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บทนาํ 
 

ทาํไมต้องส่งเสริมให้เดก็หดัเขียนโปรแกรม 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่า ในปจัจุบนัน้ีคอมพวิเตอรม์บีทบาทอยา่งมากในชวีติประจาํวนัของเรา อกีทัง้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารยงัช่วยสง่เสรมิความกา้วหน้าอยา่งมาก ในศาสตรท์ุกแขนง 

และสาขาอาชพี สง่ผลใหใ้นศตวรรษที ่21 มคีวามตอ้งการเพิม่ศกัยภาพของเดก็ ใหม้คีวามรูด้า้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น และไม่ควรเป็นผู้ใช้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถใช้

ความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งผลงานใหม่ๆ  ออกมาไดด้ว้ย 

 

การฝึกเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ส่งเสริมศักยภาพในการแก้ปญัหา ด้วย

กระบวนการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างเป็นระบบ และคดิสรา้งสรรค ์ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนแสดงออกทาง

ความคดิ ผา่นไปยงัโปรแกรมผลงานทีส่รา้งขึน้ แลว้สือ่สารไปยงัผูใ้ชโ้ปรแกรมเหล่านัน้  

 

ในนานาประเทศ ตลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมามคีวามพยายามอย่างต่อเน่ือง ทีจ่ะส่งเสรมิการ

เขยีนโปรแกรมให้กบัเด็กๆ แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากโปรแกรมภาษาที่ใช้

ยงัคงซบัซ้อนเกินความสามารถของผู้เรยีน อย่างไรก็ตามงานวิจยัในเรื่องโปรแกรมภาษาที่

เหมาะสมกบัเดก็ หรอืผูท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์การเขยีนโปรแกรมมาก่อน ยงัดําเนินมาตลอด และ

ในช่วง 4-5 ปีทีผ่า่นมา โปรแกรมภาษา Scratch จากทมีงานวจิยั Media Lab MIT ไดร้บัการ

เผยแพร ่และเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยความงา่ยของโปรแกรมภาษา และเน้นการเขยีน

โปรแกรมผ่านสื่อหลากหลายชนิด ทําให้เด็กๆ สนุกสนานและสนใจกบัการเรียนรู้ได้อย่าง

ยาวนาน  
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เดก็ได้อะไรจากการเขียนโปรแกรม  

กระบวนการเขยีนโปรแกรม ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความคิดวเิคราะห์ คดิอย่างเป็นระบบ คิดเชิง

ตรรกะ และคดิสรา้งสรรค ์เพือ่แกป้ญัหาทางคอมพวิเตอร ์ดว้ยการสรา้งโปรแกรมผลงาน ซึง่เริม่

จากการพฒันาทางความคดิ ถ่ายทอดความคดิสูก่ารลงมอืปฏบิตัอิยา่งเป็นขัน้ตอน แกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าเมื่อมอุีปสรรค และเมื่อทํากระบวนการน้ีซํ้าๆ กจ็ะเกดิความชํานาญและความมัน่ใจ

ในแนวคดิและความสามารถของตวัเอง 

การนําเสนอผลงานใหผู้อ้ื่นได้ทดลองใช้งาน พรอ้มเปิดโอกาสรบัฟงัคําวจิารณ์ ขอ้สงสยั และ

ขอ้เสนอแนะ เป็นการเพิม่ทกัษะการฟงัและการยอมรบั การใช้เหตุผลในการอธิบาย และยงั

สามารถนําคาํแนะนํามาปรบัปรงุแกไ้ขผลงานตวัเองใหด้ยีิง่ขึน้ได ้

การแลกเปลี่ยนผลงานและความคิดเห็นกบัผู้อื่น ทําให้ผู้เรยีนได้มุมมอง ประสบการณ์ และ

เทคนิคการเขยีนโปรแกรมใหม่ๆ สามารถนํามาต่อยอดเชื่อมโยงกบัผลงานตวัเองได ้และยงัทํา

ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในสิง่ทีต่วัเองไดเ้รยีนรูม้า และสิง่ใดบา้งทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  

เมื่อผูเ้รยีนมพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมแลว้ การทาํงานเป็นทมีเพื่อแกป้ญัหาทีใ่หญ่ขึน้ เป็นการ

ส่งเสรมิทกัษะการบรหิารและการวางแผนเพื่อแบ่งงานกนัทําภายในกลุ่ม และทกัษะการสื่อสาร

ภายในกลุ่มซึง่สาํคญัมากในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย  

การสรา้งผลงานยงัสามารถเชื่อมโยงการใชค้วามรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ผา่นผลงานทีห่ลากหลาย เช่น 

การจําลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่าเรื่องแอนิเมชัน่ การแสดงผลงานศิลปะและงานดนตร ี

แมก้ระทัง่เกมส่งเสรมิการเรยีนรู ้เป็นต้น การสรา้งผลงานเป็นการเรยีนรูแ้บบผสมผสานแบบ

หน่ึง ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็มคีวามสนใจและความเขา้ใจในศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยง ในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 
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ทาํไมต้องใช้ Scratch 

โปรแกรม Scratch เป็นทัง้เครือ่งมอืและโปรแกรมภาษา พฒันาโดยทมีงาน Media Lab MIT มี

กลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็ๆ หรอืผูเ้ริม่ตน้หดัเขยีนโปรแกรม วตัถุประสงคข์องทมีพฒันา คอืการ

สง่เสรมิผูเ้รยีนใหใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ผา่นการใชส้ือ่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นขอ้ความ ภาพ เสยีง 

หรอื ภาพเคลื่อนไหว ดว้ยเครือ่งมอืทีไ่มซ่บัซอ้น และมาพรอ้มกบัตวัโปรแกรม Scratch เพือ่

สรา้งโปรเจกต่างๆ ตามจนิตนการของผูเ้รยีน อาทเิชน่ การเล่าเรือ่ง การสรา้งแอนิเมชัน่ การ

จาํลอง แมก้ระทัง่การเขยีนเกมกท็าํได ้ 

Scratch เหมาะสาํหรบัผูเ้ริม่ตน้ในการเขยีนโปรแกรม เน่ืองจากวธิกีารเขยีนโปรแกรม ทาํไดโ้ดย

การต่อบลอ็กคาํสัง่เพือ่สรา้งโปรแกรมสครปิต ์คลา้ยกบัการต่อเลโก ้บลอ็กทีต่่อดว้ยกนัไดเ้ทา่นัน้

ทีจ่ะอนุญาตใหต่้อกนัได ้การใสข่อ้มลูในบลอ็กกม็กีารตรวจเชค็เพือ่ป้องกนัการใสข่อ้มลูผดิพลาด 

ทาํใหไ้มเ่กดิขอ้ผดิพลาดในการเขยีนโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมจงึเป็นเรือ่งงา่ย ทาํใหผู้เ้รยีน

สนใจเรยีนรู ้ออกแบบ และสรา้งโปรเจกต่างๆ อยา่งสนุกสนาน ดว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละ

จนิตนาการ 

การฝึกเขยีนโปรแกรมภาษา Scratch ยงัใชแ้นวคดิ หลกัการเขยีนโปรแกรม และแนวทางปฏบิตัิ

ในการพฒันาโปรแกรม เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นโปรแกรมภาษาอื่นๆ จงึเป็นการปพูืน้ฐานและเตรยีม

ความพรอ้ม ในการเรยีนคอมพวิเตอรร์ะดบัต่อไปทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสงัคม ดงันัน้ทีมพฒันา Scratch ได้สร้างเว็บไซต ์

http://scratch.mit.edu เป็นเครอืค่ายชุมชนผูส้นใจใน Scratch ทีม่ผีูใ้ชง้านอยู่ทัว่โลก เพื่อเป็น

แหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นที่แลกเปลี่ยนโปรเจกผลงาน แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และ

มมุมองใหม่ๆ  ในเครอืขา่ยชุมชน  

ถงึแม ้Scratch จะถูกออกแบบมาสาํหรบัเดก็ แต่ศกัยภาพของมนักส็งูพอทีผู่ใ้หญ่ โดยเฉพาะคร ู

สามารถเรยีนรูแ้ละใช ้Scratch ไดอ้ย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิการสอน

อยา่งสรา้งสรรคไ์ด ้เชน่ ออกแบบโจทยท์ดสอบทีไ่มน่่าเบื่อ สรา้งแบบจาํลองเพื่อเพิม่ความเขา้ใจ 

หรอืทาํสือ่การสอนในวชิาต่างๆ เป็นตน้ 
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ความคาดหวงัเม่ือเดก็ได้เรียนรู้ Scratch จากหนังสือเล่มน้ี 

การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch สามารถเพิ่มเติมทักษะและความรู้ ให้กับผู้เรียน ด้าน

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเรยีนใน

ระดบัที่สูงขึ้น ซึ่งผูเ้รยีนต้องเรยีนรู้เชงิลึก ต้องมกีระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ เป็นผูส้ร้าง

มากกวา่เป็นผูใ้ชเ้พยีงอยา่งเดยีว 

การเขยีนโปรแกรมเป็นกจิกรรม ทีส่ง่เสรมิการใชค้วามคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผล และคดิ

อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้โจทย์ปญัหาที่ซับซ้อน ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ

จนิตนาการ ในการออกแบบและการสรา้งโปรแกรมผลงาน นอกจากนัน้การนําเสนอผลงานและ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ยงัเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ

มมุมองใหม่ๆ  รวมทัง้ทกัษะทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่นดว้ย 

การสรา้งโปรแกรมผลงาน เป็นการฝึกผูเ้รยีนใหเ้ลอืกใชส้ื่อทีม่อียู่หลากหลายไดอ้ย่างเหมาะสม 

สามารถเชื่อมโยงความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ เขา้กบัโปรแกรมผลงาน ในลกัษณะของสื่อรปูแบบผสม

ทาํใหเ้พิม่มติแิละขดีความสามารถในการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 

 

 

 

 

  



Scratch  
            การเขียนโปรแกรมสาํหรับเดก็ 7 

 

อ่านหนังสือเล่มน้ีอย่างไร 

หนังสือแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกัๆ ส่วนแรกแนะนําตัวโปรแกรม Scratch และการใช้งาน

เครื่องมอืต่างๆ ส่วนที่สองแนะนําวธิกีารเขยีนโปรแกรมภาษา Scratch แนวคดิและหลกัการ

เขยีนโปรแกรม ส่วนทีส่ามเรยีนรูเ้ทคนิคการเขยีนโปรแกรมแบบต่างๆ จากโปรเจกทีม่าพรอ้ม

กบัโปรแกรม Scratch โดยแต่ละโปรเจกทีถู่กเลอืกมาในแต่ละหมวด เป็นตวัอย่างเพื่อใหผู้เ้รยีน

ไดศ้กึษา และสามารถศกึษาตวัอยา่งทีเ่หลอืเพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 

การฝึกเขยีนโปรแกรมผา่นโปรเจก ผูเ้รยีนควรศกึษาทาํความเขา้ใจภาพรวมของโปรเจก เขา้ถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวละครต่างๆกบัเวที เรียนรู้การใช้บล็อกคําสัง่เพื่อทํางานให้ได้ตาม

เป้าหมาย เมื่อมคีวามเขา้ใจดแีล้ว ผู้เรยีนควรต่อยอดโปรเจก หาไอเดยีใหม่ๆ ใส่เขา้ไปแล้ว

เขยีนโปรแกรมเพิม่เตมิ  

การอา่นแบบเรยีงลําดบั เหมาะสาํหรบัผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์การเขยีนโปรแกรมมาก่อนเลย สว่น

คนทีม่ปีระสบการณ์การเขยีนโปรแกรมมาบา้ง อาจอ่านเรว็ๆ ในส่วนแรกเพื่อทําความรูจ้กักบั

โปรแกรม Scratch ก่อน จากนัน้เรยีนรูเ้ทคนิคต่างๆ ในการเขยีนโปรแกรมภาษา Scratch ใน

สว่นทีส่องและสาม  

ผูเ้รยีนไมค่วรศกึษาบลอ็กคาํสัง่ทีล่ะคาํสัง่ แต่อยา่งน้อยควรเขา้ใจการแบ่งหมวดของบลอ็กต่างๆ 

ควรเริม่จากการศกึษาตวัปญัหา พยายามหาแนวทางของคําตอบ ทดสอบแนวทางนัน้ดว้ยการ

เขยีนโปรแกรม อาจเลยีนแบบโปรแกรมทีไ่ดศ้กึษามาก่อนหน้าน้ีกไ็ด ้เมื่อผูเ้รยีนมปีระสบการณ์

การเขยีนโปรแกรมมากขึน้ จะเขา้ใจการใชง้านบลอ็กต่างๆ มากขึน้ตามไปดว้ย อย่างไรกต็าม

เมื่อเกดิความสงสยัในการใชง้านบลอ็กต่างๆ ดา้นทา้ยของหนังสอืไดร้วบรวมการใชง้านบลอ็ก

คาํสัง่ต่างๆ ไวส้าํหรบัอา้งองิ  
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โปรแกรม Scratch 

 

หน้าตาของโปรแกรม Scratch 

ก่อนอื่นมาทาํความรูจ้กัหน้าตาโปรแกรม Scratch กนัก่อน โปรแกรม Scratch นัน้เตม็ไปดว้ย

สสีนัสวยงาม โดยมเีวทสีาํหรบัการแสดงจากตวัละครต่างๆ ซึง่แต่ละตวัละครรวมทัง้เวทเีอง ต่าง

กม็บีทบาทหน้าทีข่องตวัเองทีถู่กเขยีนไวใ้นสครปิต ์สครปิตส์รา้งไดด้ว้ยการเขยีนโปรแกรม ที่

สรา้งจากบลอ็กคาํสัง่ในหมวดต่างๆ นํามาประกอบเรยีงกนัเขา้เป็นกลุ่มๆ  
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องคป์ระกอบหลกัๆ ในโปรแกรม Scratch จากรปูสามารถแบ่งออกเป็นสดัสว่นไดด้งัน้ี  

