกเส้นตำมเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ของตัว Sprite ไม่วำ่ Sprite จะเคลื่อนที่ไปที่ใด
2) คาสั่ ง pen up หรื อยกหัวปำกกำเป็ นคำสัง่ ยกเลิกกำรลำกเส้นตำมเส้นทำงที่เคลื่อนที่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ pen up
เมื่อสัง่ pen down ตำมด้วย go to x:100 y:100 Scratch จะลำกเส้นจำกจุด (0,0) ไปยังจุด (100,100) แต่เมื่อสัง่
pen up ตำมด้วย go to x:-50 y:50 ตัว Sprite จะย้ำยตำแหน่งไปที่จุด(-50,50) โดยไม่ลำกเส้นตำมเส้นทำง
3) คาสั่ ง set pen size to ( ) เป็ นคำสัง่ กำหนดขนำดหัวของปำกกำ

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ set pen size to ( )
4) คาสั่ ง set pen color to ( ) เป็ นคำสัง่ กำหนดสีของปำกกำ ซึ่งมีบล็อกคำสัง่ อยู่ 2 คำสัง่ คือ กำหนด
สีตำมค่ำตัวเลข และกำหนดสีปำกกำตำมตัวอย่ำง ดังนี้

- บล็อกคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวเลข จะกำหนดค่ำสีต้งั แต่ เลข 0-200 ตำมวงสี

บล็อกคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวเลข

แถบสีของปำกกำตั้งแต่ 0-200 ของ Scratch
ที่มำ http://wiki.Scratch.mit.edu/w/images/Pen_color.png

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ set pen color to 0
กำรใช้บล็อกคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวเลข ต้องรู ้วำ่ ตัวเลขใดหมำยถึงสีใด จึงจะสำมำรถใช้สีได้ตำม
ต้องกำร เช่น 0 = สีแดง 70 = สีเขียว 130 = สีน้ ำเงิน และ ม่วง เป็ นต้น
- บล็อกคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวอย่ำง เป็ นบล็อกคำสัง่ ที่ให้เลือกสีจำกตัวอย่ำง โดยคลิกที่
ช่องสีในคำสัง่ แล้วคลิกสีที่ตอ้ งกำรจำก Sprite หรื อ Backdrop จะปรำกฏสีที่เลือกในบล็อกคำสัง่

บล็อกคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวอย่ำง
ส่วนกำรใช้งำนเช่นเดียวกับคำสัง่ กำหนดสีปำกกำตำมตัวเลข
5) คาสั่ ง Clear เป็ นคำสัง่ ล้ำงรู ปวำดทั้งหมดที่ Scratch วำดขึ้น

คำสัง่ Clear
หมายเหตุ
คำสัง่ Pen หรื อปำกกำวำดรู ปใช้ควบคู่กบั คำสัง่ Motion ในกำรสร้ำงภำพ มีคำสัง่ เบื้องต้น ได้แก่ pen
down จรดหัวปำกกำ (เริ่ มวำด) , pen up ยกหัวปำกกำ (ยกเลิกกำรวำด), set pen size to ( ) ปรับขนำดหัวปำกกำ
, set pen color to ( ) กำหนดสีปำกกำและ clear ล้ำงรู ปวำดทั้งหมด
กิจกรรมที่ 2 คาสั่ ง Pen
ฝึ กใช้คำสัง่ Pen down, pen up, set pen size to ( ), set pen color to ( ) และ clear
3. คาสั่ ง Looks
คำสัง่ Looks เป็ นคำสัง่ เกี่ยวกับกำรแสดงผล โดยแบ่งเป็ นกำรแสดงผลข้อควำมและกำรแสดงผลภำพ
ดังนี้
1. การแสดงผลข้ อความ Scratch จะแสดงข้อควำมผ่ำนตัว Sprite ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือกำรพูด (say)
และกำรคิด (think) ทั้งสองแบบคล้ำยกัน แตกต่ำงตรงลักษณะของตัว callouts ที่แสดงให้เห็นว่ำเป็ นกำรพูด
หรื อกำรคิด ดังนี้

กำรแสดงผลข้อควำมผ่ำน Sprite กำรพูด (ซ้ำย) และกำรคิด (ขวำ)

1) การพูด มีคำสัง่ 2 คำสัง่ คือ say () และ say ( ) for ( ) secs โดยคำสัง่ say ( ) เป็ นกำรสัง่ ให้พดู โดย
ข้อควำมจะปรำกฏตลอดจนกว่ำจะสัง่ คำสัง่ เป็ นอย่ำงอื่น ส่วน say() for ( ) secs จะแสดงข้อควำมกำรพูดค้ำง
ไว้ตำมเวลำที่กำหนด เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ say () พิมพ์ขอ้ ควำม “สวัสดี” ในช่องของคำสัง่ แล้ว Run โดยกำร
คลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

ตัวอย่ำงคำสัง่ say()
ข้อควำมจะปรำกฏค้ำง จนกระทัง่ เปลี่ยนข้อควำม หรื อสัง่ พูดข้อควำมว่ำง “” ข้อควำมพูดนั้นจะหำยไป

คำสัง่ พูดข้อควำมว่ำง
คำสัง่ say ( ) for ( ) secs ต้องกำหนดเวลำที่จะแสดงข้อควำม เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ say ( ) for ( )
Secs พิมพ์ขอ้ ควำม คุณน่ำรักจัง เวลำ 2 secs (วินำที)

ตัวอย่ำงคำสัง่ say ( ) for ( ) secs

ข้อควำม “คุณน่ำรักจัง” จะแสดง 2 วินำทีแล้วหำยไป
2) การคิด มีคำสัง่ 2 คำสัง่ คือ think ( ) แลำะ think ( ) for ( ) secs โดยคำสัง่ think ( ) เป็ นกำรสัง่ ให้คิด
โดยข้อควำมจะปรำกฏตลอดจนกว่ำจะสัง่ คำสัง่ เป็ นอย่ำงอื่น ส่วน think ( ) for ( ) secs จะแสดงข้อควำมกำร
คิดค้ำงไว้ตำมเวลำที่กำหนด เช่นเดียวกับคำสัง่ กำรพูด ดังนี้

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ think()

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ think ( ) for ( ) secs
2. การแสดงผลภาพ เป็ นคำสัง่ จัดกำรภำพทั้ง Sprite และ Back drop แต่ในที่น้ ีจะเสนอในส่วนของ
Sprite เท่ำนั้น ในส่ วนของ Backdrop มีลกั ษณะกำรใช้คำสัง่ เช่นเดียวกัน แบ่งคำสัง่ ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1)
ซ่อน/แสดง Sprite (2) เปลี่ยน Costume และ (3) Effect ดังนี้
1) ซ่ อน/แสดง Sprite เป็ นคำสัง่ ให้แสดงและไม่แสดง (ซ่อน) ตัว Sprite ประกอบด้วย
คำสัง่ 2 คำสัง่ คือ hide (ซ่อน) และ show (แสดง)
- คาสั่ ง hide เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ hide แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะทำให้
ตัว Sprite ถูกซ่อน

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ hide
- คาสั่ ง show เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ show แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะแสดง
Sprite ขึ้นมำ

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ show
2) เปลี่ยน Costume หรื อกำรเปลี่ยนลักษณะของตัว Sprite เพือ่ ใช้แสดงเรื่ องรำวหรื อ
กิริยำต่ำงๆ เช่น พูด เดิน กระโดด ต่อสู ้ เป็ นต้น คำสัง่ ที่ใช้ในกำรเปลี่ยน Costume มี 2 คำสัง่ คือ next costume
และ switch costume to ( )

- คาสั่ ง next costume คือคำสัง่ เปลี่ยน Costume ถัดไป เช่น เมื่อสร้ำงชิ้นงำนใหม่ จะ
ปรำกฏตัว Sprite แมวสีสม้ ซึ่งอยูด่ ว้ ยกัน 2 Costume ดังภำพ

แสดง Costume เริ่ มต้นของ Sprite แมวสีสม้ ในชิ้นงำนใหม่
เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ next costume แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏผล ดังนี้

แสดงตัวอย่ำงคำสัง่ next costume
ภำพของ Sprite จะเปลี่ยนเป็ นภำพ Costume ถัดไป จำกนั้นทำกำรเพิม่ Sprite จำก Library รู ปไดโนเสำร์ ซึ่งมี
7 Costumes แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ ภำพ Costume จะเปลี่ยนไปตำมลำดับ

Sprite ของไดโนเสำร์
- คาสั่ ง switch costume to ( ) คือคำสัง่ เปลี่ยนเป็ น Costume ตำมที่กำหนด เมื่อลำก
บล็อกคำสัง่ switch costume to ( ) กำหนดเป็ น dinosaur1-c แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำง switch costume to
ภำพ Sprite ของไดโนเสำร์เปลี่ยนไปเป็ นภำพ Costume ชื่อว่ำ dinosaur1-c ทันที
3) คาสั่ ง Effect ภาพ มีอยู่ 3 คำสัง่ คือ set ( ) effect to ( ) , change ( ) effect to ( ) และ
clear graphic effects
- set ( ) effect to ( ) เป็ นคำสัง่ กำหนดค่ำ Effect ให้หกั รู ปโดยกำรกำหนดชนิดของ
Effect ประกอบด้วย color fisheye whirl pixelate mosaic brightness และ ghost

กำรกำหนดชนิดของ Effect

im01

ตัวอย่ำง Effect
เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ set ( ) effect to ( ) เลือกชนิดของ Effect เป็ นแบบ fisheye กำหนดค่ำ 200 แล้ว Run โดย
กำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ effect fisheye จะถูกกำหนดให้กบั ภำพ

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ set ( ) effect to ( )
- change ()effect to ( ) จะเปลี่ยนขนำด Effect ที่กำหนดให้กบั รู ปภำพเมื่อลำกบล็อก
คำสัง่ change ( ) effect to ( ) เลือกชนิดของ Effect เป็ นแบบ color กำหนดค่ำ 50 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่
บล็อกคำสัง่ คลิกคำสัง่ ประมำณ 4 ครั้งจะได้ผลลัพธ์

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ change ( ) effect to ( )
คำสัง่ change ( ) effect to ( ) จะเปลี่ยนขนำดของ Effect ทุกครั้งทำให้ภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม Effect
เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงตำมที่กำหนด
- คาสั่ ง clear graphic effects เป็ นคำสัง่ ล้ำง Effect ทั้งหมดที่กำหนดให้กบั ภำพ เมื่อ
ลำกบล็อกคำสัง่ clear graphic effects แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ clear graphic effects
จำกภำพที่ใส่ effect fisheye และ color จะถูกล้ำงทั้งหมดทำให้ภำพกลับเหมือนเดิม

หมายเหตุ
คำสัง่ Looks เป็ นคำสัง่ เกี่ยวกับกำรแสดงผล แบ่งเป็ น (1) กำรแสดงผลข้อควำม เป็ นกำรแสดงผล
ผ่ำนตัว Sprite ซึ่งมี 2 ลักษณะคือกำรพูด ได้แก่ say () และ say ( ) for ( ) secs และกำรคิด ได้แก่ think ( ) และ
think ( ) for ( ) secs และ (2) กำรแสดงผลภำพ เป็ นคำสัง่ จัดกำรภำพแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) ซ่อน/แสดง ได้แก่
hide และ show (2) เปลี่ยน Costume ได้แก่ next costume และ switch costume to ( ) และ (3) Effect ได้แก่ set
( ) effect to ( ), change ( ) effect to ( ) และ clear graphic effects
กิจกรรมที่ 3 คำสัง่ Locks
ฝึ กใช้คำสัง่ Looks ได้แก่ (1) กำรแสดงผลข้อควำมกำรพูด และ (2) กำรแสดงผลภำพ

4. คาสั่ ง Sound
คำสัง่ Sound หรื อเสียง สำหรับ Scratch มี 3 กลุ่ม คือคำสัง่ เล่นเสียงดนตรี คำสัง่ เล่นเสี ยงที่กำหนดและ
คำสัง่ จัดกำรเสียง ดังนี้
1. คำสัง่ เล่นเสี ยงดนตรี ใน Scratch ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี 2 ประเภท คือ เครื่ องดนตรี ให้จงั หวะ
และเครื่ องดนตรี บรรเลง
1) คำสัง่ เครื่ องดนตรี ให้จงั หวะหรื อ play drum ( ) for ( ) beats เป็ นกำรเล่นเสี ยงเครื่ องดนตรี
ประเภทให้จงั หวะ โดยกำหนดชนิดของเครื่ องดนตรี ให้จงั หวะที่มีให้เลือกถึง 18 ชนิด และกำหนดควำมยำว
จังหวะ

แสดงบล็อกคำสัง่ play drum ( ) for ( ) beats และชนิดของเครื่ องดนตรี ให้จงั หวะ
เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ play drum ( ) for ( ) beats กำหนดเครื่ องดนตรี ให้จงั หวะเป็ น (8) Hand clap
สำหรับช่วง beats กำหนดเป็ น 0.25 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะได้ยนิ เสียงปรบมือ 1 จังหวะ

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ play drum ( ) for ( ) beats

2) คำสัง่ เครื่ องดนตรี บรรเลง ประกอบด้วย 2 คำสัง่ ทำงำนคู่กนั คือ set instrument to ( ) เป็ นคำสัง่
กำหนดเครื่ องดนตรี ที่มีให้เลือกถึง 21 ชนิด