1. ทลูบารแ์ละเมนูบาร ์

2. เวทสีาํหรบัตวัละคร 

3. รายการตวัละครและเวท ี

4. ขอ้มลูของเวทหีรอืตวัละครทีถู่กเลอืก 

5. พืน้ทีส่าํหรบัเขยีนโปรแกรมสครปิต ์ชุดตวัละคร (ฉากหลงัเวท)ี และเสยีงประกอบ ของ

เวทหีรอืตวัละครทีถู่กเลอืก 

6. บลอ็กคาํสัง่หมวดต่างๆ ซึง่แยกตามสแีตกต่างกนั 

7. บลอ็กคาํสัง่ต่างๆ ในหมวดทีถู่กเลอืก 
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ทูลบาร์และเมนูบาร์ 
 

เน่ืองจากความตอ้งการให ้Scratch ใชง้านงา่ย ไมซ่บัซอ้น ทลูบารจ์งึมไีดห้ลายแหง่ตามความ

เหมาะสม รวมทัง้อยูร่วมกบัเมนูบารด์ว้ย 

 

ทูลบาร ์

ทลูบารป์ระกอบไปดว้ย ปุม่ต่างๆ สาํหรบังานทีใ่ชบ้่อยๆ ทาํใหส้ะดวกในการใชง้าน เพยีงคลกิที่

ปุม่เมือ่ตอ้งการทาํงานนัน้ๆ  

 

 

 

การบนัทกึโปรเจกปจัจุบนั ทาํไดอ้กีวธิ ีคอืเลอืกเมนู File คลกิเลอืก Save 

การแชรโ์ปรเจกไปยงัเวบ็ไซต ์Scratch ทาํไดอ้กีวธิ ีคอืเลอืกเมนู Share คลกิเลอืก Share This 

Project Online… 

  



12 
kidsangsan.com 
สมชาย พฒันาชวนชม 

 

การเปล่ียนภาษา 

  

 

สาํหรบัคนทีไ่มถ่นดัภาษาองักฤษ Scratch รองรบัภาษาอื่นๆ ไดห้ลายภาษา รวมทัง้ภาษาไทย

ดว้ย วธิกีารเปลีย่นภาษาทาํไดโ้ดย คลกิปุม่ลกูโลก จะเหน็รายการภาษาต่างๆ ใหเ้ลอืก 

ถา้ไมพ่บภาษาไทย หรอืภาษาอื่นทีต่อ้งการ ใหค้ลกิ more... เพือ่ดภูาษาอื่นๆ เพิม่เตมิ คลกิ

เลอืก “ไทย” เพือ่เลอืกภาษาไทย 

 

 

 

 

http://kidsangsan.files.wordpress.com/2011/05/thai.png
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หน้าตาโปรแกรมจะเปลีย่นเป็นภาษาไทยเกอืบทัง้หมด ยกเวน้ชื่อและขอ้ความทีเ่ขยีนเป็น

ภาษาองักฤษตัง้แต่แรก  
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การใช้เครื่องมือ 

คลกิเลอืกเครือ่งมอืทีต่อ้งการ ตวัชีเ้มาสจ์ะเปลีย่นเป็นรปูของเครือ่งมอืนัน้ จากนัน้สามารถคลกิ

บนตวัละคร ชดุแต่งกาย เสยีง บลอ็กคาํสัง่ หรอืสครปิต ์ทีร่องรบัเครือ่งมอืนัน้ๆ 

 

 

 

ถา้ตอ้งการยกเลกิการใชเ้ครือ่งมอื ใหค้ลกิพืน้ทีอ่ื่นๆ ของหน้าจอคอมพวิเตอร ์ทีไ่มใ่ช ่ตวัละคร 

ชดุแต่งกาย เสยีง บลอ็กคาํสัง่ หรอืสครปิต ์
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โหมดของเวที 

ปุม่ปรบัเปลีย่นโหมดของเวท ีอยูม่มุบนขวาของโปรแกรม สามารถเลอืกเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั

งานทีก่าํลงัทาํอยู ่

 

  

โหมดการนําเสนอ (Presentation mode) คลกิปุม่น้ีเมือ่ตอ้งการนําเสนอโปรเจกเตม็หน้า

จอคอมพวิเตอร ์ถา้ตอ้งการออกจากโหมดการนําเสนอ กดคยี ์Esc  

 

   

โหมดการด ู(View mode) เหมาะสาํหรบัตอนออกแบบและเขยีนโปรแกรมสครปิต ์พืน้ทีส่ขีาว

แสดงขนาดของเวท ีคลกิปุม่ระหวา่งสองปุม่น้ี เพือ่สลบัระหวา่งเวทเีลก็กบัเวทใีหญ่ คลกิปุม่แรก

เลอืกเวทเีลก็ เพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีใ่นการเขยีนสครปิตม์ากขึน้ คลกิปุม่ทีส่องเลอืกเวทใีหญ่ เพือ่ดกูาร

ทาํงานบนเวทไีดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ปุม่ทีถู่กเลอืกปจัจุบนัจะมกีรอบสเีทาเขม้ลอ้มอยู ่(ปุม่เวทเีลก็) 
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เมนูบาร ์

เมนูบารแ์บ่งการทาํงานต่างๆ ของ Scratch เป็นหมวดหมู ่อยูร่ว่มกบัปุม่เครือ่งมอืบางสว่น  

 
 

เมนู File 

 

 

 

 

 

ในเมนู File มเีมนูยอ่ย ใชจ้ดัการกบัโปรเจก Scratch ไดห้ลายอยา่ง โดยคลกิเลอืก 

• New สรา้งโปรเจกใหม ่ 

• Open… เปิดโปรเจกเก่า  

• Save บนัทกึโปรเจกปจัจุบนั  

• Save As… บนัทกึโปรเจกปจัจุบนัในชื่อใหม ่ 

• Import Project… นําเขา้ตวัละครและฉากเวทจีากโปรเจกอื่นๆ มารวมกบัโปรเจก

ปจัจุบนั  

• Export Sprite… สง่ออกไฟลข์องตวัละครทีถู่กเลอืกอยู ่เพือ่ใชใ้นโปรเจกอื่น    

• Project Notes… เขยีนอธบิายเกีย่วกบัโปรเจก เชน่คาํสัง่ในการใชง้านโปรเจก                

• Quit ออกจากโปรแกรม Scratch 
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เมนู Edit  

 

 

  

 

 

ในเมนู Edit มเีมนูยอ่ยดงัน้ี 

• Undelete กู ้บลอ็ก สครปิต ์ตวัละคร ชดุละคร หรอืเสยีง กลบัมาจากทีถู่กลบออกไป  

• Start Single Stepping แสดงการทาํงานทลีะขัน้ แต่ละบลอ็กทีก่าํลงัทาํงานจะถูกไฮไลท ์

มปีระโยชน์ในการหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม และชว่ยใหน้กัเขยีนโปรแกรมมอืใหม่

เขา้ใจลาํดบัขัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรม  

• Set Single Stepping... ใชก้าํหนดความเรว็การทาํงานใน 1 ขัน้ตอนของโปรแกรม  

• Compress Sounds... บบีอดัขอ้มลูเสยีงเพือ่ลดขนาดของไฟลโ์ปรเจก แต่การบบีอดั

อาจลดคุณภาพของเสยีง  

• Compress Images... บบีอดัขอ้มลูภาพเพือ่ลดขนาดของไฟลโ์ปรเจก แต่การบบีอดัอาจ

ลดคุณภาพของภาพ  

• Show Motor Blocks เพิม่บลอ็กมอเตอรใ์นบลอ็กหมวดการเคลื่อนที ่สามารถใชบ้ลอ็ก

มอเตอรร์ว่มกบั LEGO® Education WeDo ได ้เพือ่ควบคุมการทาํงานมอเตอร ์ที่

เชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร ์
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เมนู Share 

 

 

 

ในเมนู Share มเีมนูยอ่ยดงัน้ี 

• Share This Project Online… สาํหรบัแชรโ์ปรเจกปจัจุบนัไปยงัเวบ็ไซตข์อง Scratch  

• Go To Scratch Website… ไปยงัเวบ็ไซตข์อง Scratch (scratch.mit.edu)  

 

เวบ็ไซต ์Scratch มขีอ้มลูทีน่่าสนใจหลายๆ อยา่งเกีย่วกบั Scratch สามารถดาวน์โหลด

โปรแกรม Scratch ไดท้ีน้ี่ รวมทัง้โปรเจกทีผู่อ้ ื่นแชรไ์วม้ากมาย 
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การแชรโ์ปรเจก 

ถา้ตอ้งการแชรโ์ปรเจกปจัจุบนัทีก่าํลงัสรา้งอยูไ่ปยงัเวบ็ไซตข์อง Scratch คลกิเมนู Share เลอืก 

Share This Project Online… 

 

 

 

การแชรโ์ปรเจก ตอ้งม ีLogin และ Password ถา้ยงัไมม่ ีสมคัรไดโ้ดยคลกิ Create account ซึง่

จะเปิดเวบ็ไซต ์Scratch ออกมา คลกิ Sign up เพือ่สมคัรสมาชกิ จากนัน้ใสข่อ้มลูต่างๆ ที่

เกีย่วกบัโปรเจก เชน่ ชื่อโปรเจก (Project name) รายละเอยีดของโปรเจก (Project notes) และ

สามารถคลกิกล่องหน้า Compress sounds and images เพือ่บบีอดัขอ้มลูไฟลเ์สยีงและไฟล์

รปูภาพใหม้ขีนาดเลก็ลง 
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เมนู Help 

 

 
 

เมนู Help ใชส้าํหรบัขอความชว่ยเหลอืในการใชง้าน Scratch มเีมนูยอ่ยดงัน้ี 

• Help page... นําไปสูเ่วบ็ไซตข์อง Scratch ทีม่คีูม่อื เอกสารอา้งองิ บทเรยีน และ

คาํถามคาํตอบทีพ่บบ่อยๆ  

• Help screens... นําไปสูเ่วบ็ไซตข์อง Scratch ทีอ่ธบิายการใชง้านบลอ็กต่างๆ 

• About Scratch... ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั Scratch  

 

เมนูอ่ืนๆ 

ถา้คลกิขวาทีต่วัละคร เวท ีบลอ็ก หรอืพืน้ทีว่า่งบางแหง่ จะมเีมนูปรากฎขึน้มา ใหเ้ลอืกใชง้านที ่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีค่ลกินัน้ๆ  
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ตวัละครและเวท ี
 

เวที 

เวท ี(Stage) เป็นสถานทีท่ีใ่หต้วัละครใชแ้สดง มภีาพฉากหลงั (Background) ทีส่ามารถเปลีย่น

ได ้มขีอบเขตทีแ่น่นอน โดยแต่ละตําแหน่งบนเวท ีถูกกาํหนดดว้ยคา่ x ในแนวนอน และ y ใน

แนวตัง้ ทีม่มุล่างขวามตีําแหน่งพกิดัของเมาสแ์สดงอยู ่ 

 

 

  

ดา้นบนซา้ยของเวทแีสดงชือ่ของโปรเจก (3 FishChomp) ดา้นบนขวามปีุม่ธงเขยีว  ใช้

สาํหรบัเริม่ตน้ทาํงานสครปิตใ์นโปรเจก สว่นปุม่แปดเหลีย่มสแีดง  ใชส้าํหรบัหยดุการ

ทาํงานสครปิตท์ัง้หมด 
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เมือ่คลกิขวาบนฉากเวท ีจะมเีมนูปรากฎใหเ้ลอืกดงัน้ี 

• grab screen region for new sprite  ตกีรอบพืน้ทีฉ่ากหลงัแลว้นํามาใชเ้ป็นตวัละคร

ใหม ่

• save picture of stage… บนัทกึภาพทัง้หมดทีป่รากฎอยูบ่นเวท ีณ ขณะนัน้ แลว้เกบ็

ลงในไฟลภ์าพ 
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ขนาดของเวทีและตาํแหน่งต่างๆ บนเวที 

 

 

 

เวทมีขีนาด 480 หน่วยในแนวนอน (แกน x) และ 360 หน่วยในแนวตัง้ (แกน y) การบอก

ตําแหน่งใดๆ บนเวทจีะอยูใ่นรปูพกิดั (x, y) โดยคา่ x และ y นัน้ จะอา้งองิจากตําแหน่ง

ศนูยก์ลาง (0, 0) ซึง่อยูต่รงกลางเวท ีดงันัน้มมุบนล่างทัง้ซา้ยขวาจะมตีําแหน่งตามทีแ่สดงไวใ้น

รปู 

ภาพฉากหลงัทีจ่ะแสดงบนเวทไีด ้จะมขีนาดไมเ่กนิกวา่ขนาดของเวท ี(480 x 360) ถา้ภาพฉาก

หลงัทีจ่ะใชม้ขีนาดใหญ่กวา่ โปรแกรม Scratch จะลดขนาดของภาพนัน้ตามสดัสว่นโดย

อตัโนมตั ิเพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดของเวท ี
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รายการตวัละครและเวที 

 

 

ตวัละคร (Sprite) คอืสิง่ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใชแ้สดงบทบาทหน้าทีบ่นเวท ีตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด้

ออกแบบไว ้สว่นเวท ีมฉีากหลงัแสดงภาพบรรยากาศ และสิง่แวดลอ้มในสถานทีห่น่ึงๆ 

ตวัละครและเวททีีใ่ชใ้นแต่ละโปรเจก จะปรากฎอยูใ่นรายการใตเ้วท ีเปรยีบเสมอืนหอ้งแต่งตวั

ของตวัละครกบัหอ้งเกบ็ฉากเวท ีโดยมเีสน้แบ่งกัน้อยู ่หอ้งเกบ็ฉากเวทจีะอยูซ่า้ยมอื สว่นหอ้ง

แต่งตวัจะอยูด่า้นขวามอื แต่ละตวัละครรวมทัง้เวท ีจะมชีื่อกาํกบัอยูใ่ตภ้าพ ตวัละครหรอืฉาก

เวททีีถู่กเลอืกจะมกีรอบสฟ้ีาลอ้มรอบอยู ่

 

เมือ่คลกิขวาทีต่วัละครในรายการ จะมเีมนูปรากฎใหเ้ลอืกดงัน้ี 

• show เพือ่ใหต้วัละครปรากฎตวับนเวท ี

• export this sprite สง่ออกเป็นไฟลเ์พือ่เกบ็ขอ้มลู ชุด และสครปิตข์องตวัละครน้ี  

• duplicate ทาํซํ้าตวัละครน้ี 

• delete ลบตวัละครน้ี 
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เมือ่คลกิขวาบนตวัละครทีอ่ยูบ่นเวท ีจะมเีมนูปรากฎใหเ้ลอืกดงัน้ี 

• grab screen region for new costume ตกีรอบพืน้ทีฉ่ากหลงัแลว้นํามาใชเ้ป็นชุดตวั

ละครใหม ่ 

• export this sprite สง่ออกเป็นไฟลเ์พือ่เกบ็ขอ้มลู ชุด และสครปิตข์องตวัละครน้ี  

• duplicate ทาํซํ้าตวัละครน้ี 

• delete ลบตวัละครน้ี 

• resize this sprite ปรบัขนาดของตวัละครน้ี 

• rotate this sprite หมนุตวัละครน้ี 
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การสร้างตวัละครใหม่  

ในการสรา้งตวัละครใหม่ๆ  เพิม่เขา้มาในโปรเจกสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีโดยการเลอืกคลกิปุม่ 

เครือ่งมอื 3 ปุม่น้ี 

   

 

   

วธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการเพิม่ตวัละครใหมใ่นโปรเจก คอืคลกิทีปุ่ม่น้ี โปรแกรม Scratch จะสุม่ตวั

ละคร จากคลงัตวัละครทีม่อียูใ่นโปรแกรมมาให ้วธิน้ีีไดต้วัละครมาอยา่งรวดเรว็ แต่ไมรู่ว้า่จะได้

ตวัละครใดมา  

 

  

แต่ถา้ตอ้งการเลอืกตวัละครเอง ทาํไดโ้ดยคลกิปุม่น้ี โปรแกรมจะแสดงคลงัตวัละครในหมวด

ต่างๆ มาใหเ้ลอืก เชน่ในกรณน้ีี ผูใ้ชเ้ลอืกโฟลเ์ดอรห์มวดสตัว ์(Animals) โดยดบัเบิล้คลกิทีโ่ฟล์

เดอรห์รอืคลกิเลอืกโฟลเ์ดอรแ์ลว้คลกิปุม่ OK 
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ในโฟลเ์ดอรห์มวดสตัว ์มตีวัละครใหเ้ลอืกมากมาย ถา้ตอ้งการเลอืกตวัละคร เชน่ ป ู(crab2) ให้

ดบัเบิล้คลกิไดเ้ลย หรอืคลกิเลอืกทีป่แูลว้คลกิปุม่ OK 

 

 

 

 

 

 

 

สงัเกตวา่ ตวัละครบางตวัจะมสีครปิตม์าดว้ย เชน่ มด (Crawling Ant) ม ี4 สครปิต ์ถา้เลอืกมด 

กจ็ะไดส้ครปิตม์าดว้ย 

 

  

วธิสีดุทา้ยถา้ตอ้งการสรา้งตวัละครดว้ยตวัเอง Scratch กม็โีปรแกรมสาํหรบัวาดรปูมาใหด้ว้ย 

โดยการคลกิปุม่ จะไดโ้ปรแกรมวาดรปู (Paint Editor)  

เมือ่วาดรปูเสรจ็แลว้ คลกิปุม่ OK เพือ่บนัทกึรปูเป็นตวัละครใหม ่ถา้ไมต่อ้งการรปูทีว่าดมา คลกิ

ปุม่ cancel 
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สิง่ทีส่าํคญัของการสรา้งตวัละครดว้ยวธิน้ีีคอื การกาํหนดจุดศนูยก์ลางของชุดตวัละคร ซึง่

นอกจากใชบ้อกตําแหน่งพกิดัของตวัละครแลว้ ยงัเป็นจุดอา้งองิสาํหรบัการเคลื่อนที ่การหมนุ 

และการสลบัทศิ  
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เครื่องมือวาดรปูแถวท่ี 1 

 

 

 

• พูก่นั : สาํหรบัวาดอยา่งอสิระดว้ยสพีืน้หน้าปจัจุบนั บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืกสามารถปรบั

เลอืกขนาดของพูก่นัได ้ 

• ยางลบ : สาํหรบัลบอยา่งอสิระ บรเิวณทีถู่กลบจะโปรง่แสง บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืก

สามารถปรบัเลอืกขนาดของยางลบได ้

• ถงัเทส ี: สาํหรบัเทสบีนพืน้ทีท่ีต่่อเน่ืองกนั ดว้ยสเีดยีวหรอืเฉดส ีบรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืก

สามารถเลอืกรปูแบบการเทสไีด ้(สเีดยีว เฉดสแีนวนอน เฉดสแีนวตัง้ หรอื เฉดสแีนวรศัม)ี 

เฉดสเีกดิจากการผสมสจีากสพีืน้หน้าไปยงัสพีืน้หลงั  

• สีเ่หลีย่ม : วาดรปูสีเ่หลีย่มทบึหรอืกรอบสีเ่หลีย่ม ดว้ยสพีืน้หน้า บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืก

สามารถเลอืกรปูแบบของสีเ่หลีย่มได ้(สีเ่หลีย่มทบึหรอืกรอบสีเ่หลีย่ม) ในกรณขีองกรอบ

สีเ่หลีย่ม ขนาดของเสน้กาํหนดไดจ้ากขนาดของพูก่นั  

• วงร ี: วาดรปูวงรทีบึหรอืกรอบวงร ีดว้ยสพีืน้หน้า บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืกสามารถเลอืก

รปูแบบของวงรไีด ้(วงรทีบึหรอืกรอบวงร)ี ในกรณขีองกรอบวงร ีขนาดของเสน้กาํหนดได้

จากขนาดของพูก่นั  
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เครื่องมือวาดรปูแถวท่ี 2 

 

 

 

• เสน้ตรง : วาดเสน้ตรงดว้ยสพีืน้หน้า บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืก สามารถปรบัเลอืกขนาด

ของพูก่นัได ้ถา้กด Shift + ลากเสน้ จะบงัคบัเสน้เป็นเสน้แนวนอนหรอืแนวตัง้ 

• ขอ้ความ : ใสข่อ้ความเขา้กบัรปูวาด บรเิวณเครือ่งมอืทางเลอืกสามารถปรบัเลอืกแบบอกัษร

และขนาดของตวัอกัษรได ้แต่ละชุดตวัละครสามารถใชข้อ้ความไดเ้พยีงหน่ึงขอ้ความ   

• เครือ่งมอืใชเ้ลอืกพืน้ที ่: ตกีรอบพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม จากนัน้สามารถลากยา้ยสีเ่หลีย่มน้ีไปยงั

ตําแหน่งใหมไ่ด ้(กดคยี ์Del เพือ่ลบสิง่ทีเ่ลอืกในสีเ่หลีย่ม กดคยี ์Shift + Del หรอื Shift + 

backspace เพือ่ลบสิง่อื่นทัง้หมดทีอ่ยูน่อกกรอบสีเ่หลีย่ม) คลกินอกกรอบสีเ่หลีย่มเพือ่

ยกเลกิกรอบสีเ่หลีย่มปจัจุบนั 

• ตราประทบั : เลอืกพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มครอบคลุมในสิง่ทีต่อ้งการทาํซํ้า จากนัน้คลกิในบรเิวณอื่น

เพือ่ทาํซํ้า ยกเลกิการทาํซํ้าดว้ยการคลกิเครือ่งมอืใดๆ กไ็ด ้

• หลอดหยด : ใชป้ลายหลอดหยดเพือ่เลอืกสสีาํหรบัสพีืน้หน้า โดยสามารถเลอืกไดจ้ากจานส ี

หรอืบรเิวณภายในผนืผา้ใบ ถา้ตอ้งการเลอืกสทีีอ่ยูน่อกบรเิวณผนืผา้ใบ ใหค้ลกิหลอดหยด

ในผนืผา้ใบ แลว้ลากออกไปขา้งนอกผา้ใบเพือ่เลอืกสทีีต่อ้งการ 
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เครื่องมืออ่ืนๆ 

• คลกิบรเิวณสปีจัจุบนัแต่ละครัง้ จะสลบัสรีะหวา่งสพีืน้หน้ากบัสพีืน้หลงั คลกิสใีนจานสเีพือ่

เลอืกสใีหมส่าํหรบัสพีืน้หน้า ถา้ตอ้งการเลอืกสสีาํหรบัสพีืน้หลงั กดคยี ์Shift + คลกิสใีนจาน

ส ี 

• คลกิเลอืกจานสทีางเลอืก เพือ่เปลีย่นจานสเีป็นจานสแีบบต่อเน่ือง   

• คลกิปุม่กาํหนดจุดศนูยก์ลาง เพือ่เลอืกตําแหน่งในรปู ใหเ้ป็นจุดศนูยก์ลางของการหมนุเมือ่

ตวัละครถูกหมนุบนเวท ี   

• คลกิปุม่ซมูภาพ เพือ่ขยายหรอืยอ่ผนืผา้ใบ ถา้ซมูภาพเกนิ 100% แถบเลื่อนภาพใน

แนวนอนและแนวตัง้จะปรากฎ เพือ่ใชส้าํหรบัเลื่อนดภูาพในผนืผา้ใบ การซมูภาพไมไ่ด้

เปลีย่นขนาดของภาพ  

• คลกิปุม่มาตราสว่น (หดหรอืขยาย) เพือ่เปลีย่นขนาดรปูในผนืผา้ใบ หรอืรปูในสว่นทีเ่ลอืกไว ้

ถา้กดคยี ์Shift + คลกิปุม่มาตราสว่น จะสามารถใสค่า่ขยายเป็นเปอรเ์ซน็ตไ์ด ้(100 % คอื

มาตราสว่นดัง้เดมิ) 

• คลกิปุม่หมนุ (ตามเขม็หรอืทวนเขม็นาฬกิา) เพือ่หมนุรปูในผนืผา้ใบ หรอืรปูในสว่นทีเ่ลอืก

ไว ้ถา้กดคยี ์Shift + คลกิปุม่หมนุ จะสามารถใสค่า่องศาได ้ 

• คลกิปุม่สลบัดา้น (แนวนอนหรอืแนวตัง้) เพือ่สลบัดา้นของรปูในผนืผา้ใบ หรอืรปูในสว่นที่

เลอืกไว ้  

• คลกิปุม่นําเขา้ เพือ่เปิดรปูภาพจากไฟล ์และใสไ่วบ้นผนืผา้ใบ   

• คลกิปุม่ลา้งผา้ใบ เพือ่ลา้งรปูทัง้หมดจากผนืผา้ใบ   

• ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดระหวา่งวาดรปู คลกิปุม่ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิสิง่ทีเ่พิง่ทาํไป แต่ถา้เปลีย่นใจ

ตอ้งการนําสิง่ทีเ่พิง่ยกเลกิไปกลบัมา คลกิปุม่ทาํซํ้า  
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ข้อมลูของตวัละคร 

เมือ่คลกิเลอืกตวัละครในรายการ หรอืดบัเบิล้คลกิตวัละครบนเวท ีจะเหน็ขอ้มลูสว่นตวัของตวั

ละครนัน้ 

 

 

 

ตวัละครมสีว่นประกอบอยูห่ลายอยา่ง เชน่ ชื่อ (Creature6) ทศิทางการเคลื่อนที ่(104) 

ตําแหน่งบนเวท ี(x: -166 y: 125) สขีองปากกา (สฟ้ีา) สครปิต ์(Scripts) ชุดตวัละคร 

(Costumes) เสยีง (Sounds) รปูแบบในการหมนุ และความสามารถในการเคลื่อนทีด่ว้ยการใช้

เมาสล์ากในโหมดนําเสนอหรอืบนเวบ็ไซต ์Scratch แมกุ่ญแจปิดหมายถงึไมส่ามารถทาํได ้คลกิ

แมกุ่ญแจเพือ่ปลดลอ็ก ใหส้ามารถทาํได ้

สว่นประกอบบางอยา่งอาจมหีรอืไมม่กีไ็ด ้เชน่ สครปิตแ์ละเสยีง แต่องคป์ระกอบทีต่อ้งมคีอื ชื่อ 

ทศิทางการเคลื่อนที ่ตําแหน่งบนเวท ีซึง่จะถูกกาํหนดโดยอตัโนมตัถิา้ไมร่ะบุตอนสรา้งตวัละคร 

สว่นชุดตวัละคร ซึง่บ่งบอกหน้าตา และการมอียูข่องตวัละครนัน้ๆ ตอ้งมใีนตอนสรา้งตวัละคร 
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ทิศทางการเคล่ือนท่ี 

 

 

 

ทศิทางบนเวทจีะถูกระบุเป็นองศา ระหวา่ง -180 ถงึ 180 องศา ทศิ 0 ชีไ้ปดา้นบน หมนุตาม

เขน็นาฬกิาเป็นทศิบวก หมนุทวนเขน็นาฬกิาเป็นทศิลบ ทศิ -180 กบั 180 องศาชีไ้ปดา้นล่าง

เหมอืนกนั แต่มาจากคนละดา้น (ตามรปู)  

เมือ่นํารปูปลามาใสก่รอบทศิทางจะไดด้ง้รปู เสน้สน้ํีาเงนิเป็นตวับอกทศิทางการเคลื่อนทีป่จัจุบนั 

คอื 104 องศา การเปลีย่นทศิทางทาํไดโ้ดยคลกิทีต่วัปลาแลว้หมนุตามทศิทีเ่ราตอ้งการ สงัเกต

วา่เสน้บอกทศิทางสน้ํีาเงนิและตวัเลขบอกทศิองศาจะเปลีย่นตามขณะหมนุดว้ย  
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ข้อมลูของเวที 

 

 

 

เมือ่คลกิเลอืกเวทใีนรายการ หรอืดบัเบิล้คลกิพืน้ทีว่า่งบนเวท ีจะเหน็ขอ้มลูสว่นตวัของเวท ี

เวทมีสีว่นประกอบน้อยกวา่ตวัละครมาก เน่ืองจากเวทเีคลื่อนทีไ่มไ่ด ้จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมตีําแหน่ง

ทศิทางการเคลื่อนที ่รปูแบบในการหมนุ และความสามารถในการเคลื่อนทีด่ว้ยการใชเ้มาสล์าก 

เวทวีาดรปูบนตวัเองไมไ่ด ้จงึไมม่ปีากกาสาํหรบัวาดรปู แต่สามารถลบรปูบนเวทไีด ้ในแต่ละโป