แสดงบล็อกคำสัง่ set instrument to ( ) และชนิดของเครื่ องดนตรี บรรเลง
และ play note ( ) for ( ) beats เป็ นคำสัง่ เล่นโน้ตดนตรี ตำมเครื่ องดนตรี ที่เลือกโดยเมื่อคลิกเลือกตัวโน้ตจะ
ปรำกฏคียบ์ อร์ดให้กดคียโ์ น้ตที่ตอ้ งกำร

แสดงบล็อกคำสัง่ play note ( ) for ( ) beats และคียบ์ อร์ดให้เลือกตัวโน้ต
ลำกบล็อกคำสัง่ set instrument to ( ) กำหนดเครื่ องดนตรี เป็ น (1) Piano ลำกบล็อกคำสัง่ play note ( ) for ( )
beats กำหนดเสียงตัวโน้ตเป็ น C(60) แล้วลำกบล็อกคำสัง่ play note ( ) for ( )beats เพิม่ กำหนดเสียงตัวโน้ต
เป็ น D(62), E(64), E(64), D(62) และ C(60) ตำมลำดับแล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

แสดงตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ set instrument to ( ) และ play note ( ) for ( ) beats
2. คาสั่ งเล่ นเสี ยงที่กาหนด เป็ นคำสัง่ เล่นเสียงที่กำหนดในแท็บ Sound ซึ่งอำจเลือกจำก Library
บันทึกเสียงเอง หรื อนำเข้ำจำกไฟล์ประกอบด้วยคำสัง่ 2 คำสัง่ คือ play sound ( ) และ play sound ( ) until
done
1) คาสั่ ง play sound ( ) คือคำสัง่ เล่นเสียงทันทีพร้อมกับทำคำสัง่ ต่อไปเมื่อลำกบล็อกคำสัง่ play
sound ( ) กำหนดเสี ยงที่เล่นคือ meow (รำยกำรเสียงจะต้องถูกนำเข้ำในแท็บ sound จึงจะเลือกได้จำกคำสัง่ )
ตำมด้วยลำกบล็อกคำสัง่ say กำหนดข้อควำม Hello! แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ play sound ( )

คำสัง่

play sound จะเล่นเสี ยงพร้อมกับทำคำสัง่ ถัดไป ทำให้ขอ้ ควำมและเสียงเกิดขึ้นพร้อมกัน
2) คาสั่ ง play sound ( ) until done เป็ นคำสัง่ เล่นเสียงแล้วรอให้เล่นเสี ยงจนจบ จึงจะทำคำสัง่
ต่อไป เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ play sound ( ) until done กำหนดเสียงที่เล่นคือ meow ตำมด้วยลำกบล็อกคำสัง่ say
กำหนดข้อควำม Hello! แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อก

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ play sound ( ) until done
คำสัง่ play sound ( ) until done จะเล่นเสี ยงจนจบจึงจะทำคำสัง่ ถัดไป ทำให้เสียง meow จบแล้วจึงแสดง
ข้อควำม
3. คาสั่ งจัดการเสี ยง เป็ นคำสัง่ กำหนดค่ำเกี่ยวกับเสียง ที่ใช้บ่อยได้แก่ stop all sounds และ set
volume to ( ) % ดังนี้
- คาสั่ ง stop all sounds เป็ นคำสัง่ หยุดเสียงทั้งหมด

บล็อกคำสัง่ stop all sounds
หมายเหตุ
คำสัง่ Sound หรื อเสี ยงใน Scratch มี 3 กลุ่ม คือ
(1) คำสัง่ เล่นเสี ยงดนตรี ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ให้จงั หวะ ได้แก่ play drum ( ) for ( ) beats และ
เครื่ องดนตรี บรรเลง ได้แก่ set instrument to ( ) และ play note ( ) for ( ) beats

(2) คำสัง่ เล่นเสี ยงที่กำหนด play sound ( ) และ play sound ( ) until done และ
(3) คำสัง่ จัดกำรเสียง ได้แก่ stop all sounds และ set volume to ( ) %
กิจกรรมที่ 4 คำสัง่ Sound
ฝึ กใช้คำสัง่ Sound ได้แก่
1) คำสัง่ เล่นเสียงดนตรี
2) คำสัง่ เล่นเสียงที่กำหนด และ
3) คำสัง่ จัดกำรเสี ยง
5. คาสั่ งทางคณิตศาสตร์
คำสัง่ ทำงคณิ ตศำสตร์อยูใ่ นหมวดของคำสัง่ Operator แบ่งคำสัง่ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กำรบวก ลบ คูณ
หำร และสูตรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์
1. คำสัง่ กำรบวก ลบ คูณ หำร ทำหน้ำที่คำนวณผลลัพธ์ตำมคำสัง่ เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ บวก ลบ คูณ
หำร พิมพ์ค่ำตัวเลขที่ตอ้ งกำรคำนวณ แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

แสดงผลลัพธ์จำกคำสัง่ กำรบวก ลบ คูณ หำร
กำรคำนวณใช้ร่วมกับคำสัง่ อื่น เช่น เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ say ( ) for ( ) secs พิมพ์ขอ้ ควำม 16+13 เท่ำกับ ลำก
บล็อก say () แล้วลำกคำสัง่ บวก ลงในช่องว่ำงของคำสัง่ say () พิมพ์ตวั เลข 16 และ 13 แล้ว Run โดยกำร
คลิกที่บล็อกคำสัง่

กำรใช้คำสัง่ คำนวณร่ วมกับคำสัง่ แสดงข้อควำม

2. สูตรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์ในโปรแกรม Scratch ได้แก่ mod, round,
pick random ( ) to ( ) และ function of ( ) ดังนี้
1) คำสัง่ mod คืนค่ำผลลัพธ์เป็ นเศษของผลหำร

ตัวอย่ำงคำสัง่ mod
2) คำสัง่ round คืนค่ำจำนวนเต็มที่ใกล้เคียง โดยทศนิยมตั้งแต่ 0.5 จะปั ดขึ้นเป็ น 1 น้อยกว่ำ 0.5 ปั ด
ทิ้ง

ตัวอย่ำงคำสัง่ round
3) คำสัง่ pick random ( ) to ( ) คืนค่ำเลขสุ่มจำกช่วงจำนวนที่กำหนดโดยผลลัพธ์จะเกิดจำกกำรสุ่ม
ดังนั้นอำจไม่เหมือนเดิม แต่จะอยูใ่ นช่วงที่กำหนด

ตัวอย่ำงคำสัง่ pick random ( ) to ( )
4) คำสัง่ function of ( ) คืนค่ำผลลัพธ์ตำมฟังก์ชนั กำรคำนวณที่เลือกได้แก่ abs, floor, ceiling, sqrt,
sin, cos, tan, asin, acos, atan, ln, log, e^ และ 10^

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ function of ( )

หมายเหตุ
คำสัง่ ทำงคณิ ตศำสตร์อยูใ่ นหมวดของคำสัง่ Operator แบ่งคำสัง่ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กำรบวก ลบ
คูณ หำร และสูตรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์ ได้แก่ mod, round, pick random ( ) to ( )
และ function of ( )
กิจกรรมที่ 5 คำสัง่ ทำงคณิ ตศำสตร์
ฝึ กใช้คำสัง่ ทำงคณิ ตศำสตร์ ได้แก่
1) กำรบวก ลบ คูณ หำร และ
2) สูตรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์
6. คาสั่ งจัดการข้ อความ
คำสัง่ จัดกำรข้อควำมใน Scratch มี 3 คำสัง่ คือ join ( ) ( ), letter ( ) of ( ) แลำะ
length of ( ) ดังนี้
1) คำสัง่ join ( ) ( ) เป็ นคำสัง่ เชื่อมข้อควำม 2 ข้อควำมเข้ำด้วยกัน เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ join ( ) ( )
พิมพ์ขอ้ ควำม “ผมชื่อ” และ “Scratch” ลงในช่องว่ำงทั้งสอง แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ join ( ) ( )
คำสัง่ join จะเชื่อมข้อควำมทั้งเข้ำด้วยกัน กลำยเป็ น ผมชื่อ Scratch
2) คำสัง่ letter ( ) of ( ) เป็ นคำสัง่ ที่คืนค่ำตัวอักษรตำมตำแหน่งที่ตอ้ งกำรจำกข้อควำมที่กำหนด เมื่อ
ลำกบล็อกคำสัง่ letter ( ) of ( ) พิมพ์ตำแหน่งตัวอักษร 3 แล้วพิมพ์ขอ้ ควำม "Scratch" ลงในช่อง แล้ว Run
โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ letter ( ) of ( )

คำสัง่ letter ( ) of ( ) จะคืนค่ำตัวอักษรในตำแหน่งที่ 3 คือ ตัวอักษร r
3) คำสัง่ length of ( ) เป็ นคำสัง่ คืนค่ำควำมหมำยหรื อจำนวนตัวอักษรของข้อควำมทีก่ ำหนด เมื่อลำก
บล็อกคำสัง่ length of ( ) พิมพ์ขอ้ ควำม "Scratch" ลงในช่อง แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ length of ( )
คำสัง่ length of ( ) จะคืนค่ำควำมยำวเป็ นตัวอักษรของข้อควำม Scratch เท่ำกับ 7 ตัวอักษร
หมายเหตุ
คำสัง่ จัดกำรข้อควำมใน Scratch มี 3 คำสัง่ คือ join ( ) ( ) เชื่อมข้อควำม, letter ( ) of ( ) คืนค่ำควำม
ยำวหรื อจำนวนตัวอักษรของข้อควำมที่กำหนด
กิจกรรมที่ 6 คำสัง่ จัดกำรข้อควำม
ฝึ กคำสัง่ จัดกำรข้อควำมใน Scratch ได้แกง join ( ) ( ), letter ( ) of ( ) และ length of ( )

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ คาสั่ งควบคุม
คำสัง่ ควบคุมเป็ นคำสัง่ กำหนดกำรทำงำนคำสัง่ อื่น
ประกอบด้วยคำสัง่ เกี่ยวกับค่ำควำมจริ ง เงื่อนไข ทำซ้ ำ และกำรรอ ดังนี้

ขึ้นกับเงื่อนไขหรื อข้อกำหนด

1.1 ค่าความจริง
1.1.1 รู้ จักค่าความจริง ควำมจริ งมี 2 ค่ำ คือ จริ ง (true) กับ เท็จ (false) เช่น “นกบินได้” มีค่ำ
ควำมจริ งเป็ นจริ ง (true) ส่วน “ควำยบินได้” มีค่ำควำมจริ งเป็ น เท็จ (false) ในทำงคณิ ตศำสตร์ที่มีเครื่ องหมำย
เปรี ยบเทียบจำนวน = เท่ำกับ, > มำกกว่ำ, < น้อยกว่ำ เมื่อนำมำเขียนเป็ นประพจน์ และพิจำรณำค่ำควำมจริ ง
เช่น
3 = 5 ประพจน์น้ ีมีควำมควำมจริ งเป็ น เท็จ (false)
7 > 3 ประพจน์น้ ีมีควำมควำมจริ งเป็ น จริ ง (true)
2 < 3 ประพจน์น้ ีมีควำมควำมจริ งเป็ น จริ ง (true)
ซึ่งค่ำควำมจริ งนี้จะนำไปใช้ในกำรเขียนโปรแกรมคำสัง่ ควบคุมด้วย
Scratch
1.1.2 คาสั่ งเกี่ยวกับค่าความจริง ใน Scratch คำสัง่ เกี่ยวกับค่ำควำมจริ งใน Scratch อยูใ่ น
หมวดคำสัง่ Operators แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกำรเปรี ยบเทียบ และตัวดำเนินกำรทำงตรรกศำสตร์ ดังนี
1) การเปรียบเทียบ ใช้เพือ่ สร้ำงประพจน์ หรื อข้อควำมทำงคณิ ตศำสตร์โดยมีกำร
เปรี ยบเทียบจำนวนและคืนค่ำควำมจริ งของประพจน์น้ นั ออกมำโดยค่ำควำมจริ งที่คืนกลับมำมี 2 ค่ำ คือ จริ ง
(true) กับ เท็จ (false) ประกอบด้วยบล็อกคำสัง่ = เท่ำกับ, > มำกกว่ำ, < น้อยกว่ำ เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ กำร
เปรี ยบเทียบ แล้วพิมพ์จำนวนตัวเลข เพือ่ เปรี ยบเทียบ แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพแสดงบล็อกคำสัง่ ตัวดำเนินกำรเปรี ยบเทียบและควำมควำมจริ งที่คืนมำ
เมื่อพิจำรณำบล็อกคำสัง่ กำรเปรี ยบเทียบ จะเห็นว่ำ 1 < 7 เป็ นจริ ง บล็อกคำสัง่ เปรี ยบเทียบจึงคืนค่ำควำมจริ ง
เป็ นจริ ง (true) 3 = 3 เป็ นจริ ง บล็อกคำสัง่ กำรเปรี ยบเทียบจึงคืนค่ำควำมจริ ง เป็ นจริ ง (true) ส่วน 5 > 9 เป็ น
จริ ง บล็อกคำสัง่ ตัวดำเนินกำรเปรี ยบเทียบจึงคืนค่ำควำมจริ ง เป็ น เท็จ (false)
2) ตัวดาเนินการทางตรรกศาสตร์ ใช้เพือ่ รวมประพจน์ หรื อแปลงค่ำของประพจน์
ใน Scratch มีบล็อกคำสัง่ 3 คำสัง่ คือ and, or และ not ดังนี้