รเจกมเีวทเีดยีว จงึมชีื่อเดยีว (Stage) และไมส่ามารถเปลีย่นชื่อได ้ 

อยา่งไรกต็ามเวทสีามารถมสีครปิตเ์ป็นของตวัเอง มภีาพฉากหลงัไดห้ลายภาพ และมเีสยีง

ประกอบเวทไีด ้
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พืน้ทีสํ่าหรับเขยีนสคริปต์ 
 

สคริปตส์าํหรบัตวัละคร 

เมือ่เลอืกตวัละครแลว้ (เชน่ hungry fish) คลกิแทป Scripts จะเหน็พืน้ทีส่าํหรบัเขยีนสครปิต ์ 

 

 

 

สครปิตค์อืชุดคาํสัง่สาํหรบัตวัละครหรอืเวท ีเพือ่ใหท้าํงานตามทีอ่อกแบบโปรแกรมไว ้

สครปิตข์องตวัละครหน่ึงๆ มไีดห้ลายสครปิต ์(2 สครปิตใ์นตวัอยา่งน้ี) หรอืไมม่เีหลอืกไ็ด ้

สครปิตห์น่ึงๆ ประกอบไปดว้ยบลอ็กคาํสัง่มาเรยีงต่อกนัเป็นกลุ่ม บางบลอ็กสามารถอยูข่า้งใน 

หรอืซอ้นอยูบ่นบลอ็กอื่นได ้ 
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เมือ่คลกิขวาทีบ่ลอ็กใดๆ บนสครปิต ์จะมเีมนูปรากฎดงัน้ี 

• help เพือ่ขอ้ความชว่ยเหลอื ดวูา่บลอ็กนัน้ทาํงานอยา่งไร  

• duplicate ทาํซํ้าบลอ็ก โดยบลอ็กทีจ่ะถูกทาํซํ้า จะมาตัง้แต่บลอ็กทีถ่กูคลกิรวมไปถงึ

บลอ็กทีต่ามมาดว้ย  

แต่ถา้คลกิขวาบลอ็กบนสดุของสครปิต ์ซึง่เป็นตวัแทนของทัง้สครปิต ์จะมเีมนูเพิม่อกีอยา่งคอื 

delete คลกิเพือ่ลบบลอ็กทัง้สครปิต ์
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สคริปตส์าํหรบัเวที 

สครปิตส์าํหรบัเวทกีค็ลา้ยๆ กบัของตวัละคร เพยีงแต่วา่บลอ็กทีส่ามารถใชง้านไดจ้ะลดลง 

โดยเฉพาะบลอ็กหมวดการเคลื่อนทีน่ัน้ไมม่เีลย เน่ืองจากเวทไีมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดน้ัน้เอง 

 

 

 

เมือ่คลกิขวาบนพืน้ทีว่า่ง จะมเีมนูใหเ้ลอืกดงัน้ี 

• clean up เพือ่จดัระเบยีบการใชพ้ืน้ทีข่องแต่ละสครปิตใ์หเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

• save picture of script เพือ่บนัทกึสครปิตท์ัง้หมดใหเ้ป็นไฟลภ์าพ 

• add comment จะปรากฎพืน้ทีส่เีหลอืง สามารถบนัทกึขอ้ความเกีย่วกบัสครปิตท์ีก่าํลงั

เขยีนอยู ่เพือ่ใชเ้ตอืนความจาํในภายหลงั   
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ชุดตวัละครและภาพฉากหลงัเวท ี
 

 
 

คลกิแทป Costumes ของ hungry fish เพือ่ด ูแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิชุดของตวัละคร ซึง่ในตวัอยา่ง

น้ีม ี2 ชุด ชุดทีใ่สอ่ยูป่จัจุบนั จะมกีรอบสฟ้ีาลอ้มอยู ่สามารถใชเ้มาสค์ลกิชุดอื่น เพือ่เปลีย่นชุด

ใหต้วัละครบนเวทไีด ้ชุดแต่ละชุดเกดิจากรปูภาพ ซึง่มสีว่นประกอบดงัน้ี (สาํหรบัชุดปจัจุบนั)  

• ชื่อชุด (open-mouth)  

• ขนาดของภาพ (214 x 111)  

• ขนาดไฟลข์องภาพ (2 KB)  

• ลาํดบัชุดกาํกบัอยูท่ีม่มุซา้ยบน (1) ซึง่สามารถสบัเปลีย่นไดด้ว้ยการลากชุดขึน้ลง ไป

ตําแหน่งทีต่อ้งการ  

• ปุม่ Edit เพือ่แกไ้ขภาพในโปรแกรมวาดรปู (Paint Editor)  

• ปุม่ Copy เพือ่ทาํซํ้าชุดน้ี  

• ปุม่ลบชุด  เมือ่ไมต่อ้งการชุดน้ีแลว้ 
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คลกิขวาทีชุ่ดใด จะมเีมนูใหเ้ลอืกดงัน้ี  

• turn into new sprite จะสามารถสรา้งตวัละครใหมจ่ากชุดน้ีได ้ 

• export this costume จะสามารถสง่ออกชุดน้ีเพือ่เกบ็ไวใ้นไฟลไ์ด ้

 

เมือ่เลอืกเวท ีแลว้คลกิแทป Backgrounds ของเวท ีเพือ่ด ูแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิฉากหลงั ซึง่มี

สว่นประกอบคลา้ยกบัชุดตวัละคร เพยีงแต่วา่ภาพของฉากหลงัมขีนาดไมเ่กนิ 480 x 360 ตาม

ขนาดของเวท ี
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การสร้างชดุละครหรือฉากหลงั  

การสรา้งชุดละครหรอืฉากหลงัทาํไดห้ลายวธิ ีเมือ่คลกิแทป Costumes หรอืแทป Backgrounds 

จะเหน็ 3 ปุม่สาํหรบัสรา้งชดุตวัละครหรอืฉากหลงั 

 

 

• คลกิปุม่ Paint เพือ่วาดชุดใหม ่โดยใชโ้ปรแกรมวาดรปู (Paint Editor)  

• คลกิปุม่ Import เพือ่โหลดชุดทีม่มีากบัโปรแกรม Scratch (ชุดอยา่งเดยีว ไมม่สีครปิต)์ 

• คลกิปุม่ Camera ถา้เครือ่งคอมพวิเตอรม์กีลอ้ง คลกิปุม่รปูกลอ้งหรอืกดแป้นเวน้วรรค

เพือ่ถ่ายรปู เมือ่ถ่ายเสรจ็คลกิปุม่ Done กจ็ะไดร้ปูออกมา เป็นชุดถดัไปของตวัละครที่

เลอืกปจัจุบนั หรอืภาพฉากหลงัถดัไปของเวท ี

 

 

 

นอกจากนัน้ยงัสามารถลากรปูภาพ จากเวบ็ไซต ์โฟลเ์ดอร ์หรอืเดสกท์อ็ป มาใสใ่นรายการของ

ชุดตวัละครหรอืภาพฉากหลงัไดเ้ลย  
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เสียงตวัละครและเสียงประกอบ 
 

 

 

คลกิแทป Sounds ของ hungry fish เพือ่ฟงั แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิเสยีงใหก้บัตวัละคร ตวัอยา่งน้ีมี

เพยีงเสยีงเดยีวในรายการ เสยีงไมไ่ดเ้กดิขึน้ตลอดเวลา แต่จะสง่เสยีงเมือ่ถูกเรยีกใชง้านเทา่นัน้ 

เสยีงแต่ละเสยีงมสีว่นประกอบดงัน้ี  

• ชื่อ (chomp)  

• ระยะเวลา (0:00:01)  

• ขนาดไฟล ์(31 KB)  

• ปุม่เปิดเสยีง  สาํหรบัทดสอบเสยีง 

• ปุม่ปิดเสยีง    

• ปุม่ลบเสยีง  ถา้ไมต่อ้งการเสยีงน้ีแลว้ 

เมือ่คลกิขวาทีเ่สยีงจะมเีมนู export this sound ใหเ้ลอืก เพือ่สง่ออกเสยีงน้ีเกบ็ไวใ้นไฟล ์
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การสร้างเสียง  

คลกิแทป Sounds จะเหน็ 2 ปุม่สาํหรบัสรา้งเสยีง ใหก้บัตวัละครหรอืเวท ี

 

คลกิปุม่ Record จะไดโ้ปรแกรมบนัทกึเสยีง (Sound Recorder) ออกมา เพือ่บนัทกึเสยีงจาก

ผูใ้ช ้ผา่นไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอร ์โปรแกรมบนัทกึเสยีงมแีถบบนัทกึเสยีง และเวลาที่

ใชไ้ปในการบนัทกึเสยีงกาํกบัอยูด่ว้ย  

 

 

 

การบนัทกึเสยีงกค็ลา้ยกบัเครือ่งเสยีงทัว่ๆ ไป คลกิปุม่วงกลมสแีดงเริม่บนัทกึเสยีง เมือ่บนัทกึ

เสรจ็ คลกิปุม่หยดุเสยีง (สีเ่หลีย่ม) จากนัน้สามารถคลกิปุม่เล่นเสยีง (สามเหลีย่ม) เพือ่ทดสอบ

เสยีงทีบ่นัทกึมา ถา้ไมพ่อใจเสยีงทีไ่ดม้า สามารถบนัทกึใหมไ่ด ้ดว้ยการคลกิปุม่บนัทกึเสยีงอกี

ครัง้ บนัทกึซํ้ากีค่ร ัง้กไ็ดจ้นกวา่จะพอใจ ถา้พอใจกบัเสยีงทีบ่นัทกึแลว้ คลกิปุม่ OK เพือ่นําไปใช้

งานต่อไป แต่ถา้ไมต่อ้งการเสยีงทีบ่นัทกึแลว้ กค็ลกิปุม่ Cancel เพือ่ยกเลกิการบนัทกึเสยีง 

คลกิปุม่ Import เพือ่นําเขา้ไฟลเ์สยีง ซึง่ไฟลน์ัน้อาจบนัทกึดว้ยโปรแกรมบนัทกึเสยีงใน

โปรแกรม Scratch หรอืโปรแกรมบนัทกึเสยีงอื่นๆ หรอืจะใชไ้ฟลเ์สยีงทีม่อียูใ่นโปรแกรม 

Scratch กไ็ด ้เมือ่คลกิปุม่ Import จะไดห้น้าต่าง Import Sound แสดงโฟลเ์ดอรเ์สยีงในหมวด

ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นโปรแกรม Scratch  
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เมือ่คลกิเลอืกโฟลเ์ดอร ์เชน่ Animal จะเหน็ไฟลเ์สยีงมากมาย เมือ่คลกิทีไ่ฟลใ์ดจะไดย้นิเสยีง

นัน้ทนัท ีแต่ถา้ตอ้งการนําเขา้ไฟลใ์ด ใหด้บัเบิล้คลกิทีไ่ฟลน์ัน้ หรอืคลกิเลอืกไฟลน์ัน้ แลว้คลกิ

ปุม่ OK 
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บลอ็กคาํส่ัง 
 

บลอ็กคาํสัง่ เป็นสว่นประกอบหลกัของสครปิต ์ใชส้าํหรบัสัง่ใหต้วัละครหรอืเวททีาํงานตาม

วตัถุประสงคข์องคาํสัง่นัน้ๆ  

Scratch แบ่งบลอ็กคาํสัง่เป็นหมวดต่างๆ 8 หมวด มสีต่ีางกนั ตามลกัษณะหน้าทีข่องแต่ละ

หมวด เมือ่คลกิทีบ่ลอ็กหมวดใด จะเหน็คลงับลอ็กคาํสัง่ในหมวดนัน้ โดยบลอ็กคาํสัง่ทีป่รากฎ 

จะขึน้กบัวา่ ณ ขณะนัน้ เลอืกตวัละครหรอืเวทอียู ่ 

 

 

 

บลอ็กคาํสัง่สาํหรบัตวัละครกบัเวทบีางหมวด อาจมคีวามแตกต่างกนับา้ง เน่ืองจาก

ความสามารถทีแ่ตกต่างกนั เชน่ เวทเีคลื่อนทีไ่มไ่ด ้ดงันัน้จงึไมม่บีลอ็กคาํสัง่ในหมวดการ

เคลื่อนทีส่าํหรบัเวทเีลย 
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คลงับลอ็กคาํสัง่สาํหรบัตวัละคร 

 

    

 

บลอ็กหมวดการเคลื่อนที ่(Motion) เกีย่วกบัการเคลื่อนที ่และการยา้ยตําแหน่งของตวัละคร  

บลอ็กหมวดรปูรา่ง (Looks) เกีย่วกบัรปูรา่งของตวัละคร เชน่ส ีขนาด การแสดงคาํพดู และ

ความคดิ รวมถงึเอฟเฟคต่างๆ 
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บลอ็กหมวดเสยีง (Sound) ใชส้าํหรบัเปิดเสยีงดนตรชีนิดต่างๆ ผูใ้ชอ้าจอดัเสยีงพดูดว้ยตวัเอง

แลว้นํามาใสใ่นตวัละคร เหมอืนกบัการพากยเ์สยีง  

บลอ็กหมวดปากกา (Pen) ใชส้าํหรบัวาดรปูหรอืประทบัรปู (ของตวัละคร) บนเวท ี
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บลอ็กหมวดควบคุม (Control) ใชใ้นการบงัคบัทศิทางการทาํงานของสครปิตเ์ชน่ การทาํงานซํ้า 

การตดัสนิใจ การตดิต่อสือ่สารกบัตวัละครอื่นๆ และทีส่าํคญัใชก้าํหนดเริม่ตน้และหยดุการ

ทาํงานของสครปิต ์
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บลอ็กหมวดกาํลงัรบัรู ้(Sensing) ใชร้บัสญัญานต่างๆ ทีม่ต่ีอตวัละครหรอืผูใ้ชง้าน เชน่ การชน

กนัของตวัละคร การกดคยีข์องผูใ้ชง้าน 
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บลอ็กหมวดโอเปอรเ์รเตอร ์(Operators) เกีย่วกบัการคาํนวณทางคณติศาสตร ์ตรรกะ และการ

จดัการตวัอกัษร และขอ้ความ 

 



50 
kidsangsan.com 
สมชาย พฒันาชวนชม 

 

       

 

บลอ็กหมวดตวัแปร (Variables) ใชใ้นการสรา้งตวัแปรเพือ่เกบ็ขอ้มลูเอาไวใ้ชภ้ายหลงั ตวัแปรที่

สรา้งสามารถใชส้ว่นตวัของแต่ละตวัละคร หรอืใชร้ว่มกนักบัตวัละครทัง้หมดรวมทัง้เวทดีว้ย  

เมือ่สรา้งตวัแปรแลว้ เชน่ ตวัแปร score และตวัแปรลสิต ์level จะมบีลอ็กสาํหรบัจดัการตวัแปร

เพิม่ขึน้มา  

ถา้คลกิกล่องหน้าตวัแปร จะปรากฎเครือ่งหมายถูกภายในกล่อง (คลกิอกีครัง้เพือ่ยกเลกิ) เพือ่

ทาํใหต้วัแปรน้ีแสดงอยูบ่นเวท ี
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คลัง่บลอ็กคาํสัง่สาํหรบัเวที 

 

  

  

 

เวทไีมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด ้ทาํใหบ้ลอ็กคาํสัง่หมวดการเคลื่อนทีไ่มม่เีลย สว่นหมวดอื่นๆ กม็ี

บลอ็กคาํสัง่น้อยกวา่ของตวัละคร เชน่ หมวดปากกามแีต่บลอ็กลบเทา่นัน้ เน่ืองจากตวัละคร

เทา่นัน้ทีว่าดรปูได ้หมวดรปูรา่งจะมบีลอ็กคาํสัง่เกีย่วกบัฉากหลงัเทา่นัน้ สว่นหมวดควบคุม มี

บลอ็กเหมอืนกนัหมด ยกเวน้บลอ็ก เมือ่เวทถีูกคลกิ “when Stage clicked” (ตดัมาใหด้เูฉพาะ

สว่นทีต่่างกนั) 
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บลอ็กหมวดรบัรู ้ไมม่บีลอ็กการรบัรูท้างสมัผสั และการรบัรูร้ะยะทาง 

สว่นบลอ็กหมวดโอเปอรเรชัน่ หมวดเสยีง และหมวดตวัแปรเหมอืนกนักบัของตวัละคร 
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บลอ็กยงัถูกแบ่งตามรปูรา่งและลกัษณะการวางต่อกนั ซึง่มอียู ่6 แบบดงัน้ี 

1. Hat blocks     

 

ม ี4 บลอ็กอยูใ่นหมวดควบคุม เป็นบลอ็กเริม่ตน้ของทุกๆ สครปิต ์ดา้นบนจะโคง้มนคลา้ย

หมวก ดา้นล่างมสีว่นนูนยืน่ออกมาสาํหรบัต่อกบับลอ็กทีต่ามมา 

 

2. Stack blocks     

 

เป็นบลอ็กสว่นใหญ่ทีท่าํงานหลกัๆ สามารถเรยีงต่อกนัได ้ใน Scratch ม ี75 บลอ็ก ดา้นบน

จะเวา้สว่นดา้นล่างจะนูนทาํใหม้นัวางดา้นบน ดา้นล่าง หรอืระหวา่งกลางบลอ็กอืน่ได ้

 

3. Boolean blocks     

 

เป็นบลอ็กทีค่นืคา่คาํตอบถกูหรอืผดิ มทีัง้หมด 13 บลอ็ก อยูใ่นบลอ็กหมวดโอเปอรเ์รชัน่

และบลอ็กหมวดกาํลงัรบัรู ้รปูรา่งของบลอ็กจะเป็นหกเหลีย่มไมม่สีว่นยืน่หรอืเวา้ ใชซ้อ้นอยู่

ขา้งในบลอ็กอืน่อกีท ีสว่นใหญ่ใชแ้สดงเงือ่นไขใน C blocks หรอื Boolean blocks ดว้ย

กนัเอง  

 

  

http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_a_Hat_Block.png
http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_a_Stack_Block.png
http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_a_Boolean_block.png
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4. Reporter blocks     

 

เป็นบลอ็กทีใ่ชค้นืคา่ไดท้ัง้ตวัเลขหรอืตวัอกัษร มทีัง้หมด 26 บลอ็ก โดยไมร่วมบลอ็กทีเ่กดิ

จากการสรา้งตวัแปรหรอืลสิตใ์นแต่ละคร้้ง รปูรา่งของบลอ็กจะโคง้มนไมม่สีว่นยืน่หรอืเวา้ ใช้

ซอ้นอยูข่า้งในบลอ็กอื่นอกีท ีสว่นใหญ่ใชใ้น Stack blocks ทีต่อ้งการคา่สาํหรบัขอ้มลูเขา้ 

นอกจากนัน้ยงัใชใ้น C blocks และ Boolean blocks หรอืแมก้ระทัง่ใน Report blocks ดว้ย

กนัเองกม็ ี 

 

5. C blocks     

 

มทีัง้หมด 6 บลอ็กอยูใ่นบลอ็กหมวดควบคุม เป็นบลอ็กรปูรา่งคลา้ยตวั "C" ใชค้รอบบลอ็ก

อื่นๆ เพือ่ใหท้าํงานตามเงือ่นไขหรอืทาํงานซํ้าหลายๆ รอบ รปูรา่งของบลอ็กภายในตวั "C" 

มสีว่ยนูนเป็นจุดเริม่ตน้สาํหรบัการเชื่อมต่อกบับลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน ภายนอกตวั "C" มสีว่นเวา้

ดา้นบนและสว่นนูนดา้นล่าง ทาํใหบ้ลอ็กเหล่าน้ีต่อดา้นบนหรอืดา้นล่างกบับลอ็กอื่นไดอ้กี 

 

6. Cap blocks     

 

มอียู ่2 บลอ็กในหมวดควบคุม ใชส้าํหรบัหยดุการทาํงานสครปิต ์สว่นบนเวา้สว่นล่างเรยีบ 

ทาํใหบ้ลอ็กเหล่าน้ีเป็นบลอ็กสดุทา้ยในสครปิต ์หรอืบลอ็กสดุทา้ยใน C blocks  

http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_a_Reporter_Block.png
http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_one_of_the_C_blocks.png
http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/File:The_shape_of_a_Cap_block.png
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การเขยีนโปรแกรมใน Scratch 

 

 

 

การเขยีนโปรแกรมใน Scratch คอืการเขยีนสครปิตใ์ห ้ตวัละครแต่ละตวัรวมทัง้เวททีาํงาน

รวมกนั โดยทีต่วัละครแต่ละตวัรวมทัง้เวท ีสามารถมไีดห้ลายสครปิตห์รอืไมม่สีครปิตเ์ลยกไ็ด ้ 

สครปิตป์ระกอบจากบลอ็กคาํสัง่เพือ่ทาํงาน ตามทีอ่อกแบบโปรแกรมไว ้รปูดา้นบนเป็นสครปิต์

ของตวัละครปลา (hungry fish) ทีม่อียู ่2 สครปิต ์แถบสขีาวทีล่อ้มรอบสครปิตแ์รก หมายถงึ

สครปิตน้ี์กาํลงัทาํงานอยู ่
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การสร้างสคริปต์ 
 

การเขยีนโปรแกรมสครปิต ์เป็นการนําบลอ็กมาเรยีงต่อกนัอยา่งมคีวามหมาย หลกัการและ

ความเขา้ใจในการเขยีนโปรแกรม จะทาํใหผู้เ้รยีนเขยีนสครปิตไ์ดถ้กูตอ้งตามเป้าหมาย  

การเขยีนสครปิตใ์หก้บัตวัละครหรอืเวท ีเริม่ตน้ดว้ยการเลอืกตวัละครหรอืเวทก่ีอน จากนัน้คลกิ

แทปสครปิต ์ซึง่เป็นพืน้ทีส่าํหรบัเขยีนสครปิต ์ 

การนําบลอ็กมายงัพืน้ทีเ่ขยีนสครปิต ์เริม่จากเลอืกหมวดของบลอ็กก่อน จากนัน้จะเหน็คลงั

บลอ็กคาํสัง่ในหมวดนัน้ดา้นล่าง ลากบลอ็กทีต่อ้งการไปยงัพืน้ทีเ่ขยีนสครปิต ์ถา้ไมต่อ้งการ

บลอ็กใดๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขยีนสครปิตแ์ลว้ กล็ากมนักลบัมายงัพืน้ทีข่องคลงับลอ็กคาํสัง่ได ้หรอื

คลกิขวาทีบ่ลอ็กนัน้แลว้เลอืก delete 
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ข้อมลูสาํหรบับลอ็กคาํสัง่ 

บลอ็กคาํสัง่จะทาํงานหรอืทาํหน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยทีบ่างบลอ็กจะทาํงานไดน้ัน้ตอ้งรบั

ขอ้มลูเพิม่เตมิ บางบลอ็กสามารถคนืขอ้มลูได ้บางบลอ็กสามารถทัง้รบัทัง้คนืขอ้มลู ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัหน้าทีแ่ละวตัถุประสงคข์องแต่ละบลอ็ก 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นบลอ็กมหีลายชนิด ไดแ้ก่ ตวัเลข ตวัอกัษร ส ีขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตวัแปร ขอ้มลูรายการ 

เชน่ คยีบ์อรด์ โน๊ตดนตร ีประเภทเครือ่งดนตร ีตวัละครทีส่รา้งขึน้ ฯลฯ 

 

การใส่ข้อมลูในบลอ็ก 

บางบลอ็กจะมแีถบสขีาว สามารถใสข่อ้ความหรอืตวัเลขได ้เชน่ บลอ็กเคลื่อนที ่  

ตอ้งการคา่ตวัเลขจาํนวนกา้วในการเคลื่อนที ่ถา้ตอ้งการเปลีย่นคา่น้ี ใหค้ลกิทีแ่ถมสขีาว จากนัน้

พมิพแ์กไ้ขขอ้มลู แถบสขีาวน้ียงัสามารถรบัคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กอื่นได ้ดว้ยการใสบ่ลอ็กนัน้ลง

ในแถบสขีาวโดยตรง เชน่ คา่ตําแหน่ง x ทีไ่ดจ้ากบลอ็ก   

บางบลอ็กสามารถเลอืกคา่ไดจ้ากเมนูรายการแบบดงึลง เชน่  โดยคลกิที่

สามเหลีย่มจะเหน็รายการ จากนัน้คลกิเลอืกรายการทีต่อ้งการ 

โดยปกต ิScratch จะป้องกนัการใสข่อ้มลูไมต่รงกบัชนิดขอ้มลูทีบ่ลอ็กตอ้งการ ถา้ใสไ่มต่รงจะใช้

คา่โดยปรยิาย (Default) ทีก่าํกบัไวแ้ทน เชน่ ถา้บลอ็กตอ้งการตวัเลข แต่พยายามใสต่วัอกัษร

แทน กจ็ะไดเ้ลขคา่โดยปรยิายทีก่าํกบัไว ้แต่ถา้ไมม่คีา่ใดกาํกบัเลย กจ็ะเป็น 0 แทน ถา้บลอ็ก

ตอ้งการขอ้มลูตวัอกัษร ตวัเลขสามารถใสไ่ด ้เพราะถอืวา่เป็นตวัอกัษรดว้ย ถา้ไมใ่สเ่ลยกไ็ด ้

เพราะชอ่งวา่งถอืวา่เป็นอกัษรวา่งนัน้เอง สว่นขอ้มลูในรายการจะไมม่ปีญัหาเน่ืองจากใชว้ธิคีลกิ

เลอืกรายการ 
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ลาํดบัการทาํงานของบลอ็กท่ีซ้อนกนั  

ปกตบิลอ็กในสครปิตจ์ะทาํงานจากบนลงล่าง ถา้เจอบลอ็กควบคุมใดๆ บลอ็กทีอ่ยูภ่ายในกจ็ะ

ทาํงานจากบนลงล่างเหมอืนกนั เมือ่บลอ็กมบีลอ็กอื่นซอ้นกนัหลายชัน้ จะเริม่ทาํงานจากบลอ็ก

ดา้นในสดุก่อน เปรยีบเสมอืนการใสว่งเลบ็ซอ้นกนัในทางคณติศาสตร ์ซึง่ลาํดบัการทาํงานจะทาํ

จากวงเลบ็ในสดุก่อน ถา้อยูใ่นระดบัเดยีวกนั จะทาํจากซา้ยไปขวา เชน่ เงือ่นไขจากบลอ็กโอ

เปอรเ์รชัน่ทีซ่อ้นกนัตามรปูน้ี สามารถเขยีนในรปูแบบวงเลบ็ไดด้งัน้ี  

 

 

 

((battconnected = 1) and ((Switch = 1) and (bulbconnected =1))) 

 

สครปิตจ์ะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากเงือ่นไข Switch = 1 ก่อน ถดัไปตรวจสอบ bulbconnected 

= 1 ตามดว้ยการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากเงือ่นไข battconnected = 1  

จากนัน้หาขอ้เทจ็จรงิจากโอเปอรเ์รชัน่ตรรกะและ (ขวา) ระหวา่งขอ้เทจ็จรงิ Switch = 1 และ 

bulbconnected = 1 คาํตอบทีไ่ดนํ้ามาหาขอ้เทจ็จรงิสดุทา้ยดว้ยโอเปอรเ์รชัน่ตรรกะและ (ซา้ย) 

กบัคาํตอบทีไ่ดจ้ากเงือ่นไข battconnected = 1 
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ความช่วยเหลือการใช้บลอ็ก 

ใน Scratch มบีลอ็กมากมาย จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่มนัทาํงานอยา่งไร นอกจากคูม่อืทีอ่า่นไดจ้าก

เวบ็ไซต ์หรอืไฟลค์ูม่อื PDF แลว้ ในตวัโปรแกรม Scratch เองกม็วีธิกีารใชง้านฉบบัยอ่ใหด้ว้ย 

โดยการคลกิขวาบลอ็กทีต่อ้งการรูก้ารทาํงานของมนั ซึง่จะเป็นบลอ็กทีอ่ยูใ่นสครปิต ์หรอืบลอ็ก

ทีอ่ยูใ่นคลงับลอ็กคาํสัง่กไ็ด ้จากนัน้เลอืก Help  

ตวัอยา่งเชน่ Help ของบลอ็กคาํสัง่เพือ่เปลีย่นภาพฉากหลงัเวทภีาพถดัไป (next background) 

จะไดร้ปูเหมอืนขา้งล่างน้ี 

 

 

 