- บล็อกคำสัง่ And (และ) สร้ำงประพจน์ดว้ ยบล็อกคำสัง่ = เท่ำกับ, > มำกกว่ำ, <
น้อยกว่ำ จำนวน 4 ประพจน์ ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง 2 ประพจน์ และควำมควำมจริ งเป็ นเท็จ 2 ประพจน์ ดังนี้

ภำพ ประพจน์ที่สร้ำงขึ้นด้วยบล็อกคำสัง่ = เท่ำกับ, > มำกกว่ำ, < น้อยกว่ำ
จำกนั้นลำกบล็อกคำสัง่ and แล้วลำกประพจน์ที่สร้ำงขึ้นวำงในช่องว่ำงของบล็อกคำสัง่ and ที่เชื่อประพจน์ที่
มีควำมควำมจริ งเป็ นจริ งทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ and จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ น จริ ง (true)

ภำพแสดงกำรเชื่อประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ and
กำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งและเท็จด้วย บล็อกคำสัง่ and จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ (false)

ภำพแสดงกำรเชื่อประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งและเท็จด้วย บล็อกคำสัง่ and
กำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ and จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ น เท็จ
(false)

ภำพแสดงกำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ and
จะเห็นว่ำกำรเชื่อประพจน์ดว้ ยบล็อกคำสัง่ and จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง (true) ก็ต่อเมื่อประพจน์ท้งั สองที่
นำมำเชื่อมมีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง (true) เท่ำนั้น

- บล็อกคำสัง่ or (หรื อ) เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ or แล้วลำกประพจน์วำงใน
ช่องว่ำงของบล็อกคำสัง่ or กำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งทั้งสองประพจน์ดว้ ยบล็อกคำสัง่ or จะ
คืนค่ำควำมจริ งเป็ น จริ ง (true)

ภำพแสดงกำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ or
กำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งและเท็จด้วย บล็อกคำสัง่ or จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ น จริ ง (true)

ภำพแสดงกำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ งและเท็จด้วย บล็อกคำสัง่ or
กำรเชื่อมประพจน์ที่มีควำมควำมจริ งเป็ นเท็จทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ or จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ
(false)

ภำพแสดงกำรเชื่อมประพจน์ที่มีค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จทั้งสองประพจน์ดว้ ย บล็อกคำสัง่ or
จะเห็นว่ำกำรเชื่อมประพจน์ดว้ ยบล็อกคำสัง่ or จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ (false) ก็ต่อเมื่อ ประพจน์ท้งั สอง
ที่นำมำเชื่อมมีค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ (false) เท่ำนั้น นอกนั้นค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง (true)

ภำพประพจน์มีค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง บล็อกคำสัง่ not จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ

ภำพประพจน์มีค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ บล็อกคำสัง่ not จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง
3) Sensing คือคำสัง่ ตรวจสอบตำมเงื่อนไข แล้วคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง หรื อเท็จ
อยูใ่ นหมวดคำสัง่ sensing มีคำสัง่ ที่ใช่บ่อยๆ ได้แก่ touching, touching color, key ( ) pressed, mouse down?
และ ask ( ) and wait ดังนี้
- คาสั่ ง touching คือคำสัง่ ตรวจสอบกำรสัมผัสของ Sprite กับ
เมำส์พอยเตอร์, ขอบของ Stage หรื อตัว Sprite อื่น เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ touching เพิม่ ตัว Sprite ชื่อ Dog2
แล้วกำหนดค่ำในบล็อกคำสัง่ touching เป็ นชื่อของ Dog2 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพบล็อกคำสัง่ touching ในขณะที่ Sprite สัมผัสกัน
Sprite แมวไม่สมั ผัสกับ Dog2 บล็อกคำสัง่ touching จึงคืนค่ำควำมจริ ง เป็ นเท็จ (false) เมื่อลำก Sprite แมว
มำสัมผัสกับ Dog2 แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ touching จะคืนค่ำควำมจริ ง เป็ นจริ ง (true)

ภำพบล็อกคำสัง่ touching ในขณะที่ Sprite สัมผัสกัน
- คำสัง่ touching color ( ) เป็ นคำสัง่ ตรวจสอบกำรสัมผัสของ Sprite กับสี
ที่กำหนด เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ touching color กำหนดสีโดยคลิกที่ช่องสีในบล็อกสัง่ แล้ว คลิกเลือกสีที่
ต้องกำรบน Stage แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ เมื่อ Sprite ไม่สมั ผัสกับสีที่กำหนด บล็อกคำสัง่
touching color จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ (false)

ภำพบล็อกคำสัง่ Touching Color ในขณะที่ Sprite ไม่สมั ผัสกับสีที่กำหนด
เมื่อ Sprite สัมผัสกับสีที่กำหนด บล็อกคำสัง่ Touching Color จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง (true)

ภำพบล็อกคำสัง่ Touching Color ในขณะที่ Sprite สัมผัสกับสีที่กำหนด
- คำสัง่ Key ( ) pressed เป็ นคำสัง่ ตรวจสอบกำรกดคียบ์ อร์ดตำมที่กำหนด
ลำกบล็อกคำสัง่ key ( ) pressed กำหนดตัวอักษร p เมื่อกดตัวอักษร p บล็อกคำสัง่ key ( ) pressed จะคืนค่ำ
ควำมจริ งเป็ นจริ ง (true)

ภำพบล็อกคำสัง่ key ( ) pressed ขณะไม่กดตัวอักษร p (ซ้ำย) และ ขณะกดตัวอักษร p (ขวำ)
- คำสัง่ mouse down? เป็ นคำสัง่ ตรวจสอบกำรคลิกเมำส์บนตัว Sprite เมื่อ
ลำกบล็อกคำสัง่ mouse down? เมื่อคลิกเมำส์บนตัว Sprite บล็อกคำสัง่ mouse down? จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ น
จริ ง (true)

ภำพบล็อกคำสัง่ key ( ) pressed ขณะไม่กดปุ่ มเมำส์บนตัว Sprite (ซ้ำย) และ
ขณะกดปุ่ มเมำส์บนตัว Sprite (ขวำ)

- คำสัง่ ask ( ) and wait เป็ นคำสัง่ ถำมคำถำมและรอคำตอบจำกผูใ้ ช้แล้ว
ขึ้นคำตอบจำกผูใ้ ช้ผำ่ นทำงคำสัง่ answer เมื่อลำกบล็อกคำสัง่ ask ( ) and wait พิมพ์ขอ้ คำถำม “คุณชื่ออะไร
ครับ” ต่อด้วยบล็อกคำสัง่ say และบล็อกคำสัง่ join ลงในช่องว่ำงของคำสัง่ say ในช่องว่ำงแรกของคำสัง่ join
พิมพ์ขอ้ ควำม “สวัสดีครับคุณ” ในช่องว่ำงที่สอง รักบล็อกคำสัง่ answer วำงลงไป ดังภำพ

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้บล็อกคำสัง่ ask ( ) and wait
แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ จะปรำกฏข้อคำถำมและหยุดรอคำตอบ โดยมีช่องให้พมิ พ์คำตอบ
ด้ำนล่ำงของ Stage

ภำพแสดงข้อคำถำมบล็อกคำสัง่ ask ( ) and wait
เมื่อพิมพ์คำตอบแล้วกด Enter หรื อคลิกที่เครื่ องหมำยถูก คำตอบจะถูกส่งผ่ำนให้กบั บล็อกคำสัง่ answer
และถูกเชื่อมต่อข้อควำมด้วยคำสัง่ join แล้วแสดงผลออกมำด้วยคำสัง่ say

ภำพแสดงคำตอบจำกบล็อกคำสัง่ answer
ค่ำควำมจริ งเป็ นได้สองกรณี คือ จริ ง (true) กับ เท็จ (false) ตัวดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำควำมจริ งใน Scratch อยูใ่ นหมวด
คำสั่ง Operators แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) ตัวดำเนินกำรเปรี ยบเทียบ ได้แก่ = เท่ำกัน, > มำกกว่ำ, < น้อยกว่ำ (2) ตัว
ดำเนินกำรทำงตรรกศำสตร์ ได้แก่ and, or และ not และ (3) Sensing คือคำสั่งคืนค่ำควำมจริ งตำมเงื่อนไข

กิจกรรมที่ 1
ฝึ กใช้คำสัง่ ตัวดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำควำมจริ งใน Scratch ได้แก่ (1) ตัวดำเนินกำรเปรี ยบเทียบ
(2) ตัวดำเนินกำรทำงตรรกศำสตร์ และ (3) Sensing

1.2 เงื่อนไข
คำสัง่ เงื่อนไข เป็ นคำสัง่ ควบคุมกำรทำงำนตำมเงื่อนไข มี 2 คำสัง่ คือ if ( ) then ( ) และ if ( )
then ( ) else ( )
1.2.1 คำสัง่ if ( ) then ( ) เป็ นคำสัง่ ควบคุมให้ทำตำมคำสัง่ เมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง มีรูปแบบ if เงื่อนไข
then คำสั่งที่กำหนด เริ่ มด้วยกำรเพิ่มตัว Sprite ชื่อ Giga ลำกบล็อกคำสั่ง if ( ) then ( ) แล้วกำหนดเงื่อนไข
โดยลำกบล็อกคำสัง่ touching กำหนดค่ำให้เป็ น Giga ลำกบล็อกคำสัง่ say ( ) for ( ) secs พิมพ์ขอ้ ควำม “ขอ
โทษครับ” แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้ if ( ) then ( )

เมื่อ Sprite แมวกับ Giga ไม่แตะกัน บล็อกคำสัง่ touching จะคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ ดังนั้นบล็อกคำสัง่ if ( )
then ( ) จึงไม่ทำคำสัง่ ที่กำหนด

ภำพผลจำกกำรใช้ if ( ) then ( ) เมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ
จำกนั้นเลื่อนตัว Sprite แมวมำแตะกับ Giga แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่ อีกครั้ง

ภำพผลจำกกำรใช้ if ( ) then ( ) เมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ งแมวจะพูดข้อควำม “ขอโทษครับ” เนื่องจำก Sprite แมว
กับ Giga แต่กนั บอกคำสัง่ touching จึงคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง ทำให้บล็อกคำสัง่ if ( ) then ( ) จึงทำคำสัง่ ที่
กำหนด
1.2.2 คำสั่ง if ( ) then ( ) else ( ) เป็ นคำสั่งควบคุมที่จะทำคำสั่งตำมที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง
หรื อเท็จ มีรูปแบบ if เงื่อนไข then คำสัง่ ที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง else คำสัง่ ที่กำหนดเบอร์เงื่อนไขเท็จ
เมื่ อ ลำกบล็อ กคำสั่ง ask ( ) and ( ) wait พิมพ์คำถำม “6+7=?” ต่อ ด้วยบล็อ ก if ( ) then ( ) else ( ) ในช่ อ ง
เงื่อนไข แล้ววำงบล็อกคำสั่งเท่ำกับ ในช่องแรกวำงด้วยคำสั่ง answer ในช่องที่ 2 พิมพ์เลข 13 ลำกบล็อก
คำสั่ง say วำงในช่องหลัง then พิมพ์ขอ้ ควำม “ถูกต้องนะครับ” ส่ วนในช่องหลัง else ลำกบล็อกคำสั่ง else
ลำกบล็อกคำสั่ง say วำงในช่องหลัง then พิมพ์ขอ้ ควำม “เป็ นคำตอบที่ผิดครับ” แล้ว Run โดยกำรคลิกที่
บล็อกคำสัง่ จะแสดงคำถำม 6+7=? แล้วหยุดรอคำตอบ

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ if ( ) then ( ) else ( )
เมื่อพิมพ์คำตอบแล้วกดปุ่ ม Enter หรื อคลิกที่เครื่ องหมำยถูก

ภำพกำรแสดงผลจำกคำสัง่ if ( ) then ( ) else ( ) คำตอบ 11 (ซ้ำย) และ ไม่เท่ำกับ 11 (ขวำ)
เมื่อตอบ 11 ทำให้บล็อกคำสัง่ เท่ำกับคืนค่ำควำมจริ งเป็ นจริ ง (true) บล็อกคำสัง่ if ( ) then ( ) else ( )
จึงเลือกให้ทำตำมคำสัง่ หลัง then จึงแสดงข้อควำม “ถูกต้องนะครับ” และเมื่อพิมพ์คำตอบเป็ นเลขอื่น ทำให้
บล็อกคำสัง่ เท่ำกับคืนค่ำควำมจริ งเป็ นเท็จ (false) บล็อกคำสัง่ if ( ) then ( ) else ( ) จึงเลือกให้ทำตำมคำสัง่
หลัง else จึงแสดงข้อควำม “เป็ นคำตอบที่ผดิ ครับ”
คำสัง่ เงื่อนไข เป็ นคำสัง่ ควบคุมกำรทำงำนตำมเงื่อนไข มี 2 คำสัง่ คือ if ( ) then ( ) เป็ นคำสัง่ ควบคุม
ที่จะทำคำสัง่ ที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง มีรูปแบบ if เงื่อนไข then คำสัง่ ที่กำหนด และ if ( ) then ( ) else (
) เป็ นคำสัง่ ควบคุมที่จะทำคำสัง่ ที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ งหรื อเท็จ มีรูปแบบ if เงื่อนไข then คำสัง่ ที่
กำหนดเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง else คำสัง่ ที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขเท็จ
กิจกรรมที่ 2.8 คาสั่ งควบคุมการทางานตามเงื่อนไข
ฝึ กใช้คำสัง่ เงื่อนไข ได้แก่ (1) if ( ) then ( ) และ (2) if ( ) then ( ) else ( )