ในหน้าต่าง Help จะอธบิายหลกัการใชง้าน และวตัถุประสงคข์องบลอ็กน้ี พรอ้มทัง้ตวัอยา่งการ

ใชง้านใหด้ดูว้ย 
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การต่อบลอ็ก 

บลอ็กทีส่ามารถเรยีงต่อกนัได ้เมือ่ลากบลอ็กเขา้ไปใกล้ๆ  กบับลอ็กเป้าหมาย จะเหน็แถบสขีาว

ขึน้ เป็นการบอกวา่บลอ็ก 2 บลอ็กน้ีสามารถต่อกนัได ้เมือ่วางบลอ็กลง บลอ็กจะต่อไดส้นิทกบั

บลอ็กเป้าหมาย 

 

 

 

บลอ็กทีต่่อกนัไมไ่ด ้จะไมเ่หน็แถบสขีาวน้ี และไมส่ามารถบงัคบัใหต่้อกนัได ้ถา้วางบลอ็กลงไป 

บลอ็กจะอยูเ่หลื่อมกบับลอ็กเป้าหมาย แต่จะไมต่่อกนั 

 

 

 

โดยทัว่ไป รปูรา่งของบลอ็กจะบงบอกอยูแ่ลว้วา่บลอ็กสามารถต่อกนัไดห้รอืไม ่ลองสงัเกตจาก

สองตวัอยา่งทีผ่า่นมา การใชแ้ถบสขีาว เป็นตวัชว่ยอกีอยา่งหน่ึง เพื่อลดความยากในการเขยีน

โปรแกรม และป้องกนัการเกดิขอ้ผดิพลาดในไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา ซึง่เกดิขึน้บ่อยๆ ใน

โปรแกรมภาษาอื่น 
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การซ้อนบลอ็ก 

บลอ็กสามารถซอ้นกนัไดห้ลายๆ ชัน้ การซอ้นบลอ็กเขา้ไปขา้งในของบลอ็กอื่น กค็ลา้ยกบัการ

ต่อบลอ็ก คอืเมือ่ลากบลอ็กเขา้ไปใกล้ๆ  บลอ็กทีต่อ้งการจะซอ้นบลอ็กภายใน จะเหน็แถบสขีาว

ลอ้มรอบบรเิวณทีส่ามารถวางบลอ็กได ้เป็นการบอกวา่ ตําแหน่งน้ีสามารถวางบลอ็กได ้บลอ็กที่

วางไมไ่ดจ้ะไมเ่หน็แถบสขีาวน้ี และไมส่ามารถบงัคบัใหว้างได ้ถา้วางไปมนักจ็ะลอยอยูด่า้นบน 

แต่ไมเ่ขา้ไปดา้นในบลอ็ก 
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การนําบลอ็กออก 

การนําบลอ็กทีไ่มต่อ้งการออกจากสครปิต ์ทาํไดโ้ดยคลกิเลอืกบลอ็กแลว้ลากออกมาจากสครปิต ์

โดยทีต่ําแหน่งของบลอ็กในสครปิตจ์ะทาํใหก้ารดงึบลอ็กออกมาไดไ้มเ่หมอืนกนั เชน่ตวัอยา่ง

ดา้นล่างน้ี  

(1) เป็นสครปิตเ์ริม่ตน้  

(2) ถา้บลอ็กทีต่อ้งการเอาออกอยูล่่างสดุของสครปิต ์หรอืบลอ็กล่างสดุทีอ่ยูใ่น C บลอ็ก 

บลอ็กนัน้บลอ็กเดยีวจะถูกดงึออกมา  

(3) แต่ถา้บลอ็กนัน้มบีลอ็กอื่นตามมาตดิกนั บลอ็กทีต่ามมาจะถูกดงึออกมาดว้ย  

(4) ถา้ดงึ C บลอ็กออกมา บลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน C บลอ็กนัน้ (และบลอ็กอื่นทีต่่อตาม C บลอ็ก

ดว้ย) กจ็ะถูกดงึออกตามมาดว้ย 
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การรนัสคริปต ์

 

 

การรนัสครปิตค์อืการสัง่ใหส้ครปิตท์าํงาน ทาํไดส้องวธิ ีคอื รนัสครปิตเ์ฉพาะตวัละครหรอืเวท ี

กบั รนัสครปิตท์ัง้โปรเจก (ทุกตวัละครและเวท)ี 

การรนัสครปิตข์องตวัละคร (หรอืเวท)ี ใชท้ดสอบการทาํงานของสครปิตข์องตวัละครนัน้ๆ (หรอื

เวท)ี ทาํไดด้ว้ยการดบัเบิล้คลกิทีบ่ลอ็กใดกไ็ดใ้นสครปิตน์ัน้ สครปิตใ์ดทาํงานอยู ่จะมเีสน้สขีาว

ลอ้มรอบสครปิตน์ัน้ ในตวัอยา่งน้ี ตวัละคร hungry fish มสีครปิตก์าํลงัทาํงานพรอ้มกนั 2 

สครปิต ์ 

สครปิตแ์ต่ละสครปิตจ์ะทาํงานจากบนลงล่าง ถา้สครปิตท์าํงานเพยีงรอบเดยีว สครปิตจ์ะหยดุ

การทาํงานเองเมือ่บลอ็กสดุทา้ยทาํงาน แต่ถา้สครปิตท์าํงานหลายรอบ กจ็ะทาํงานซํ้าจนกวา่จะ

ครบรอบตามทีก่าํหนดไว ้ก่อนทีจ่ะหยดุทาํงาน แต่ถา้สครปิตท์าํงานตลอดเวลา (ในบลอ็ก 

forever) สครปิตจ์ะทาํงานซํ้าไปเรือ่ยๆ และถา้ตอ้งการหยดุทาํงานสครปิตน์ัน้ ทาํไดด้ว้ยการ

ดบัเบลิคลกิทีบ่ลอ็กใดกไ็ดข้องสครปิตน์ัน้อกีครัง้  
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การรนัสครปิตท์ัง้โปรเจกของทุกตวัละครและเวทพีรอ้มกนั คอืการคลกิปุม่ธงเขยีว  ทีอ่ยูม่มุ

ขวาบนของเวท ีทุกสครปิตข์องทุกตวัละครและเวท ีทีเ่ริม่ตน้สครปิตด์ว้ยบลอ็กธงเขยีว  

  จะทาํงานพรอ้มกนั และถา้ตอ้งการหยดุการทาํงานทัง้โปรเจก ใหค้ลกิปุม่

แปดเหลีย่มสแีดง ถดัจากปุม่ธงเขยีว 
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หลกัการในการเขยีนโปรแกรม 
 

หลกัการและแนวคดิในการเขยีนโปรแกรมมมีากมาย บางภาษาคอมพวิเตอรก์ม็หีลกัการและ

แนวคดิเหมอืนกนับา้ง ต่างกนับา้ง ดงันัน้ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคดิทีม่ใีน Scratch 

สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้กี ในการเรยีนภาษาคอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ต่อไป  

 

หลกัการและแนวคดิทีม่ใีน Scratch บางอยา่งตอ้งเอาออก เพราะอาจยากเกนิไปสาํหรบัเดก็ แต่

เพยีงพอต่อการทาํโปรเจกไดม้ากมาย หลกัการและแนวคดิดงักล่าวมดีงัน้ี 

• Sequence การทาํงานแบบเรยีงลาํดบั 

• Control flow การควบคุมลาํดบัการทาํงาน มสีองแบบ คอืแบบวนซํ้า (Loop) และแบบมี

เงือ่นไข (Condition) 

• Parallelism การทาํงานแบบคูข่นาน  

• Operation: การประมวณผลอกัขระขอ้ความ (String) หรอืการคาํนวณทางคณติศาสตร ์

(Logic, Mathematical functions)  

• Input การสง่ขอ้มลูจากผูใ้ชใ้หก้บัโปรแกรมขณะทาํงาน 

• Message การสง่สารระหวา่งตวัละครต่างๆ และเวท ี

• Event and event handling เหตุการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ๆ  

• Synchronization การประสานและสง่ต่อการทาํงาน  

• user interaction การตดิต่อและโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม  

• User interface design การออกแบบวธิกีารและชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งโปรแกรม

กบัผูใ้ช ้ 

• Variable and structured variable ตวัแปร และตวัแปรทีม่โีครงสรา้ง 
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การทาํงานแบบเรียงลาํดบั (Sequence) 

การสรา้งโปรแกรมใน Scratch ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งคดิอยา่งเป็นระบบ เกีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอน

การทาํงาน เพือ่ใชใ้นการสรา้งสครปิต ์โดยการนําบลอ็กคาํสัง่มาเรยีงต่อกนัอยา่งมคีวามหมาย 

ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

ตวัอยา่งเชน่ การใหต้วัละครวาดรปูสีเ่หลีย่มหน่ึงรปู จะประกอบไปดว้ยการทาํงานยอ่ยหลายๆ

คาํสัง่ดว้ยกนั นัน้คอื การจรดปากกาลงเตรยีมวาดรปู การเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า 50 กา้ว จากนัน้

เปลีย่นทศิทางทวนเขม็นาฬกิาไป 90 องศา แลว้กเ็คลื่อนทีไ่ปอกี 50 กา้ว เปลีย่นทศิทางทวน

เขม็นาฬกิาอกี 90 องศา ทาํแบบน้ีเพิม่อกี 2 รอบ กจ็ะไดก้ารวาดรปูสีเ่หลีย่มหน่ึงรปู จากนัน้จงึ

ยกปากกาขึน้  

 

 

 

จะเหน็ไดว้า่การเขยีนสครปิตใ์หท้าํงานอะไรสกัอยา่ง มกัจะเริม่จากภาพรวมหรอืเป้าหมายก่อน 

จากนัน้แจกแจงงานเป็นลาํดบัขัน้ตอน สรา้งงานยอ่ยๆ และประกอบเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหง้านใหญ่

นัน้สาํเรจ็ตามเป้าหมาย   
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การควบคมุลาํดบัการทาํงาน (Control flow) 

งานบางอยา่งงา่ยพอทีจ่ะทาํแบบเรยีงลาํดบั ลาํดบัการทาํงานของสครปิตจ์งึตรงไปตรงมา 

ทาํงานเรยีงลาํดบัจากบลอ็กบนสดุ ลงไปจนถงึบลอ็กลา่งสดุ แต่งานบางอยา่งมคีวามซบัซอ้น

มากขึน้ การทาํงานแบบเรยีงลาํดบัอาจไมเ่พยีงพอ หรอืไมม่ปีระสทิธภาพ  

ดงันัน้จงึมกีารควบคุมลาํดบัการทาํงาน อกีสองลกัษณะเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเขยีน

โปรแกรม นัน้กค็อื การควบคุมลาํดบัการทาํงานแบบวนซํ้า (Loop) และการควบคุมลาํดบัการ

ทาํงานแบบมเีงือ่นไข (Condition) โดยใชบ้ลอ็กทาํซํ้าและบลอ็กเงือ่นไข ทีม่อียูห่ลายแบบให้

เลอืกใชใ้นบลอ็กหมวดควบคุม   
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การควบคมุลาํดบัทาํงานแบบวนซํา้ (Loop) 

การควบคุมลาํดบัการทาํงานแบบวนซํ้า เป็นการทาํซํ้างาน (บลอ็กทีอ่ยูภ่ายในบลอ็กทาํซํ้า) 

เหมอืนเดมิหลายๆ ครัง้ เชน่ การใหต้วัละครวาดรปูสีเ่หลีย่มนัน้ สว่นหน่ึงของงานน้ี คอืใหต้วั

ละครเคลื่อนทีเ่ป็นสีเ่หลีย่ม ซึง่มลีกัษณะการทาํงานซํ้ากนั คอืเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า 50 กา้ว 

จากนัน้เปลีย่นทศิทวนเขม็นาฬกิาไป 90 องศา ทาํแบบน้ีซํ้ากนั 4 รอบจะไดร้ปูสีเ่หลีย่ม ถงึแม้

การเขยีนแบบเรยีงลาํดบัจะตรงไปตรงมา แต่โปรแกรมจะยาวเกนิไป ถา้ใชก้ารควบคุมลาํดบัการ

ทาํงานแบบวนซํ้า จะไดส้ครปิตใ์หมท่ีส่ ัน้ลงและอา่นทาํความเขา้ใจไดง้า่ยกวา่ดงัน้ี  

 

 

 

การควบคุมลาํดบัการทาํงานแบบวนซํ้า มหีลายลกัษณะ ตามแต่ละชนิดของบลอ็กควบคุม เชน่  

  

การทาํงานซํ้าทีไ่มก่าํหนดจาํนวนรอบ คอืทาํไปตลอดจนกวา่จะจบโปรแกรม 

  

การทาํงานซํ้าทีก่าํหนดจาํนวนรอบทีแ่น่นอน เชน่ 10 รอบ  

   

การทาํงานซํ้าทีข่ ึน้กบัเงือ่นไข โดยก่อนจะทาํซํ้า ตอ้งตรวจสอบเงือ่นไขก่อน วา่ยงัเป็นจรงิอยู่

หรอืไม ่ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิจงึจะทาํซํ้า หรอืถา้เงือ่นไขเป็นจรงิจงึหยุดทาํซํ้า   
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การควบคมุลาํดบัการทาํงานแบบมีเง่ือนไข (Condition) 

เงือ่นไขถูกใชใ้นการควบคมุทศิทางการทาํงาน โดยการตดัสนิใจทีจ่ะทาํงานหรอืไมท่าํ หรอืตอ้ง

เลอืกทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขเป็นตวักาํหนด เชน่  

  

ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ จะทาํงานทีอ่ยูภ่ายในบลอ็กน้ี 

  

ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ จะทาํงานทีอ่ยูภ่ายในสว่นบน (ใต ้if) แต่ถา้เป็นเทจ็ จะทาํงานทีอ่ยูภ่ายใน

สว่นล่าง (ใต ้else) 

 

เงือ่นไขยงัใชค้วบคุมการทาํงานรวมกบัการควบคุมแบบอื่นอกี เชน่ 

  

ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ จะทาํซํ้างานทีอ่ยูภ่ายในบลอ็กน้ี 

  

ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ จะหยดุทาํซํ้างานทีอ่ยูภ่ายในบลอ็กน้ี 

  

ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็ จะหยดุการทาํงานชัว่คราว จนกวา่เงือ่นไขจะเป็นจรงิจงึจะทาํงานในลาํดบั