1.3 ทาซ้า
คำสัง่ ทำซ้ ำ เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนรอบชุดคำสัง่ ตำมจำนวน หรื อเงื่อนไขที่กำหนด มี 3 คำสัง่ คือ repeat
( ), repeat until ( ) และ forever
1. คาสั่ ง repeat ( ) เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบตำมจำนวนที่กำหนด สร้ำงคำสัง่ ตำมภำพ แล้ว Run
โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้งำนคำสัง่ repeat ( )

ภำพแสดงผลลัพธ์จำกกำรใช้งำนคำสัง่ repeat ( )
ลำกเส้นตำมเส้นทำงตำมคำสัง่ move 100 steps แล้วทำกำรหมุนทำงขวำเป็ นมุม 90 องศำ turn right
90 degrees จำนวน 4 รอบตำมคำสัง่ repeat ทำให้เกิดรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจำกนั้นสำมำรถนำคำสัง่ repeat
ซ้อนทับกันเพือ่ ให้เกิดกำรทำงำนบนรอบ สร้ำงคำสัง่ ดังภำพแล้ว Run โดยกำรคลิกที่ บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ repeat ( ) ซ้อนกัน

ภำพแสดงผลลัพธ์จำกกำรใช้งำนคำสัง่ repeat ( ) ซ้อนกัน
Scratch จะวำดรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 12 รู ป ตำมคำสัง่ repeat ที่ซอ้ นทับ แต่ดว้ ยคำสัง่ หมุน
ทำงซ้ำย ทำให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วำดขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งในกำรวำดแต่ละครั้ง
2. คาสั่ ง repeat until ( ) เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดโดยจะทำงำนวนรอบ
จนกว่ำเงื่อนไขจะเป็ นจริ ง สร้ำงคำสัง่ ดังภำพ แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ repeat unit ( )
คำสัง่ repeat unit ( ) กำหนดให้ทำงำนจนกว่ำจะมีกำรกดปุ่ ม space bar บนคียบ์ อร์ด

ภำพผลลัพธ์จำกตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ repeat unit ( )
Scratch จะทำกำรวำดเส้นเรื่ อยๆ เมื่อกดปุ่ ม Space Bar บนคียบ์ อร์ด ตัวบล็อกคำสัง่ key ( ) pressed
จะคืนค่ำ จริ ง (true) ให้กบั บล็อกคำสัง่ repeat until ( ) ทำให้หยุดกำรทำงำนและทำงำนคำสัง่ ต่อไปซึ่งแสดง
ข้อควำม “ผลงำนของฉันเป็ นไงบ้ำง”
คำสัง่ forever เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบต่อไปสร้ำงคำสัง่ ดังภำพแล้วRun โดยกำรคลิกที่บล็อก
คำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ forever
คำสัง่ Forever ทำให้ Sprite แมวเคลื่อนที่ตลอดเวลำครั้งละ 10 Steps จนกระทัง่ คำสัง่ if on edge,
bounce ทำงำนเมื่อ Sprite แมวชนขอบของ Stage จะทำให้กระดอนออกจำกขอบ วนรอบอย่ำงนี้ตลอดไป

ภำพผลลัพธ์จำกตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ forever
กำรออกคำสัง่ Forever เออนั้นจะใช้คำสั่ง Stop() service ตัวเลือก 3 ตัวคือ all (หยุด Script ทั้งหมด)
this script (หยุด Script นี้ ) และ other script on this Sprite (หยุด Script อื่ นที่อ ยู่ใน Sprite นี้ )ในกำรเรี ยกใช้
อำจใช้เงื่อนไข if ( ) then ( ) ซึ่ งจะทำให้คำสั่ง forever นั้นทำงำนเหมือนกับคำสั่ง repeat until ( ) สร้ำงคำสัง่
ดังภำพแล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่

Script ด้ำนบนเพิม่ เงื่อนไข touching คือ เมื่อ Sprite แมว ชนกับ หนู จะแสดงคำพูดด้วยคำสัง่ say
และหยุดกำรทำงำนด้วย stop this script

ภำพผลลัพธ์จำกตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ stop ( )

คำสัง่ ทำซ้ ำ เป็ นคำสัง่ ทำงำนวนรอบชุดคำสัง่ ตำมจำนวนรอบ หรื อเงื่อนไขที่กำหนด มี 3 คำสัง่
คือ (1) repeat ( ) เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบตำมจำนวนที่กำหนด (2) repeat until ( ) เป็ น
คำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบตำมเงื่อนไขที่กำหนดและ (3) forever เป็ นคำสัง่ ให้ทำงำนวนรอบตลอด
กำรออกจำกคำสัง่ forever นั้นสำมำรถทำโดยเรี ยกคำสัง่ stop ( )

กิจกรรมที่ 3 คาสั่ งที่ซ้า
ฝึ กใช้คำสัง่ ทำซ้ ำ ได้แก่ (1) repeat ( ) (2) repeat until ( ) และ (3) forever

1. 4 รอ
คำสัง่ รอ เป็ นคำสัง่ ให้หยุดรอตำมเวลำหรื อเงื่อนไขที่กำหนดมี 2 คำสัง่ คือ wait( ) secs และ wait until
()
1.คาสั่ ง wait ( ) secs เป็ นคำสัง่ ให้หยุดรอตำมเวลำที่กำหนดเมื่อนำคำสัง่ say ( ) และ wait ( ) secs
รวมกัน จะทำงำนเช่นเดียวกับคำสัง่ say ( ) for ( ) secs

ภำพ กำรใช้คำสัง่ say ( ) และ wait ( ) secs รวมกัน
คำสัง่ wait ( ) secs สำมำรถนำไปใช้ร่วมกับคำสัง่ อื่น เพือ่ รอ หน่วงเวลำ หรื อเร่ งเวลำในกำรทำงำน
แต่ละขั้น สร้ำงคำดังภำพแล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพกำรใช้คำสัง่ wait ( ) secs หน่วงเวลำในกำรวำด

ภำพผลลัพธ์จำกกำรใช้คำสัง่ wait ( ) secs หน่วงเวลำในกำรวำด
จำกกำรใช้คำสัง่ wait ( ) secs จะดวงเวลำในกำรวำด ทำให้เห็นขั้นตอนกำรวำดภำพที่เกิดขึ้น
2.คาสั่ ง wait until ( ) เป็ นคำสัง่ ให้หยุดรอตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดเงื่อนไขเป็ นจริ ง จึงจะให้ทำคำสัง่
ถัดไป สร้ำงคำสัง่ ดังภำพ แล้ว Run โดยกำรคลิกที่บล็อกคำสัง่

ภำพตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ wait until ( )

ภำพผลลัพธ์จำกตัวอย่ำงกำรใช้คำสัง่ wait until ( )
Scratch จะหยุดจนกว่ำ จะกดปุ่ ม space bar ที่คียบื อร์ดจึงจะทำกำรวำดภำพต่อ

คำสัง่ รอเป็ นคำสัง่ ให้หยุดรอตำมเวลำหรื อเงื่อนไขที่กำหนดมี 2 คำสัง่ คือ (1) wait ( ) secs เป็ นคำสัง่
ให้หยุดรอตำมเวลำที่กำหนดและ (2) wait until ( )เป็ นคำสัง่ ให้หยุดรอตำมเงื่อนไขที่กำหนด

กิจกรรมที่ 4 คาสั่ งรอ
ฝึ กใช้คำสัง่ รอ ได้แก่ (1) wait ( ) secs และ(2) wait until ( )
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้ างภาษา Scratch
1. โครงสร้ างภาษา Scratch
ที่ผา่ นมาเมื่อต้องการ Run ก็คลิกที่คาสัง่ นั้นโดยตรง ซึ่งไม่เหมาะสาหรับให้ผอู ้ ื่นใช้งานโปรแกรมที่สร้างขึ้น
จึงต้องเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างภาษา Scratch เพือ่ ให้กระบวนการทางานของโปรแกรมสมบูรณ์ ได้แก่
Data, Event และ Procedure ดังนี้
1. Data
การรับค่าหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพือ่ นามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วตอบสนองได้
ถูกต้องตามข้อมูลที่วเิ คราะห์น้ นั
1.1.1 Data ใน Scratch
Data หรื อข้อมูล จะถูกบันทึกในหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์เพือ่ เรี ยกใช้งานโดย Scratch
1) Boolean คือชนิดข้อมูลที่มีเพียงสองค่าคือ จริ ง (True) และเท็จ (false)
2) Numbers คือชนิดข้อมูลตัวเลขหรื อจานวน ทั้งจานวนเต็มและจานวนทศนิยม
3) Strings คือชนิดข้อมูลที่เป็ นข้อความ ที่อาจประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ ที่
พิมพ์ได้จากคียบ์ อร์ด บล็อกคาสัง่ จะมีรูปร่ างเฉพาะสัมพันธ์กบั ชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการ ดังนี้

ภาพ แสดงลักษณะของช่องข้อมูลของบล็อกคาสัง่ ตามชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการ
ส่วนบล็อกคาสัง่ ที่มีการคืนค่า จะมีรูปร่ างลักษณะสัมพันธ์กบั ชนิดของข้อมูลที่คนื ค่า ดังนี้
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ภาพแสดงลักษณะของบล็อกคาสัง่ ที่มีลกั ษณะตามค่าที่คืน
บล็อกคาสัง่ คืนค่า ชนิดข้อมูล Number และ String มีรูปร่ างเหมือนกันเพราะ Scratch จะจัดการกับชนิด
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่าง

ภาพตัวอย่างการจัดการกับชนิดข้อมูลโดย Scratch

ภาพผลลัพธ์จากตัวอย่างการจัดการกับชนิดข้อมูลโดย Scratch
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จะเห็นว่า Scratch เปลี่ยนสลับชนิดข้อมูล Number และ String โดยอัตโนมัติจึงไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการเปลี่ยน
ชนิดข้อมูลก่อนนามาใช้งาน แต่กลับต้องคานึงถึงกระบวนการทางานของโปรแกรมว่าทางานได้ถูกต้อง
ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดยเฉพาะการใช้บล็อกคาสัง่ ที่คืนค่าเป็ น Boolean สามารถนามาวางบนช่องข้อมูลได้
ทุกชนิดทั้งชนิด Boolean , String และ Number

ภาพการวางบล็อกคาสัง่ ที่คืนค่าเป็ น Boolean
แต่ในขณะที่บล็อกคาสัง่ ที่คืนค่าเป็ น String และ Number จะไม่สามารถวางบนช่องข้อมูลที่เป็ น Booleanได้

ภาพแสดงการวางบล็อกคาสัง่ ที่คืนค่าเป็ น String และ Number ในช่องข้อมูล Booleanได้
1.1.2 Variable
Variable หรื อตัวแปร มีหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจา เช่น ตัวแปร scoreเก็บข้อมูล คะแนน
ตัวแปร name เก็บข้อมูลชื่อผูใ้ ช้ เป็ นต้น เครื่ องมือและคาสัง่ เกี่ยวกับตัวแปร อยูใ่ นหมวดบล็อกคาสัง่ Data
คลิกปุ่ ม Make a Variable เพือ่ สร้างตัวแปร

ภาพปุ่ ม Make a Variable
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จะปรากฏหน้าต่างสร้างตัวแปรใหม่ ให้พมิ พ์ชื่อตัวแปรใน Variable name คลิกเลือกตัวเลือก For all
Sprite (Sprite ทุกตัวเรี ยกใช้ได้) หรื อ For this sprite only (เฉพาะ Sprite นี้เท่านั้นที่เรี ยกใช้ได้) เสร็ จแล้วคลิก
ปุ่ ม OK

ภาพหน้าต่างสร้างตัวแปรใหม่
การตั้งชื่อตัวแปรควรเป็ นชื่อที่สื่อความถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรนั้น เพือ่ ไม่ให้สบั สนและลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการเรี ยกใช้ตวั แปร ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่มีเว้นวรรคและอักษรตัวเล็กตัวใหญ่
จะไม่ใช่ตวั แปรเดียวกัน (Case Sensitive) เช่นตัวแปร และ name และ NAME ไม่ใช่ตวั แปรเดียวกัน
เมื่อสร้างตัวแปรแล้วจะปรากฏบล็อกคาสัง่ เกี่ยวกับตัวแปรนั้นขึ้นมาในหมวดบล็อกคาสัง่ Data

ภาพบล็อกคาสัง่ เกี่ยวกับตัวแปร
แสดงค่าตัวแปรโดยทาเครื่ องหมายถูกหน้าชื่อตัวแปรนั้น จะปรากฏกรอบแสดงข้อมูลตัวแปรบน
Stage และสามารถลากเพือ่ เคลื่อนย้ายไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการได้

ภาพแสดงตัวแปรบน Stage
การเปลี่ยนรู ปแบบการแสดงผลตัวแปรทาได้โดยการคลิกขวาที่กรอบแสดงตัวแปรบน Stage จะปรากฏ
รายการรู ปแบบ
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ภาพการเปลี่ยนรู ปแบบการแสดงผลตัวแปร
มี 3 รู ปแบบ คือ normal readout, large readout และ slider ดังนี้

normal readout

large readout
ภาพรู ปแบบการแสดงผลตัวแปร

slider

รู ปแบบ Slider สามารถเปลี่ยนค่าตัวแปรโดยการเลื่อนแถบด้านล่างและกาหนดค่าขอบเขตของ Slider ได้
โดยคลิกขวาที่กรอบแสดงผลตัวแปรแบบ Slider เลือกคาสัง่ set slider min and max

ภาพคาสัง่ set slider min and max
จะปรากฏหน้าต่าง Slider Range ให้กรอกค่า min และ max แล้วคลิก OK

ภาพหน้าต่าง Slider Range
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นอกจากการคลิกเครื่ องหมายถูกหน้าชื่อตัวแปรเพือ่ ควบคุมแสดงผลตัวแปรแล้ว Scratch มีบล็อกคาสัง่ show
variable ( ) สาหรับแสดงกรอบตัวแปร และ hide variable ( ) สาหรับซ่อนกรอบตัวแปรเพือ่ ใช้งาน

ภาพบล็อกคาสัง่ คาสัง่ show variable ( ) และ hide variable ( )
การกาหนดค่าให้กบั ตัวแปร ทาได้โดยการเรี ยกใช้บล็อกคาสัง่ set ( ) to ( )

ภาพบล็อกคาสัง่ set ( ) to ( )
เช่น การถามชื่อและอายุของผูใ้ ช้ แล้วนาค่าจากบล็อกคาสัง่ answer มากาหนดให้กบั ตัวแปร และการใช้ตวั
แปรโดยการลากบล็อกชื่อตัวแปรมาวางในบล็อกคาสัง่ ตามตัวอย่าง

ภาพตัวอย่างการใช้บล็อกคาสัง่ set ( ) to ( )
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ภาพผลลัพธ์จากตัวอย่างการใช้ บล็อกคาสัง่ set ( ) to ( )
และสามารถปรับเปลี่ยนค่าของตัวแปรโดยใช้บล็อกคาสัง่ change ( ) by ( )

ภาพบล็อกคาสัง่ change ( ) by ( )
1.1.3 List
การเก็บข้อมูลด้วยตัวแปร ต้องกาหนดตัวแปรตามจานวนของข้อมูลนั้น แต่หากต้องการเก็บข้อมูลจานวน
มากในแบบเดียวกันจะใช้ List หรื อรายการแทน คาสัง่ เกี่ยวกับ List อยูใ่ นหมวดบล็อกคาสัง่ Data

ภาพคาสัง่ Make a List
คาสัง่ Make a List จะปรากฏหน้าต่าง New List

ภาพหน้าต่าง New List
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ให้กรอกชื่อของ List ในช่อง List name และเลือกตัวเลือก For all sprite (Sprite ทุกตัวเรี ยกใช้ได้) หรื อ For
this sprite only (เฉพาะ Sprite นี้เท่านั้นที่เรี ยกใช้ได้) เช่นเดียวกับตัวแปร แล้วคลิกปุ่ ม OK จะปรากฏบล็อก
คาสัง่ เกี่ยวกับ List ในหมวดบล็อกคาสัง่ Data

ภาพบล็อกคาสัง่ เกี่ยวกับ List
เมื่อคลิกเครื่ องหมายถูกหน้าชื่อ List จะแสดงรายการข้อมูลนั้นบน Stage

ภาพแสดงกรอบ List บน Stage
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การเพิม่ ข้อมูลในรายการจานวนมา เช่น รายชื่อของเพือ่ นในโรงเรี ยน ทาได้โดยการคลิกขวาที่กรอบ List
เลือกคาสัง่ import

ภาพคาสัง่ import ใน List
จะปรากฏกรอบหน้าต่าง Select files ให้คลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการ import

ภาพหน้าต่าง Select files

10

โดยไฟล์ที่ตอ้ งการ import ต้องเป็ นไฟล์ขอ้ ความ โดยแต่ละข้อมูลให้อยูค่ นละบรรทัด

ภาพตัวอย่างไฟล์ขอ้ ความ ที่จะ import
และไฟล์ขอ้ ความจะต้องปรับ Encoding เป็ น UTF-8 ขณะบันทึก ซึ่งโดยปกติ Notepad จะกาหนดให้เป็ น
ANSI

ภาพปรับ Encoding เป็ น UTF-8 ใน Notepad ในหน้า Save
รายการทีพ่ มิ พ์ไว้จะปรากฏในกรอบของ List
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หากไม่ได้กาหนด Encoding เป็ น UTF-8 จะทาให้การแสดงผลภาษาไทยไม่ถูกต้อง

ภาพแสดงรายการจากการ image ไฟล์ที่ไม่ใช้ Encoding UTF-8
เช่นเดียวกับคาสัง่ เกี่ยวกับตัวแปร สามารถเพิม่ ข้อมูลลงไปใน List โดยใช้บล็อกคาสัง่ add ( ) to ( ) ดังนี้

ภาพตัวอย่างการใช้บล็อกคาสัง่ add ( ) to ( )

ภาพผลลัพธ์จากตัวอย่างการใช้บล็อกคาสัง่ add ( ) to ( )
การลบข้อมูลใน List จะใช้คาสัง่ delete ( ) of ( ) โดยกาหนดลาดับรายการที่ตอ้ งการลบ
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ภาพตัวอย่างการใช้ คาสัง่ delete ( ) of ( )
แล้ว Run โดยการคลิกที่บล็อกคาสัง่ จะทาให้รายการที่ 5 คือ พิมพ์ดี จะหายไป

ภาพผลลัพธ์จากตัวอย่างการใช้คาสัง่ delete ( ) of ( )
การเรี ยกดูจานวนข้อมูลในรายการจะใช้บล็อกคาสัง่ length of ( )

ภาพบล็อกคาสัง่ length of ( )
และเรี ยกดูขอ้ มูลในรายการแต่ละรายการจะใช้คาสัง่ Item ( ) of ( ) โดยกาหนด Item หรื อลาดับรายการที่
ต้องการเรี ยกดูขอ้ มูล

ภาพบล็อกคาสัง่ item ( ) of ( )
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ภาพตัวอย่างการใช้บล็อกคาสัง่ length of ( )และ item ( ) of ( )

ภาพผลลัพธ์จากตัวอย่างการใช้บล็อกคาสัง่ length of ( )และ item ( ) of ( )
การตรวจสอบว่าใน List มีขอ้ มูลนั้นหรื อไม่ จาใช้คาสัง่ ( ) contains ( ) ซึ่งจะคืนค่าจริ งเมื่อมีขอ้ มูลและคืนค่า
เท็จเมื่อไม่มีขอ้ มูล

ภาพบล็อกคาสัง่ ( ) contains ( )
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Data หรื อข้อมูล จะถูกบันทึกในหน่วยความจาคอมพิวเตอร์เพือ่ เรี ยกใช้งานโดย Scratch มี 3
ชนิด คือ Boolean, Number และ String การเก็บข้อมูลใน Scratch มี 2 แบบ คือ (1) Variable หรื อ
ตัวแปร ทาหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจา และ (2) List หรื อรายการ คือ ตัวเก็บข้อมูลแบบ
เดียวกันไว้ดว้ ยกัน และใช้การอ้างอิงข้อมูลโดยระบุตาแหน่ง

ฝึ กใช้คาสั่ง Data ได้แก่ (1) Variableและ (2) List

1

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้ างชิ้นงานโดยการประยุกต์ ใช้ คาสั่ ง Scratch
จากที่ผา่ นมาได้ศึกษาวิทยาการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Scratch มาบ้างแล้ว ในส่ วนนี้จะ
นาเสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวด้วย Scratch การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Scratch

1. เทคนิคการเขียนโปรแกรมเคลื่อนไหวด้ วย Scratch
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวด้วย Scratch มีมากมายหลายอย่างขึ้นอยูก่ บั ความคิด
สร้างสรรค์ การผสมผสานภาพและคาสั่งข้าด้วยกัน
1.1 การวาดภาพ
การวาดภาพด้วย Scratch จะเป็ นการลากเส้นตามทางเดินของ Sprite ซึ่ งเส้นทางเดิน
ดังกล่าวเป็ นเส้นตรง ทาให้เส้นที่วาดก็เป็ นเส้นตรงไปด้วย ในตอนนี้จะนาเสนอเทคนิ คการวาด
เส้นโค้ง โดยอาศัยการวาดเส้นตรงสั้นๆ ต่อกัน

ตัวอย่างคาสั่งเส้นโค้ง
จากตัวอย่างคาสั่งวาดเส้นโค้ง เป็ นการวาดเส้นตรงตามคาสั่ง move ทีละ 4 steps จากนั้นหมุนที
ละ 6 องศาด้วยคาสั่ง turn ทาการวนรอบด้วยคาสั่ง repeat จานวน 15 รอบ จึงเกิดเป็ นเส้นโค้งดังภาพ หาก
ต้องการวาดวงกลม ทาโดยใช้คาสั่งเดิม แต่ให้เลี้ยวครอบของกลม คือ 360 องศา นัน่ คือ จานวน turn คูณ
กับจานวนรอบ repeat จะต้องเท่ากับ 360 องศา เช่น Turn ทีละ 6 องศา 360/6 เท่ากับ 60 แสดงว่าจะต้อง
สั่ง repeat 60 รอบ จึงจะครบรอบวงกลม

2

ตัวอย่างคาสั่งวาดวงกลม
เมื่อวาดเส้นโค้งด้วย Scratch ได้ จึงสามารถนาไปประยุกต์วาดภาพสิ่ งของต่างๆ ได้อีกมากมาย
เช่น ดอกไม้ เริ่ มจากการวาดกลีบดอกไม้ดว้ ยคาสั่ง

คาสัง่ วาดกลีบดอก
จากคาสั่งวาดกลีบดอก เกิดจากการเพิ่มเติมคาสั่งวาดเส้นโค้ง 2 เส้น โดยใช้คาสั่ง repeat 2 รอบ
คาสั่งวาดเส้นโค้งเดิม แต่ก่อนที่จะวาดเส้นที่สอง ก็สั่งให้เปลี่ยนทิศทางโดยคาสั่ง turn 90 เพื่อให้วาดเส้น
ย้อนกลับทางเดิมกลายเป็ นรู ปกลีบดอก เป็ นการวาดกลีบดอกไม้หนึ่งกลีบ แต่ดอกไม้ตอ้ งประกอบด้วย
กลีบดอกหลายกลับ ฉะนั้นจะใช้ความรู ้เรื่ อง Procedure สร้างบล็อกคาสั่ง petal เป็ นบล็อกคาสั่งวาดกลีบ
ดอก โดยนาส่ วนของคาสั่งวาดกลีบดอกวางลงไป

บล็อกคาสั่ง petal คาสั่งวาดกลีบดอก
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จากนั้นสร้างบล็อกคาสั่ง flower เพื่อวาดดอกไม้ โดยเรี ยกใช้คาสั่งวาดกลีบดอก petal ทาการวาด
5 รอบโดยใช้คาสั่ง repeat โดยในแต่ละรอบให้หมุน 72 องศา โดยใช้คาสั่ง turn (ทาไมจึงให้หมุนเท่ากับ
72 องศา ด้วยเหตุผลเหมือนกับตอนวาดวงกลมที่จะต้องหมุนให้ครบรอบ 360 องศา เมื่อทาการวาดกลีบ
ดอกจานวน 5 รอบ ผลคูณ 5 คูณ 72 จะเท่ากับ 360 องศา) หากวาดกลีบดอกมากกว่าหรื อน้อยกว่านี้ ต้อง
เปลี่ยนค่า turn เพื่อให้ผลคูณเท่ากับ 360 กลีบดอกไม้จะกระจายเป็ นรู ปวงกลม

บล็อกคาสั่ง flower คาสั่งวาดดอกไม้
จากนั้นเรี ยกคาสั่งวาดดอกไม้ จะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ

ผลลัพธ์และการเรี ยกใช้คาสั่งวาดดอกไม้
คาสั่งที่สร้างขึ้นวาดดอกไม้เพียงขนาดเดียว หากต้องการวาดดอกไม้หลายขนาด ให้กาหนด
ค่าพารามิเตอร์ Number ให้กบั บล็อกคาสั่ง petal และ flower ในที่น้ ีคือ size กาหนดให้กบั คาสั่ง move
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บล็อกคาสั่ง petal กาหนดขนาดโดยพารามิเตอร์ size
การเรี ยนใช้คาสั่งวาดดอกไม้ตอ้ งกาหนดขนาดด้วย

บล็อกคาสั่ง flower กาหนดขนาดโดยพารามิเตอร์ size
ดอกไม้ที่วาดขึ้นโดย Scratch ไม่มีลวดลายหรื อสี ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และหากจะวาดให้มีลวดลาย
จริ งๆ ต้องใช้คาสั่ง Motion ที่หลากหลายซับซ้อนเพื่อสร้างลวดลายที่สวยงาม การสร้างดอกไม้จาก
Sprite เป็ นเรื่ องที่ง่ายกว่า โดยการวาด Sprite ให้เป็ นรู ปกลีบดอกที่มีลวดลายตามที่ตอ้ งการ
1.2 การเดิน
การย้ายตาแหน่งของ Sprite จะใช้บล็อกคาสั่งในหมวด Motion ซึ่ งตัว Sprite จะถูกย้าย
ตาแหน่งคล้ายกับเป็ นวัตถุ
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แสดงการย้ายตาแหน่งของ Sprite
จากนี้จะย้ายตาแหน่งของ Sprite โดยวิธีการเดิน โดยใช้เทคนิคการสลับ Costume ที่แสดงท่าทาง
ลักษณะการเดิน และการค่อยๆ ขยับตาแหน่งของ Sprite เพื่อให้ดูเหมือนว่า Sprite เดินทีละก้าว