ต่อไป  
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โอเปอรเ์รชัน่ (Operation) 

การเขยีนโปรแกรมตอ้งอาศยัการคาํนวณไมม่ากกน้็อย โอเปอรเ์รชัน่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

คาํนวณ หรอืการจดัการกบัขอ้ความตวัอกัษรทีใ่ชใ้นโปรแกรม  

โอเปอรเ์รชัน่ใน Scratch เป็นโอเปอรเ์รชัน่พืน้ฐาน แต่กเ็พยีงพอต่อการทาํโปรเจก โอเปอรเ์รชัน่

ทีซ่บัซอ้นสามารถสรา้งได ้ดว้ยการประกอบโอเปอรเ์รชัน่พืน้ฐานเขา้ดว้ยกนัตามหลกั

คณติศาสตร ์  

 

โอเปอรเ์รชัน่พชีคณติและฟงักช์นัต่างๆ 

 

 

โอเปอรเ์รชัน่ตรรกะ 

 

 

โอเปอรเ์รชัน่จดัการตวัอกัษรและขอ้ความ 

 

 

พืน้ทีส่ขีาวภายในบลอ็กหมายถงึผูใ้ชส้ามารถใสข่อ้มลูเขา้ไปไดจ้ากคยีบ์อรด์ หรอืใสบ่ลอ็กกไ็ด ้

พืน้ทีส่ขีาวทรงมนรบัคา่เป็นตวัเลขและรบับลอ็กทรงมน พืน้ทีท่รงหกเหลีย่มรบัไดเ้ฉพาะขอ้มลูที่

เป็นจรงิหรอืเทจ็จากบลอ็กทรงหกเหลีย่มเทา่นัน้ สว่นพืน้ทีส่ขีาวทรงสีเ่หลีย่มรบัขอ้มลูทีเ่ป็น

ตวัอกัษร ทาํใหร้บัตวัเลขกไ็ด ้(ถอืวา่เป็นตวัอกัษรดว้ย) รบับลอ็กทรงมนและบลอ็กทรงหก

เหลีย่มกไ็ดด้ว้ย  
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การทาํงานแบบคู่ขนาน (Parallelism) 

ใน Scratch ประกอบไปดว้ยตวัละครต่างๆ รวมทัง้เวท ีซึง่สามารถทาํงานพรอ้มๆ กนัได ้ณ 

ขณะหน่ึงๆ เรยีกการทาํงานแบบน้ีวา่การทาํงานแบบคูข่นาน ซึง่ใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิของคนเรา 

ทีเ่กดิการทาํงานหลายๆ อยา่งพรอ้มกนัไปในเวลาเดยีวกนั เชน่ ในงานปารต์ีเ้ตน้ราํทีม่ผีูค้น

มากมาย บางคนกพ็ดูคุยกนั บางคนกก็าํลงัดื่มกนิอาหาร และหลายๆ คนกก็าํลงัเตน้ไป พรอ้ม

กบัเสยีงเพลงทีเ่ปิดจากเวท ี 

ใน Scratch การทาํงานแบบคูข่นาน เป็นการทาํงานจากหลายๆ สครปิตพ์รอ้มกนั แต่ละสครปิต์

นัน้อาจมาจากตวัละครเดยีวกนักไ็ด ้หรอืจากหลายๆ ตวัละคร รวมทัง้เวทกีไ็ด ้สครปิตเ์หล่าน้ีถกู

กระตุน้ใหท้าํงานพรอ้มกนั ณ ขณะหน่ึงๆ แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งเริม่หรอืจบสครปิตพ์รอ้มกนั เชน่เมือ่

ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีวเริม่ตน้โปรแกรม สครปิตท์ีต่อบสนองต่อการคลกิธงเขยีวทุกสครปิตจ์ะเริม่ตน้

ทาํงานพรอ้มกนั แต่ขณะทีส่ครปิตเ์หล่านัน้ทาํงานอยู ่บางสครปิตก์าํลงัถูกกระตุน้จากผูใ้ช ้เชน่ 

การกดคยีห์รอืการคลกิตวัละคร ใหเ้ริม่ทาํงาน หรอืถูกกระตุน้จากสครปิตอ์ื่นดว้ยการสง่สาร 

 

บลอ็กทีค่วบคมุใหส้ครปิตเ์ริม่ทาํงาน (พรอ้มกนั) ไดจ้ะอยูบ่นสดุของสครปิต ์ซึง่มหีลายแบบ เชน่  

   ตอบสนองเมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงสเีขยีวเริม่ตน้โปรแกรม 

  ตอบสนองเมือ่ผูใ้ชก้ดคยี ์(space) ต่างๆ บนคยีบ์อรด์ 

   ตอบสนองเมือ่ผูใ้ชค้ลกิตวัละครใดๆ บนเวท ี 

   ตอบสนองเมือ่ไดร้บัสารจากตวัละครหรอืเวท ีทีเ่ป็นผูส้ง่สาร  
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การส่ือสารภายในและภายนอกของโปรแกรม 

ขณะโปรแกรมทาํงาน ผูใ้ชส้ามารตดิต่อสือ่สารกบัโปรแกรมได ้โดยการตดิต่อหรอืใหข้อ้มลูกบั

โปรแกรม ภายในโปรแกรมเอง ตวัละครต่างๆ และเวท ีสามารถตดิต่อสือ่สารกนั ผา่นการสง่สาร

หรอืแชรข์อ้มลูระหวา่งกนั  

การตดิต่อสือ่สารกนัทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ขึน้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อาจเป็นการ

สือ่สารทางเดยีว ถา้อกีฝา่ยไมร่บัรูถ้งึเหตุการณ์นัน้ ดงันัน้ตอ้งมกีารตรวจจบัรบัรูถ้งึเหตุการณ์ที่

สนใจ และเหตุการณ์ทีถู่กตรวจจบัไดเ้ทา่นัน้จงึจะมกีารตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้  

 

การติดต่อและให้ข้อมลูจากผูใ้ช้ (Input) 

ขณะโปรแกรมทาํงาน ผูใ้ชส้ามารถตดิต่อหรอืใหข้อ้มลูใหม่ๆ  กบัโปรแกรมได ้โดยทาํไดห้ลาย

ทาง เชน่ การคลกิดว้ยเมาส ์การกดคยีบ์อรด์ การเปลีย่นระดบัเสยีง ผา่นการพดูใสไ่มโครโฟน 

การปรบัคา่ขอัมลูของตวัแปร ผา่นการเลื่อนสไลสเ์ดอร ์เป็นตน้ 

 

การส่งสารระหว่างตวัละครและเวที (Message)  

เวทแีละตวัละครต่างๆ สามารถตดิต่อสือ่สารกนัได ้ดว้ยการสง่สารระหวา่งกนั โดยเริม่จากการ

สรา้งสารขึน้มาก่อน จากนัน้ตวัละครหรอืเวทสีามารสง่สารออกไปได ้ดว้ยการกระจายสารซึง่ไม่

ระบุผูร้บั เวทหีรอืตวัละครใดทีส่นใจรบัสารน้ี กส็ามารถตรวจจบัสารน้ี และตอบสนองต่อสารทีร่บั

ได ้  
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การเกิดเหตกุารณ์  (Events)  

ในขณะทีโ่ปรแกรมกาํลงัทาํงาน มเีหตุการณ์เกดิขึน้มากมายในโปรแกรม ทัง้จากการตดิต่อและ

โตต้อบระหวา่งโปรแกรมกบัผูใ้ช ้ระหวา่งตวัละครกบัเวท ีหรอืระหวา่งตวัละครดว้ยกนัเอง  

เหตุการณ์ทีเ่กดิจากผูใ้ช ้เชน่ ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีวเริม่ตน้โปรแกรม ผูใ้ชค้ลกิตวัละคร ผูใ้ชพ้มิพ์

ขอ้ความตอบคาํถามจากตวัละคร เหตุการณ์ทีเ่กดิจากตวัละครหรอืเวท ีเชน่ การชนขอบเวที

ของตวัละคร การชนหรอืการสมัผสักนัเองระหวา่งตวัละคร การสง่สารระหวา่งตวัละคร เป็นตน้ 

 

การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ (Event handling) 

เมือ่เหตุการณ์เกดิขึน้ เหตุการณ์ทีไ่ดร้บัความสนใจเทา่นัน้ ทีจ่ะมกีารตอบสนองต่อเหตุการณ์

นัน้ๆ การตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ ตอ้งอาศยัการตรวจจบั หรอืการรบัสารวา่เหตุการณ์นัน้ๆ 

เกดิขึน้หรอืยงั  

ใน Scratch ใชบ้ลอ็กควบคุมรปูทรงหมวก เป็นตวักาํหนดวา่ เหตุการณ์ไหนไดร้บัความสนใจ 

สว่นสครปิตใ์ตบ้ลอ็กควบคมุดงักล่าว เป็นงานทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ๆ  

เหตุการณ์จะไมม่คีวามหมายเลย ถา้ไมม่สีครปิตใ์ดคอยตวัจบัเหตุการณ์เหล่านัน้ เชน่ ถา้ไมม่ี

สครปิตใ์ดเลยตรวจจบัและตอบสนองการคลกิธงเขยีว  จากผูใ้ช ้โปรแกรมที่

เขยีนมา จะไมส่ามารถเริม่ตน้ทาํงานไดเ้ลย  
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การประสานงาน (Synchronization)  

การทาํงานของตวัละครและเวท ีอาจเกดิขึน้พรอ้มๆ กนัในลกัษณะคูข่นาน (Parallelism) ทีต่่าง

คนต่างทาํงานของตนไป แต่ลกัษณะการทาํงานอกีแบบหน่ึง คอืการทาํงานรว่มกนั ทีม่ลีาํดบั

ขัน้ตอนการทาํงานระหวา่งกนั บางครัง้ตอ้งคอยรบังานจากคนอื่น บางครัง้ตอ้งสง่งานใหค้นอื่น

ทาํต่อ ทุกคนตอ้งทาํงานประสานกนั ใหเ้ป็นจงัหวะเดยีวกนั เพือ่ใหง้านใหญ่สาํเรจ็ลุรว่งไปได ้

การประสานงานใหเ้ป็นจงัหวะเดยีวกนั คลา้ยกบัการสง่ไมใ้นการวิง่ผลดั นกัวิง่คนแรกสง่ไมใ้ห้

นกัวิง่คนทีส่องวิง่ต่อ จากนัน้สง่ไมใ้หน้กัวิง่คนถดัไปวิง่ต่อ จนกระทัง้นกัวิง่คนสดุทา้ยวิง่เขา้เสน้

ชยั  

การประสานงานระหวา่งตวัละครและเวทใีน Scratch ใชว้ธิกีารสรา้งสาร (Message) เพือ่ใช้

สือ่สารระหวา่งกนั เปรยีบเสมอืนไมผ้ลดั เมือ่ตอ้งการสง่สารเพือ่สง่ต่อการทาํงานระหวา่งกนั ก็

จะสง่กระจายสารออกไป (Broadcast) ผูร้บัทีส่นใจในสารน้ี กจ็ะรบัสารแลว้ทาํงานต่อไป

เปรยีบเสมอืนการสง่ไมผ้ลดั ใหค้นทีร่บัไมว้ิง่ต่อไปนัน้เอง 

การสรา้งและสง่กระจายสารออกไป ทาํไดด้ว้ยบลอ็กสง่กระจาย  การสง่กระจาย

สารทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ขึน้ เวทหีรอืตวัละครใด ทีส่นใจรบัสารน้ี สามารถทาํไดโ้ดยการเริม่ตน้

สครปิตด์ว้ยบลอ็ก   งานทีต่ามมาต่อจากบลอ็กน้ี คอืการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ทีไ่ดร้บัสารน้ี  

การสรา้งสารใหมม่าใชเ้อง การสง่กระจายสารทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ขึน้ การตอบสนองต่อสารที่

สนใจ ทาํใหเ้วทแีละตว้ละครต่างๆ สามารถสือ่สารระหวา่งกนัได ้และสามารถสง่ต่อการทาํงาน

ใหส้อดคลอ้งกนัได ้

  



Scratch  
            การเขียนโปรแกรมสาํหรับเดก็ 75 

 

การโต้ตอบระหว่างผูใ้ช้กบัโปรแกรม (User interaction) 

การโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ทีผู่ใ้ชต้ดิต่อสือ่สารกบัโปรแกรม 

ดว้ยการใหข้อ้มลูในรปูแบบต่างๆ ซึง่ทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ในโปรแกรม ตามลกัษณะการใหข้อ้มลู

นัน้ เมือ่โปรแกรมรบัรูแ้ละตรวจจบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ กส็ามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ๆ 

ไดต้ามทีไ่ดเ้ขยีนโปรแกรมเอาไว ้

การโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม เป็นเหตุการณ์แบบหน่ึงทีอ่าจเกดิเมือ่ใดกไ็ด ้เกดิชัว่ครัง้

ชัว่คราวกไ็ด ้เกดิอยา่งต่อเน่ืองกไ็ด ้หรอืไมเ่กดิเลยกไ็ด ้ขึน้กบัการออกแบบและชนิดของ

โปรแกรม เชน่ โปรแกรมแอนิเมชัน่ ทีผู่ใ้ชอ้าจดอูยา่งเดยีว ไมโ่ตต้อบกบัโปรแกรมเลย 

โปรแกรมตอบโจทยค์ณติศาสตร ์ทีผู่ใ้ชต้อ้งตอบคาํถามกบัโปรแกรม ดว้ยการคลกิเมาส ์หรอืกด

คยีเ์ลอืกคาํตอบ หรอืโปรแกรมเกม ทีผู่ใ้ชต้อ้งโตต้อบกบัโปรแกรมตลอดเวลา เป็นตน้ 
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การออกแบบช่องทางการติดต่อระหว่างโปรแกรมกบัผูใ้ช้ (User interface design) 

โปรแกรมรบัรูก้ารตดิต่อ เมือ่ไดร้บัขอ้มลูจากผูใ้ช ้แต่จะตอบสนองเฉพาะสิง่ทีโ่ปรแกรมสนใจ ซึง่

ตอ้งถูกเขยีนโปรแกรมไวล้ว่งหน้ามาแลว้ เชน่ เขยีนโปรแกรมใหร้บัรูแ้ละตอบสนองต่อการกด