แสดงเทคนิคการเดินของ Sprite
หรื อทาให้คาสั่งสั้นลงโดยใช้คาสั่ง next costume (ภาพถัดไป) ในกรณี ที่มีรูป Costume เป็ นภาพ
ท่าทางเดินเท่านั้น

การเดินของ sprite โดยใช้คาสั่ง next costume
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ในเมื่อ Sprite หลายตัวต้องเดิน จะสร้างบล็อกคาสั่ง walk แล้วเพิ่มตัวเลขจานวนระยะที่จะเดิน
และหมายเลขของ costume1 และ costume2 ที่จะใช้การแสดงท่าทางการเดิน

บล็อกคาสั่งเดิน Walk
บล็อกคาสั่ง walk จะรับค่าระยะที่เดินด้วยพารามิเตอร์ steps จากนั้นนามาคานวณจานวนที่
วนรอบโดยในแต่ละรอบจะมีการเคลื่อนที่ 10 steps (แสดง Coutume ละ 5 steps) จึงนาค่า steps/10 จะได้
จานวนรอบที่ตอ้ งเดินตามระยะที่กาหนด การเปลี่ยน costume ค่าหมายเลขของ costume ที่แสดงการเดิน
คือ costume1 และ costume2 จากนั้นเรี ยกใช้บล็อกคาสั่ง walk ที่สร้างขึ้น

การเรี ยนใช้บล็อกคาสั่งเดิน walk
แต่บล็อกคาสั่งที่สร้างขึ้นไม่สามารถนาไปใช้กบั Sprite ตัวอื่นได้ (สาหรับ Scratch เวอร์ ชนั
ปัจจุบนั ) ดังนั้นการนาไปใช้กบั Sprite ตัวอื่นจะทาการ Duplicate ตัว Sprite ที่มีคาสัง่ แล้วเปลี่ยนภาพ
Costume และชื่อของ Sprite ที่ Duplicate ให้เป็ น Sprite ตัวใหม่ เพื่อนาคาสั่งที่สร้างไปใช้ใน Sprite ตัว
ใหม่ดว้ ย โดยการคลิกขวาที่ Sprite เลือกคาสั่ง Duplicate
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การ Duplicate และเปลี่ยน Costume เป็ น Sprite ตัวใหม่
เพิ่มเติมคาสั่ง Set rotation style left-right เพื่อให้การหมุนทิศทางทาได้เฉพาะทางซ้ายและขวา
เท่านั้น แล้วเรี ยกใช้คาสั่ง walk กับ sprite ตัวใหม่

การเรี ยกใช้บล็อกคาสั่งเดิน walk กับ Sprite ตัวใหม่
1.3 Effects
การสร้าง Effect มีหลากหลายเทคนิคตามความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้คาสั่งใน
ที่น้ ีจะนาเสนอ 2 Effects คือ หายตัวและระเบิดเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง Effect อื่น
ต่อไปนี้
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1. หายตัว ปกติใช้คาสัง่ hide และ show ในการซ่ อนหรื อแสดง Sprite แต่คาสัง่ ดังกล่าวทาการ
ซ่ อนหรื อแสดงในทันทีไม่น่าสนใจ ในที่น้ ี จะใช้คาสั่ง Change() effect by ในการเพิ่ม Effect ให้กบั
รู ปภาพ ก่อนที่จะทาการซ่ อน โดย Effect ที่ใช้คือ whirl

คาสัง่ หายตัว
เพิ่ม Effect ม้วนรู ปให้กบั รู ปภาพโดยคาสั่ง change whirl effect by 25 จานวน 20 รอบ ด้วยคาสั่ง
repeat จากนั้นเรี ยกคาสั่ง hide ทาให้ Sprite หายตัวไป เมื่อต้องการแสดง Sprite จะเรี ยกคาสั่ง show แล้ว
ค่อยคืนค่า Effect โดยใช้คาสั่ง change whirl effect by – 25 จานวน 20 รอบเช่นกัน

คาสั่งปรากฏตัว

ลักษณะการหายตัวและปรากฏตัว
2. ระเบิด เป็ น Effect ทาให้สิ่งของหรื อ Sprite แสดงการระเบิด โดยใช้ Sprite ด้วย change size by
20 พร้อมกับเพิ่มขนาดของ Sprite ด้วย Chage size by 20 ให้ดูเหมือนกับว่ากาลังแตกและกระจายออก ทา
การวนรอบ 10 ครั้งด้วยคาสั่ง repeat แล้วทาการซ่ อน Sprite ที่ระเบิดนั้น
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คาสั่งระเบิด

แสดงการระเบิด
นาคาสั่งระเบิดมาสร้างบล็อกคาสั่ง boom เพื่อความสะดวกในการเรี ยกใช้

บล็อกคาสั่ง boom
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จากนั้นสร้างบล็อกคาสั่ง set เพื่อล้าง Effect ระเบิดออก โดยเรี ยกคาสั่ง clear graphic effects และ
ปรับขนาดให้เท่าเดิมด้วยคาสั่ง set size to 100% แล้วแสดง sprite ที่ระเบิดด้วยคาสั่ง show

บล็อกคาสั่ง set
3. การสร้ างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Scratch มีภาพใน Library ให้เลือกใช้มากมายในการสร้าง
ชิ้นงาน แต่หากยังไม่เพียงพอหรื อต้องการภาพตัว Sprite ที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง Scratch ก็มี
เครื่ องมือ paint ที่ใช้ในการวาดภาพ ทั้ง Backdrop และ Sprite ได้เป็ นอย่างดี การวาดภาพมีดว้ ยกัน 2
mode คือ Bitmap Mode เป็ นภาพแบบจุด และ Vector Mode เป็ นภาพแบบเส้น โดยจะแสดงอยูม่ ุมล่าง
ขวา และสามารถสลับโดยคลิกที่ปมุ่ covert to ()

แสดงภาพใน Bitmap Mode (ซ้าย) และ Vector Mode (ขวา)
ใน Bitmap Mode จะแสดงเครื่ องมือแก้ไขภาพอยูท่ างด้านซ้าย มีเครื่ องมือคล้ายโปรแกรม Ms
Paint ประกอบด้วย
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เครื่ องมือ Paint ใน Bitmap Mode
ส่ วนเครื่ องมือใน Vector Mode จะประกอบด้วย

เครื่ องมือ Paint ใน Vector Mode
และเครื่ องมือแก้ไขรู ปภาพ ได้แก่ พลิกแนวนอน พลิกแนวตั้ง และกาหนดจุดศูนย์กลางหรื อจุดหมุน
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การให้ได้มาซึ่ งภาพเคลื่อนไหวที่ตอ้ งการนอกเหนือจาก Library มาใช้ใน Scratch ทาได้ 2 วิธี คือ
1. นาเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (ที่นาเสนอแล้วในตอนต้น)
2. วาดภาพเคลื่อนไหวด้วยตนเองโดยใช้เทคนิ คการวาดภาพสองภาพที่แตกต่างกัน

แสดงการวาดภาพ 2 ภาพที่มีลกั ษณะแตกต่างกันเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
การวาดใน Bitmap Mode จะทาการวาดภาพแรกก่อน แล้วคลิกขวาเลือกคาสั่ง duplicate เพื่อ
คัดลอกภาพที่วาดในภาพแรก

แสดงการ duplicate ภาพวาด
ใช้ยางลบ ลบในส่ วนของภาพที่แตกต่างกัน แล้วต่อเติมภาพ จนเป็ นภาพที่สองแสดงการเคลื่อนไหว

แสดงการวาดภาพ 2 ภาพ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
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การวาดภาพเคลื่อนไหวใน Vector Mode เมื่อทาการวาดภาพแรกแล้วทาการ duplicate เป็ น ภาพ
ที่สอง ทาการแก้ไขภาพที่สองโดยการขยับภาพวาดในแต่ละส่ วนให้เกิดการเคลื่อนไหว

การแก้ไขภาพที่สองให้เกิดการเคลื่อนไหวใน Vector Mode

2. เล่านิทานผ่าน Scratch
การเล่านิทานผ่าน Scratch เป็ นการผสมผสานภาพ เสี ยง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูช้ มเพื่อ
บอกเล่าเรื่ องราว ในที่น้ ีขอนาเสนอ เทคนิคการเล่านิทานด้วย Scratch การสร้างปฏิสัมพันธ์ และตัวอย่าง
ชิ้นงานเล่านิทาน Scratch ดังนี้
1. เทคนิคการเล่านิทานด้ วย Scratch ในนิทานต้องใช้ภาพและเสี ยงเพื่อสื่ อความหมาย และเร้า
ความสนใจให้ผชู ้ มติดตามเรื่ องราว เทคนิคการเล่านิทานด้วย Scratch จึงนาเสนอในส่ วนของ การพูดคุย
ระหว่างตัวละครการเล่าเรื่ อง และการเปลี่ยนฉากในการดาเนินเรื่ อง ดังนี้
1.1 พูดคุย เล่าเรื่ อง ตัวละครในนิทานต้องมีการพูดคุยกัน การใช้คาสั่ง say เพื่อให้ตวั ละครพูดนั้น
มีเฉพาะข้อความปรากฏขึ้นมา ไม่น่าสนใจ

ภาพการใช้คาสั่ง say ในการแสดงคาพูด
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เทคนิคการพูดให้ตวั ละครขยับปากขณะพูด เริ่ มต้นด้วยเพิ่มตัวละคร starfish ซึ่ งมีภาพ Costumes
จานวน 2 ภาพ คือ starfish-a และ starfish-b ที่มีลกั ษณะปากต่างกัน

ภาพแสดง Sprite Starfish
ใช้เทคนิคการเปลี่ยน Costume โดยหน่วงเวลาในการพูด และทาการวนรอบหลายๆครั้ง ให้
เหมือนการขยับปากในขณะที่แสดงคาพูดออกมา

ภาพตัวอย่างคาสั่งทาให้ Sprite ขยับปากเวลาพูด

ภาพ Sprite Starfish ขยับปากเวลาพูด
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สร้างบล็อกคาสั่งเฉพาะสาหรับการพูด โดยสร้างบล็อกคาสั่งชื่อว่า speak ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ
ของบล็อก ดังนี้
string

number

label

ภาพการสร้างบล็อกคาสั่ง speak
จากนั้นเขียนโปรแกรมคาสั่งให้กบั บล็อก

ภาพแสดงคาสัง่ ในบล็อกคาสัง่ speak
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โดยบล็อกคาสั่ง speak จะรับค่าข้อความ จานวนการวนรอบขยับปาก หมายเลข Costume ที่ 1
และ Costume ที่ 2
จานวนการวนรอบขยับปาก

ข้ อความพูดที่แสดง

หมายเลข Costume ที่ 1

หมายเลข Costume ที่ 2

ภาพองค์ประกอบของคาสั่งในบล็อกคาสั่ง speak
ตัวอย่ างการใช้ งาน

ภาพตัวอย่างการใช้งานบล็อก speak

ภาพแสดงผลลัพธ์การใช้งานบล็อก speak
นาไปใช้กบั Sprite ตัวอื่นโดยการ Duplicate เพื่อคัดลอกบล็อกที่สร้างขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วใน
ส่ วนอื่น
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ภาพการ Duplicate Sprite
แก้ไขข้อมูลให้เป็ น Sprite ตัวใหม่

ภาพแสดงการแก้ไขข้อมูล Sprite ที่ Duplicate
ทดสอบการใช้คาสั่ง speak กับ Sprite ตัวใหม่

ภาพแสดงการใช้บล็อกคาสั่ง speak กับ Sprite ตัวใหม่
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เทคนิคการพูดพร้อมเสี ยง โดยสร้างบล็อกคาสั่งใหม่หรื อปรับจากบล็อกคาสัง่ speak เป็ น
speakSound มีคาสัง่ ในส่ วนของ define โดยปรับจากการใช้คาสัง่ say มาเป็ น play sound จากข้อความที่
จะพูดเป็ นหมายเลขของเสี ยงที่จะเล่นแทน

ภาพคาสั่งในบล็อกคาสั่ง speakSound
การกาหนดค่า time ให้ข้ ึนอยูก่ บั ความยาวของเสี ยง เพื่อ Sprite จะได้ขยับปากพอดีกบั เสี ยง ดัง
ตัวอย่างการใช้งาน

ภาพ Sprite จะขยับตามเสี ยงพูด
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1.2 เปลีย่ นฉาก การเล่านิทานด้วย Scratch เหมือนกับการแสดงในโรงละครที่ตอ้ งทาการเปลี่ยน
ฉาก ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งฉากในบ้าน ในปราสาท ในทะเลทราย ตามเรื่ องราวที่ตอ้ งการเล่า
ผ่านตัวละคร เริ่ มด้วยการเตรี ยมฉากที่ตอ้ งการใช้ โดยภาพที่ใช้ตอ้ งมีขนาด 480x360 จุด

ภาพแสดงการเตรี ยมฉากที่ตอ้ งการใช้
การเปลี่ยนฉากโดยใช้บล็อกคาสั่ง switch backdrop to ( ) ในหมวดคาสั่ง Look

ภาพแสดงบล็อกคาสั่ง switch backdrop to ( )
โดยกาหนด Backdrop หรื อภาพฉากหลังที่จะเปลี่ยน แล้วเรี ยกคาสั่งนั้น

ภาพแสดงลักษณะการใช้บล็อกคาสั่ง switch backdrop to ( )
การเปลี่ยนฉากหลังต้องสัมพันธ์กบั ตัวละครที่จะดาเนินเรื่ อง ฉะนั้นต้องสร้างคาสัง่ ให้กบั ตัว
ละครสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนฉากด้วย เช่นการเปลี่ยนฉากโดยการหายตัว การเปลี่ยนฉากโดยการเดินผ่าน
ฉาก ดังนี้
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1. การเปลีย่ นฉากโดยการหายตัว หรื อการปรากฏในฉากใหม่ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งมี Effect เหมือน
การตัดฉากไปยังสถานที่ใหม่ทนั ที

ภาพแสดงคาสัง่ ให้ปรากฏในฉากใหม่ทนั ที

ภาพแสดงการปรากฏในฉากใหม่ทนั ที
หรื อใช้ร่วมกับ Effect หายตัว ซึ่ งในเนื้อเรื่ องของนิ ทานต้องมีการหายตัว จึงจะนามาใช้ได้
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ภาพตัวอย่างการใช้คาสั่งเปลี่ยนฉากร่ วมกับ Effect หายตัว

ภาพแสดงการลาดับภาพการเปลี่ยนฉากร่ วมกับ Effect หายตัว
2. การเปลีย่ นฉากโดยการเดินผ่ านฉาก คือ การเดินจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง
โดยให้ตวั ละครเดินไปยังขอบของ Stage แล้วเปลี่ยนฉากพร้อมกับย้ายตัวละครไปยังอีกด้านหนึ่งของ
Stage ดังนี้

ภาพคาสั่งเปลี่ยนฉากโดยการเดินผ่านฉาก
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ภาพแสดงลักษณะการเปลี่ยนฉากโดยการเดินผ่านฉาก
การเปลี่ยนฉากด้วยวิธีน้ ี ดูเหมือนกับว่าตัวละครเดินจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง ทาให้เห็น
ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนฉากเป็ นอย่างดี และสามารถนาบล็อกคาสั่ง walk มาใช้ร่วมได้ ดังนี้

ภาพแสดงการใช้บล็อกคาสั่ง walk ร่ วมกับการเปลี่ยนฉาก

ภาพผลลัพธ์จากการใช้บล็อกคาสั่ง walk ร่ วมกับการเปลี่ยนฉาก
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1.3 เสี ยงเพลงสร้ างบรรยากาศ
นอกจากการเปลี่ ยนฉากให้เข้ากับเนื้ อเรื่ อง
แล้วการเพิ่มเสี ยงเพลงให้เข้ากับบรรยากาศ ทาให้นิทานดูน่าสนใจยิง่ ขึ้นและช่วยเร้าอารมณ์ในแต่ละฉาก
ด้วย ให้คลิกที่ Backdrop ทาการเพิ่มไฟล์ดนตรี ประกอบให้กบั ฉากหลัง

ภาพแสดงการเพิ่มไฟล์ดนตรี ประกอบ

ภาพการแปลงไฟล์ mp3 สาหรับ Scratch
สร้างคาสั่ง เมื่อเปลี่ยนมายังฉากที่กาหนดให้เล่นเพลงสร้างบรรยากาศ ดังนี้

ภาพคาสั่งเล่นเพลงเมื่อเปลี่ยนมายังฉากที่กาหนด
สั่งให้หยุดเสี ยงเพลงในฉากอื่นก่อน แล้วทาการวนรอบตลอดไป ในการเล่นเพลงที่
กาหนดจนจบ หมายถึงเมื่อเพลงจบก็ให้เริ่ มใหม่ไปเรื่ อยๆ เมื่อเปลี่ยนไปยังฉากอื่นฉากนั้นจะต้องสั่งให้
เพลงนี้หยุดด้วยคาสั่ง stop all Sound ด้วย ไม่เช่นนั้นเสี ยงเพลงจะปนกัน
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3. การสร้ างเกมแบบง่ายๆ ด้วย Scratch
1. เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้ วย Scratch การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch นั้นต้องสร้าง
คาสัง่ ควบคุมภาพ เสี ยงการตอบสนองจากผูเ้ ล่นจากคียบ์ อร์ ดและเมาส์ รวมถึงการเก็บคะแนนที่ได้จาก
การเล่นเกมมาแสดงผลด้วย ดังนั้น
คีย์บอร์ ด ที่ผา่ นมาได้ใช้บล็อกคาสั่ง ask() and wait รับการตอบสนองจากผูใ้ ช้โดยการให้พิมพ์
คาตอบ นอกจากนั้นยังสามารถรับการกดปุ่ มบนคียบ์ อร์ ด เพื่อนามาควบคุมตัว Sprite ได้ดว้ ยคาสัง่ when
() key pressed ในหมวดบล็อกคาสั่ง Events

คาสั่ง when () key pressed
เพิ่ม sprite Beetle แล้วสร้างคาสั่งควบคุมให้ Beetle เคลื่อนที่ตามปุ่ มลูกศร เปลี่ยนทิศทางโดยใช้
คาสั่ง point in direction และเคลื่อนที่ดว้ ยคาสั่ง move

คาสั่ง เคลื่อนที่ตามปุ่ มลูกศรบนล่าง
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คาสั่ง เคลื่อนที่ตามปุ่ มลูกศรซ้ายขวา
จะทาให้ Beetle เคลื่อนที่ตามการกดปุ่ มลูกศรที่คียบ์ อร์ ด

การเคลื่อนที่ของ Beetle ตามการกดปุ่ มลูกศร
นอกจากการใช้คาสัง่ when () key pressed รับเหตุการณ์กดปุ่ มที่คียบ์ อร์ ดแล้ว ยังสามารถใช้คาสัง่
key () pressed? ในหมวดบล็อกคาสั่ง Sensing ได้ดว้ ยเช่นกัน

บล็อกคาสั่ง key () pressed?
โดยบล็อกคาสั่ง key () pressed? จะคืนค่าความเป็ นจริ งเมื่อมีการกดปุ่ มที่กาหนด

26

ตัวอย่างการใช้บล็อกคาสั่ง key () pressed?

ผลลัพธ์จากการใช้ บล็อกคาสัง่ key () pressed?

เมาส์ การใช้เมาส์รับการตอบสนองจากผูใ้ ช้ดว้ ย Scratch มี 2 แบบ คือ การคลิกและตาแหน่ง
เมาส์ ดังนี้
1) การคลิก การรับเหตุการณ์ที่ผใู ้ ช้คลิกตัว Sprite ใช้คาสั่ง when this sprite clicked ในหมวด
บล็อกคาสั่ง Events และคาสั่ง mouse down? ในหมวดบล็อกคาสั่ง Sensing

บล็อกคาสัง่ when this sprite clicked
ดังตัวอย่าง Sprite จะเปลี่ยนตาแหน่งแบบสุ่ มเมื่อคลิกเมาส์ที่ตวั Sprite

ตัวอย่างการใช้ บล็อกคาสั่ง when this sprite clicked
บล็อกคาสั่ง mouse down? จะคืนค่าความจริ งเป็ นจริ ง เมื่อคลิกเมาส์ที่ Sprite

บล็อกคาสั่ง mouse down?
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ยกตัวอย่างการสร้างส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface) โดยทาหน้าต่างคาถาม เริ่ มด้วยการ
สร้างบล็อกคาสั่ง askQuestion และตัวแปร userAnswer เพื่อรับค่าคาตอบจากผูใ้ ช้ แล้วเพิ่ม Sprite
ประกอบด้วย กรอบคาถาม ตัวถามคาถาม ตัวเลือก A ตัวเลือก B ดังนี้

Sprite ที่ใช้ในการสร้างหน้าต่างคาถาม
จัดเรี ยง Sprite เพื่อสร้างกรอบแสดงคาถาม

การจัดเรี ยงหน้าต่างคาถาม
สร้างตัวแปร choiceA เพื่อเก็บตัวเลือก A choiceB เก็บตัวเลือก B และตัวแปร question
เก็บคาถาม

แสดงตัวแปรที่สร้างในหน้าต่างคาถาม
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การส่ งกระจายเหตุการณ์เพื่อให้ Sprite ทั้ง 4 ทาหน้าที่แสดงหน้าต่างคาถาม มี 2 ข้อความ คือ
showQuestion และ hideQuestion ดังนี้
- เมื่อได้รับข้อความ showQuestion ตัวแสดงคาถามจะปรากฏตัวแล้วแสดงข้อความคาถาม
จากตัวแปร question แล้วเลื่อนตัวเองมาอยูห่ น้าสุ ดด้วยคาสั่ง go to front

บล็อกคาสั่งสาหรับส่ งกระจายเหตุการณ์ showQuestion ของ Sprite แสดงคาถาม
ตัวเลือก A ปรากฏตัว แล้วแสดงข้อความตัวเลือก A จากตัวแปร choiceA แล้วเลื่อนตัวเองมาอยู่
หน้าสุ ดด้วยคาสั่ง go to front เช่นเดียวกันกับตัวเลือก B

บล็อกคาสัง่ สาหรับกระจายเหตุการณ์ showQuestion ของ Sprite แสดงตัวเลือก A
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บล็อกคาสั่งสาหรับกระจายเหตุการณ์ showQuestion ของ Sprite แสดงตัวเลือก B
แสดง Sprite กรอบคาถามด้วยคาสั่ง show และกาหนดคาตอบของผูใ้ ช้เป็ น 0 เพื่อรอคาตอบใหม่
แล้วเลื่อนมาอยูห่ น้าสุ ดด้วยคาสั่ง go to front และเพื่อไม่ให้กรอกคาถามบังตัว Sprite และข้อความให้
กรอบคาถามถอยลงไปด้านล่าง 6 ชั้น ด้วยคาสัง่ go back 6 layers หลังจากนั้น จะหยุดรอจนกว่า ผูใ้ ช้จะ
เลือกคาตอบ A หรื อ B โดยคาสั่ง wait until

บล็อกคาสั่งสาหรับกระจายเหตุการณ์ showQuestion ของ Sprite กรอบคาถาม
- เมื่อได้รับข้อความ hideQuestion ทั้งตัวคาถามและตัวเลือก ทาคาสั่งแบบเดียวกัน คือ ไม่
แสดงข้อความ และซ่ อนตัว
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บล็อกคาสัง่ สาหรับกระจายเหตุการณ์ hideQuestion ทั้งตัวคาถามและตัวเลือก
เมื่อผูใ้ ช้คลิกตอบคาถามที่ตวั เลือก A หรื อ B จะดักจับเหตุการณ์คลิกที่ตวั Sprite แล้วกาหนดค่า
ให้กบั ตัวแปร userAnswer เป็ น 1 หรื อ 2 ตามลาดับ แล้วจะส่ งกระจายเหตุการณ์ hideQuestion เพื่อให้
Speite ทั้ง 4 หายไป

บล็อกคาสั่งสาหรับส่ งกระจายเหตุการณ์ hideQuestion ของกรอบแสดงคาถาม
เมื่อผูใ้ ช้คลิกตอบคาถามที่ตวั เลือก A หรื อ B จะดักจับเหตุการณ์คลิกที่ตวั Sprite แล้วกาหนดค่า
ให้กบั ตัวแปร userAnswer เป็ น 1 หรื อ 2 ตามลาดับ แล้วจะส่ งกระจายเหตุการณ์ hideQuestion เพื่อให้
Sprite ทั้ง 4 หายไป
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บล็อกคาสั่ง when this sprite clicked ของตัวเลือก A และ B
การเรี ยกใช้กรอบคาถามที่สร้างขึ้นให้กาหนดค่าให้กบั ตัวแปร question choiceA และ choiceB
ด้วยคาสั่ง set ( ) to ( ) ตามลาดับ จากนั้นส่ งกระจายเหตุการณ์ showQuestion

การเรี ยกใช้หน้าต่างคาถาม
เมื่อคลิกที่

จะปรากฏหน้าต่างคาถาม แล้วหยุดรอคาตอบ
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แสดงหน้าต่างคาถามจากการเรี ยกใช้
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ ตัวเลือก A หรื อ B จะทาการตรวจคาตอบที่ได้รับ ด้วยคาสั่ง if( ) then แล้ว
แสดงผลออกมาด้วยคาสั่ง say

ผลลัพธ์จากการเรี ยกใช้หน้าต่างแสดงคาถาม
เพื่อให้การเรี ยกใช้กรอบคาถามสะดวกขึ้น อาจทาเป็ นบล็อกคาสั่ง และเรี ยกใช้ ดังนี้
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บล็อกคาสัง่ หน้าต่างคาถาม

ตัวอย่างการเรี ยกใช้บล็อกหน้าต่างคาถาม

ผลลัพธ์จากการเรี ยกใช้บล็อกคาสัง่ หน้าต่างคาถาม
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2) ตาแหน่ งเมาส์ ใน Scratch จะคืนค่าผ่านทางบล็อกคาสั่ง mouse x, mouse y ในหมวด
บล็อกคาสั่ง sensing และผ่านตัวเลือก mouse-pointer ของคาสั่งที่สนับสนุ น ได้แก่ point toward
( ) และ go to ( ) ในหมวดบล็อกคาสั่ง Motion เป็ นต้น
เพิ่ม Sprite แมว และลูกบอล จากนั้นกาหนดให้แมวหันหน้าเข้าหาลูกบอลเสมอ
เหมือนกับว่า แมวจ้องมองบอลตลอดเวลา โดยใช้คาสั่ง point toward ( ) และให้ทาตลอดโดยใช้
คาสั่ง forever

หันหน้าเข้าหาลูกบอลเสมอด้วยคาสั่ง point toward( )
จากนั้นให้ลูกบอลเคลื่อนที่ตามลูกศรของเมาส์ โดยใช้คาสั่ง go to mouse-pointer พร้อม
กับหมุนด้วยคาสัง่ turn

ลูกบอลเคลื่อนที่ตามลูกศรของเมาส์โดยใช้คาสั่ง go to mous-pointer
ไม่ว่าจะเคลื่อนที่เมาส์ไปที่ใด
ตลอดเวลา

ลูกบอลก็จะไปตามลูกศร

และแมวก็จะหัดหน้าจ้องลูกบอล
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แมวจ้องลูกบอลที่เคลื่อนที่ตามเมาส์
จากนั้นทาให้สนุกขึ้นโดย ให้แมววิ่งไล่ตะครุ บลูกบอล โดยเพิ่มคาสั่ง glide 0.5 sec to x: mouse x
y: mouse y จะทาให้แมวพุ่งไปยังจุดที่เมาส์หรื อลูกศรหรื อลูกบอลอยู่

คาสั่งทาให้แมวพุ่งไปยังจุดที่เมาส์หรื อลูกบอลอยู่
กาหนดจุดศูนย์กลางให้กบั Sprite ให้อยูบ่ ริ เวณหัวของแมว เพื่อที่จะเห็นว่าแมวคาบลูกบอล

เมื่อเพิ่มภาพ Sprite ลูกบอลทีหลังทาให้ ลูกบอลวาดขึ้นที่หลังแมวจึงเหมือนกับว่าลูกบอลอยูบ่ น
หัวของแมว
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ลูกบอลอยูบ่ นหัวแมว
สามารถจัดลาดับการวาดโดยให้วาดแมวอยูบ่ นสุ ดโดยใช้คาสัง่ go to front จะทาให้ลูกบอลถูก
วาดอยูด่ า้ นล่าง

การใช้คาสั่ง go to front และภาพแมวคาบลูกบอล
3) เก็บคะแนน
การเก็บคะแนนและการแสดงผลคะแนน มีส่วนสาคัญทาให้เกมตื่นเต้นและสนุกสนานขึ้นโดย
สร้างตัวแปรเก็บคะแนน และแสดงคะแนน

ตัวแปร score พร้อมป้ายแสดงคะแนนปกติ และแบบ large readout
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การเปลี่ยนลักษณะของป้ายแสดงตัวแปรให้คลิกขวาที่ป้ายเพื่อเลือกรู ปแบบ ดังที่กล่าว
ผ่านมาแล้วส่ วนการเปลี่ยนแปลงคะแนน หรื อเพิ่มคะแนนจะใช้คาสั่ง change ( ) by ( )
บล็อกคาสั่ง change ( ) by ( )

ตัวอย่างการใช้คาสัง่ change ( ) by ( )
เมื่อตอบคาถามถูกคาสั่ง change score by 1 จะเพิ่มคะแนนให้ขอ้ ละ 1 คะแนน และ
แสดงผลคะแนนนั้น
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แสดงป้ายคะแนน
การแสดงผลคะแนนด้วยรู ปภาพ ช่วยให้เกมดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น อาจเป็ นรู ปหัวใจ ผลส้ม
หรื อกระดิ่งตามจานวนคะแนนที่ได้รับ โดยใช้คาสั่ง stamp สร้างภาพเท่ากับจานวนคะแนนที่
ได้รับ เพิ่ม sprite กระดิ่งปรับขนาดให้เล็กลง แล้วนาไปวางไว้มุมบนซ้ายของ stage

คาสั่งกระดิ่งเมื่อเริ่ มเกม
สร้างการส่ งกระจายเหตุการณ์ addScore เมื่อได้รับข้อความให้ลา้ งภาพกราฟิ กด้วยคาสั่ง
clear เพิ่มคะแนนในตัวแปร score ด้วยคาสัง่ change score by 1 ใช้คาสั่ง if ในการวาดรู ปกระดิ่ง
ถ้าคะแนนน้อยกว่า 1 ให้ซ่อนตัวด้วยคาสั่ง hide ให้แสดงตัวด้วยคาสั่ง show เมื่อมีคะแนนตั้งแต่ 1
คะแนน ย้ายกระดิ่งไปที่จุดเริ่ มมุมบนซ้าย ทาการวนรอบตามจานวน score ด้วยคาสั่ง repeat โดย
การย้ายตาแหน่งด้วยคาสัง่ move และวาดภาพกระดิ่งด้วยคาสัง่ stemp
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คาสั่งแสดงจานวนกระดิ่งตามคะแนน

ในการเพิ่มและแสดงคะแนน จะส่ งข้อความเหตุการณ์ addScore
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การส่ งกระจายเหตุการณ์ addScore
เมื่อ Sprite กระดิ่งได้รับ ข้อความเหตุการณ์ addScore จะทาการวาดกระดิ่งเท่ากับจานวนคะแนน

วาดกระดิ่งเท่ากับจานวนคะแนน
4) Resource สาหรับเกม
การสร้างเกมต้องใช้ Resource หรื อวัตถุดิบในการสร้างเกมจานวนมากเพื่อให้เกมนั้นออกมา
น่าสนใจ และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็ นภาพกราฟิ ก เสี ยงดนตรี ที่ตอ้ งอาศัยผูม้ ีความสามารถเฉพาะด้าน ส่ วน
โปรแกรมเมอร์ มีหน้าที่ในการจับสิ่ งเหล่านั้นมาผสมผสานให้ลงตัว นักเขียนโปรแกรมสมัครเล่นไม่มีมือ
อาชีพมาสร้าง Resource ให้ จาเป็ นที่จะต้องเสาะหา Resource ที่ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์มาใช้ในงานของตน
ลิขสิ ทธิ์มาใช้ในงานของตน ลิขสิ ทธิ์เป็ นสิ่ งสาคัญหากไม่กล่าวในส่ วนนี้การเผยแพร่ ผลงานที่พยายาม
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สร้างขึ้นจะมีปัญหา ถึงขั้นฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้ ในที่น้ ีจะนาเสนอเว็บไซต์ที่มี Resource ที่สามารถ
นามาใช้ได้โดยไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ดังนี้
1. Youtube Audio Library แหล่งรวมดนตรี และเสี ยงประกอบ ที่นามาใช้ได้อย่างเสรี เนื่องจาก
YouTube ก็ประสบปัญหาเรื่ องลิขสิ ทธิ์เช่นกันเมื่อมีผอู ้ ปั โหลดไฟล์วีดีโอที่มีดนตรี ประกอบจาก
ค่ายเพลง ทาให้ถูกฟ้องร้องเป็ นประจา YouTube จึงรวบรวม ดนตรี และเสี ยงประกอบให้นามาใช้
ได้โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องลิขสิ ทธิ์
a. ดนตรี ที่ URL: http://www.youtube.com/audiolibrary/music
b. เสี ยงประกอบที่ URL: http://www.youtube.com/audiobibrary/soundeffect
2. Pics4Learning.com เมื่อเห็นภาพสวยๆ ในอินเตอร์ เน็ตก็มกั จะคลิกขวา save as เพื่อบันทึกภาพ
เก็บไว้ ซึ่ งอาจจะเป็ นภาพที่มีลิขสิ ทธิ์ ทาให้เราอาจจะละเมิดลิขสิ ทธิ์ เพื่อสร้างชิน้ งานขึ้นมาโดย
ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ในการใช้ภาพเหล่านั้น ทาให้ไม่สามารถเผยแพร่ งานได้ การเลือกใช้ภาพจึงมี
ความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่า ดนตรี หรื อเสี ยงประกอบเลย เว็บไซต์ pics4Learning.com เป็ นแหล่ง
รวมภาพเพื่อการศึกษาสวยๆ ให้เลือกใช้ได้อย่างเสรี และจัดแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่
ที่ URL: http//pics.tech4Leaning.com/
นอกจากนั้นยังสามารถเสาะหา Resource ที่ตอ้ งการได้จากแหล่งอื่น แต่ตอ้ งคานึงถึงเรื่ องลิขสิ ทธิ์
เป็ นสาคัญ
5) ส้ มหล่น
มาถึงการสร้างเกมจริ งๆ เป็ นเกมชื่อ ส้มหล่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์ ส้มหล่นลงมาจาก
ฟ้า ให้นา Bowl มาเก็บส้มกัน

ตัว Sprite ที่ใช้
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ฉาก

จัดฉากจัดวางเกม ส้มหล่น
สร้างตัวแปร score สาหรับ เก็บและแสดงคะแนน กาหนดป้ายคะแนนเป็ นแบบ large readout
สร้างคาสั่งควบคุม Bowl ให้เคลื่อนที่แนวนอนตามเมาส์

คลิกขวาตรง Score เลือก large readout

คาสั่งควบคุม Bowl ให้เคลื่อนที่แนวนอนตามเมาส์
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ส้มที่หล่นลงมาจะใช้คาสั่ง Clone ในการสร้างตัวแทนให้หล่นลงมา สาหรับ Sprite ส้มให้สร้าง
คาสั่งเริ่ มต้นในการกาหนดคะแนน เป็ น 0 ให้วนรอบตลอดด้วยคาสั่ง forever สุ่ มตาแหน่งแนวนอน ของ
ส้มสร้างตัว Clone หรื อตัวแทนคาสัง่ create clone of myself หยุดรอโดยสุ่ มเวลาในการหยุดรอ

คาสั่งเริ่ มต้นของส้ม ในการสั่งสร้างตัว Clone
สร้างคาสั่งกาหนดการทางานของตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้น โดยให้วนรอบตลอดไป เปลี่ยนตาแหน่ง
ในแนวดิ่ง ลดลงทีละ 10 เหมือนกับว่าตัวแทนกาลังตกลงมา ตรวจสอบการชนระหว่าง Bowl กับตัวแทน
เมื่อชนกันแสดงว่ารับได้ ทาการเพิ่มคะแนน เล่นเสี ยง แล้วลบตัวแทนที่รับได้ออกเมื่อตาแหน่งของ
ตัวแทน น้อยกว่า -100 แสดงว่ารับไม่ได้ เล่นเสี ยง ya แล้วลบตัวแทนที่ตกออก

คาสัง่ สาหรับตัว clone ของ แมว Scratch
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เมื่อเริ่ มเกม ตัวแทนจะตกลงมา เมื่อเลื่อน Bowl ไปรับจะได้คะแนน

เกมส้มหล่น
เกมจะวนรอบไม่รู้จบ จากนั้นเพิ่มแรงกดดันโดยกาหนดให้รับพลาดได้แค่ 3 ตัว โดยสร้างตัวแปร
life ไม่ตอ้ งแสดงป้ายคะแนน เพราะจะใช้รูปแสดงจานวนชีวิตที่เหลืออยูแ่ ทน เพิ่ม sprite หัวใจวางไว้มุม
บนซ้ายของ Stage

ตาแหน่งจัดวางรู ปกระดิ่งบอกจานวนชีวิต
สร้างคาสัง่ เริ่ มต้นให้กบั หัวใจ กาหนดให้หนั แค่ซา้ ยขวา และหันไปทางซ้าย กาหนดค่า life
เท่ากับ 4 สาหรับ 3 ชีวิต เนื่องจากคาสั่งถัดไปคือ การส่ งกระจายเหตุการณ์ delLife ซึ่ งจะลบชีวิตออกหนึ่ง
ถ้าเรี ยก จึงเท่ากับ 3 ตามที่ตอ้ งการ
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คาสั่งเริ่ มต้นของหัวใจ
เพิ่มคาสั่งส่ งกระจายเหตุการณ์ delLife เมื่อส้มหล่นถึงพื้นให้ลบชีวิตออก

เพิ่มคาสั่งส่ งกระจายเหตุการณ์ delLife เมื่อส้มหล่นถึงพื้น
สร้างคาสัง่ เมื่อหัวใจได้รับการส่ งกระจายเหตุการณ์ delLife ทาการล้างภาพวาด ลบชีวิตออกหนึ่ง
ตรวจสอบว่า ชีวิตเท่ากับ 0 หรื อไม่ ถ้าเท่ากับ 0 ให้ซ่อนหัวใจ แล้วหยุดทางานทั้งหมด หากไม่เป็ น 0 ให้
แสดงหัวใจ กาหนดตาแหน่งเริ่ มต้น วนรอบเท่ากับจานวนชีวิต เคลื่อนที่ 30 แล้ว stamp ภาพหัวใจ
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คาสัง่ ส่ งกระจายเหตุการณ์ delLife ของหัวใจ
ทาให้เห็นภาพหัวใจเท่ากับจานวนชีวิต

เกม ส้มหล่น ภาพหัวใจเท่ากับจานวนชีวิต
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เมื่อรับส้มที่หล่นลงมาพลาดจะทาให้หวั ใจหายไป

เกมส้มหล่น ภาพหัวใจลดลง
และเมื่อหัวใจหมด หรื อรับพลาด 3 ครั้ง จะทาให้เกมหยุด
จากนั้นเรายังสามารถทาฉากจบ เป็ น Game Over ได้ เมื่อหัวใจเท่ากับ 0
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ไปที่ฉาก เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ฉาก ใส่ ขอ้ ความว่า Game Over เข้าไปที่ฉาก

สร้างคาสั่งเมื่อหัวใจเท่ากับ 0 จะส่ งกระจายเหตุการณ์ gameover เพื่อส่ งค่าไปยังฉากที่สร้างเตรี ยมเอาไว้
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เพิม่ คาสั่ งส่ งกระจาย
ส่ วนฉากให้ใส่ คาสั่ง

เมื่อเราได้ลองฝึ กทาเกมนี้แล้ว สามารถนาไปประยุกต์สร้างเกมอื่นๆ ได้อีกมากมาย