คยี ์x ถา้ผูใ้ชก้ดคยี ์x โปรแกรมกจ็ะตอบสนองตามทีไ่ดเ้ขยีนโปรแกรมไว ้แต่ถา้ผูใ้ชก้ดคยี ์y ซึง่

โปรแกรมไมร่บัรูก้ารกดคยี ์y จงึไมท่าํอะไรตอบสนอง  

การรบัรูแ้ละตอบสนองต่อการกดคยี ์x เป็นการสรา้งชอ่งทางใหผู้ใ้ชต้ดิต่อสือ่สารกบัโปรแกรม 

ในขณะทีก่ารกดคยี ์y ไมไ่ดเ้ป็นชอ่งทางตดิต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม  

นอกจากผูใ้ช ้จะสามารถตดิต่อโปรแกรมผา่นอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพวิเตอร ์(เมาส ์คยีบ์อรด์ 

ไมโครโฟน) ไดแ้ลว้ การสรา้งตวัละครขึน้มา เพือ่เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงใหผู้ใ้ชต้ดิต่อกบัโปรแกรม

โดยเฉพาะ กส็ามารถทาํได ้โดยตวัละครเหล่าน้ีจะอยูก่บัที ่คลา้ยปุม่ พรอ้มจะทาํงาน เมือ่ผูใ้ช้

คลกิทีต่วัละครเหล่าน้ี 
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ตวัแปร (Variables) 

ตวัแปรเป็นทีพ่กัของขอ้มลู อา้งองิดว้ยชื่อของตวัแปร สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูได ้หรอื

เรยีกดขูอ้มลูในภายหลงัได ้ตว้แปรขอ้มลูภายใน ทีพ่รอ้มใชง้านไดเ้ลย มหีลายตวัแปร เชน่ ตวั

แปรเกบ็ขอ้มลูคาํตอบจากผูใ้ช ้  ตวัแปรเกบ็คา่ตําแหน่งของตวัละคร 

 เป็นตน้  

ตวัแปรยงัถูกสรา้งขึน้มาใหมไ่ด ้เมือ่มขีอ้มลูทีต่อ้งใชต่้อเน่ืองในโปรแกรม เชน่ เมือ่ตอ้งการเกบ็

คะแนนในเกมระหวา่งการเลน่ กส็ามารถสรา้งตวัแปร  มาเกบ็คะแนนได ้ตวัแปรทีส่รา้งขึน้

ใหมย่งักาํหนดไดว้า่ ใหใ้ชเ้ฉพาะกบัตวัละครทีส่รา้งตวัแปรน้ี หรอืใหทุ้กตวัละครใชต้วัแปรน้ี

รว่มกนัได ้ 

ตวัแปรยงัสามารถลดความซบัซอ้นของการคาํนวณยาวๆได ้การคาํนวณทีใ่ชบ้่อยๆ ในหลายๆ 

แหง่ในโปรแกรม สามารถคาํนวณเพยีงครัง้เดยีว แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วใ้นตวัแปร จากนัน้นําไปใช้

อกีไดเ้ลยไมต่อ้งคาํนวณใหม ่  
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ลิสต ์(List)  

ลสิตเ์ป็นตวัแปรทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ ขอ้มลูลกัษณะเดยีวกนั 

ควรเกบ็ไวท้ีเ่ดยีวกนัใหเ้ป็นระบบ ทาํใหง้า่ยต่อการใชง้าน  

ลกัษณะของขอ้มลูทีเ่กบ็รวมกนัอยา่งเป็นระบบ มใีหเ้หน็ทัว่ไปใน Scratch เชน่ การเกบ็ชุดตวั

ละคร ภาพฉากหลงัของเวท ีรายการทีใ่หเ้ลอืกในบลอ็กคาํสัง่ต่างๆ เชน่ ประเภทของเอฟเฟค 

ตวัโน๊ตดนตร ีชนิดเครือ่งดนตร ีทศิการเคลื่อนที ่เป็นตน้ 

ลสิตเ์หมอืนตวัแปร สามารถสรา้งขึน้ได ้เชน่ ขอ้มลูชื่อของอาวุธต่างๆ ในเกม แทนทีจ่ะเกบ็

แยกกนัในแต่ละตวัแปร ซึง่จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เมือ่มอีาวุธใหมเ่พิม่ขึน้ ทาํใหย้ากต่อการจดจาํและ

การใชง้านตวัแปรเหล่านัน้ แต่ถา้เกบ็ในลสิต ์จะมเีพยีงตวัแปรลสิตอ์าวุธตวัแปรเดยีว ขอ้มลูชื่อ

ของอาวุธจะถกูเกบ็ไวภ้ายในรายการของลสิตแ์ทน 
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โปรเจกใน Scratch 

 

การศกึษาการเขยีนโปรแกรมภาษา Scratch ในหนงัสอืเล่มน้ี เริม่จากการหดัใชง้านตวัโปรแกรม

ก่อนในเบือ้งตน้ จากนัน้เริม่เรยีนรูส้ว่นประกอบต่างๆ เพือ่สรา้งโปรเจก พรอ้มกบัเรยีนรูแ้นวคดิ

หลกัการและเทคนิคต่างๆ ในการเขยีนโปรแกรม  

ในสว่นน้ีเป็นการศกึษาการเขยีนโปรแกรมผา่นโปรเจกต่างๆ ทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นวธิกีารที่

เริม่จากภาพรวมของโปรเจกก่อน ผูเ้รยีนสามารถเหน็เป้าหมายและผลลพัธข์องโปรเจกเป็น

อยา่งไร แลว้แต่ละสว่นประกอบของโปรเจกถูกสรา้งอยา่งไร เรยีนรูก้ารเขยีนสครปิตใ์นแต่ละตวั

ละครและเวท ีเพือ่ทาํใหโ้ปรเจกสมบรณ์ูไดอ้ยา่งไร  

ทุกโปรเจกทีจ่ะเรยีนรูต่้อไปน้ี มาพรอ้มกบัโปรแกรม Scratch ทาํใหแ้น่ใจไดว้า่ ถา้ผูเ้รยีนตดิตัง้

โปรแกรม Scratch แลว้ จะสามารถเรยีนรูทุ้กโปรเจกจากหนงัสอืเล่มน้ีได ้โปรเจกใน Scratch 

แบ่งเป็นหมวดหมูท่ีม่เีป้าหมายทีช่ดัเจน แต่ละหมวดมหีลายโปรเจก เมือ่ศกึษาโปรเจกหน่ึงใน

แต่ละหมวดแลว้ โปรเจกทีเ่หลอืในหมวดนัน้ กส็ามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดเ้อง เมือ่ศกึษา

หลากหลายโปรเจกแลว้ จะเหน็ศกัยภาพโดยรวมของ Scratch ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิใน

เวบ็ไซต ์Scratch ซึง่มโีปรเจกมากมายจากผูใ้ชท้ัว่โลกไดอ้กี และควรนําความรูท้ีศ่กึษามา ไป

ต่อยอด ประยกุตใ์ช ้ในการสรา้งโปรเจกใหมอ่ยา่งสรา้งสรรคด์ว้ยตวัเอง 
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กระบวนการทาํงานเพ่ือสร้างโปรเจกใน Scratch   

 

การสรา้งโปรเจกใน Scratch กค็ลา้ยกบัการสรา้งละครเวทเีรือ่งหน่ึง ซึง่ประกอบไปดว้ยเวที

สาํหรบัการแสดง และตวัละครต่างๆ เป็นสาํคญั โดยทีต่วัละครแต่ละตวักจ็ะมบีทบาทของมนัเอง 

เมือ่ละครเปิดฉากแต่ละตวัละครกอ็อกสูเ่วท ีดาํเนินเรือ่งราวจากตน้จนจบ 

ผูส้รา้งโปรเจกกเ็ปรยีบเสมอืนผูส้รา้งละคร ควบคุมการสรา้งทัง้หมด ตัง้แต่เขยีนเคา้โครงของ

ละคร การดาํเนินเรือ่ง การจดัเวทสีถานที ่เลอืกนกัแสดง เขยีนบท และกาํกบัการแสดงบนเวท ี

นอกจากนัน้ยงัเป็นผูจ้ดัเสือ้ผา้ ฉากเวท ีทาํเสยีงประกอบ และรายละเอยีดอื่นๆ อกีมากมาย ดู

เหมอืนจะยุง่ยากมากมายเกนิกวา่เดก็ๆ จะทาํได ้แต่เชือ่หรอืไมท่มีพฒันา Scratch ทาํเรือ่ง

ทัง้หมดใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย เป็นขัน้เป็นตอน ทา้ทายจนิตนาการของพวกเขา 

การสรา้งโปรเจก เป็นกระบวนการทาํซํ้า ทีเ่ริม่จากสว่นเลก็ๆ ในแต่ละตวัละครและเวท ีขยาย

ใหญ่ขึน้ จนเป็นโปรเจกทีส่มบรณ์ู ขณะเขยีนโปรแกรม ตอ้งคอยตรวจสอบความถูกตอ้งของ

โปรแกรมอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่หาขอ้ผดิพลาดแลว้ทาํการแกไ้ข เมือ่มคีวามชาํนาญมากขึน้ 

ผูเ้รยีนจะเริม่สงัเกตเหน็วา่ บางสว่นของโปรแกรมมคีวามเหมอืนหรอืคลา้ยกนั ทัง้จากตวัละคร

เดยีวกนัหรอืต่างตวัละครกนั แทนทีจ่ะเขยีนใหมต่ัง้แต่ตน้ ผูเ้รยีนสามารถนําสว่นของโปรแกรม

นัน้ มาใชใ้หมไ่ดอ้กี หรอืนํามาปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ ทาํใหล้ดเวลาในการเขยีน

โปรแกรมได ้  
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โปรเจก Aquarium 

 

การเปิดโปรเจก 

เริม่ตน้โปรเจกแรก ดว้ยวธิกีารเปิดโปรเจกตวัอยา่งในโปรแกรม Scratch โดยคลกิทีเ่มนู File 

คลกิเลอืก Open ... หน้าต่าง Open Project จะปรากฎ พรอ้มกบัโปรเจกมากมายทีม่าตอน

ตดิตัง้โปรแกรม จะมปีุม่โฟลเ์ดอรอ์ยูด่า้นซา้ยสดุ ตรงกลางเป็นโฟลเ์ดอรย์อ่ยหรอืไฟลโ์ปรเจก

ต่างๆ ดา้นขวามอืจะเป็นรายละเอยีดของโปรเจกทีเ่ลอืก  

 

 

 

เพือ่เปิดโปรเจก Aquarium ใหค้ลกิปุม่โฟลเ์ดอร ์Examples (1) จากนัน้จะเหน็โฟลเ์ดอรย์อ่ยใน

หมวดต่างๆ ใหเ้ลอืกโฟลเ์ดอร ์Animation ซึง่จะแสดงโปรเจกต่างๆ ในหมวดน้ี สงัเกตชื่อโฟล์

เดอรล์่าสดุ (Animation) ปรากฎอยูท่ี ่(2) เมือ่คลกิเลอืก Aquarium (3) จะเหน็รายละเอยีดของ

โปรเจกทางขวามอื (4) เป็นหน้าตาของโปรเจกน้ี (5) เป็นขอ้มลูผูส้รา้งโปรเจก วธิใีชง้าน 

แนวคดิในการสรา้งโปรเจกน้ี และแนวคดิต่อยอด คลกิปุม่ OK เพือ่เปิดโปรเจก  
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ภาพรวมของโปรเจก  

โปรเจก Aquarium เป็นการสรา้งภาพเคลื่อนไหวหรอืแอนิเมชัน่ในอควาเรยีม การทาํงานหลกัๆ 

ของปลา ปลาหมกึ และแมงกระพรนุ คอื การวา่ยน้ําไปมาแหวกวา่ยผา่นกอสาหรา่ยในตูก้ระจก 

แต่เพือ่ใหด้สูมจรงิ เมือ่ชนกระจก (กรอบของเวท)ี พวกมนัจะวา่ยกลบั และใหด้เูป็นธรรมชาติ

มากยิง่ขึน้ พวกมนัแต่ตวัจะตอ้งมกีารเปลีย่นทศิการเคลื่อนทีบ่า้งบางเวลา โดยทีทุ่กๆ หน่ึง

วนิาทพีวกมนัมโีอกาสหนักลบัทศิ 180 องศา โอกาสการกลบัทศิของพวกมนัแต่ละตวัมคีา่ไม่

เทา่กนั เชน่ พวกปลาต่างๆ จะมโีอกาสกลบัทศิอยู ่1 ใน 6 และถา้สงัเกตทีฉ่ากหลงัจะเหน็

ฟองอากาศลอยขึน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของฉากหลงันัน้เอง 
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ตวัละครและฉากเวที 

โปรเจก Aquarium มปีลาชนิดต่างๆ อยู ่5 ตวั ปลาหมกึ แมงกระพรนุ อยา่งละ 1 ตวั และ

สาหรา่ย 3 กอ ฉากหลงัเป็นพืน้ทรายกบัฟองอากาศในน้ํา 

 

                                                                                                           

 

ตวัละครใน Aquarium มอียูห่ลายตวั ถา้สนใจในตวัละครตวัใดตวัหน่ึง ตอ้งเลอืกมนัก่อน เชน่ 

ตอ้งการเลอืกแมงกระพรนุ ทาํไดโ้ดยการคลกิทีแ่มงกระพรนุทีอ่ยูใ่นรายการตวัละคร หรอือกีวธิี

หน่ึงคอืการดบัเบิล้คลกิทีแ่มงกระพรนุในเวท ีตวัละครทีถู่กเลอืก (แมงกระพรนุ) จะมกีรอบสฟ้ีา

ลอ้มรอบอยู ่

ตวัละครทีถู่กเลอืก (แมงกระพรนุ) จะสามารถเขยีนโปรแกรมสครปิตไ์ดใ้นแทป Scripts เพิม่หรอื

ลดชุดละครไดใ้นแทป Costumes หรอืใสเ่สยีงไดใ้นแทป Sounds 
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การเลอืกเวททีาํไดค้ลา้ยกบัตวัละคร คอื คลกิเวทใีนรายการตวัละครกบัเวท ีหรอืดบัเบลิคลกิ

พืน้ทีว่า่งบนเวท ีเมือ่เลอืกเวทแีลว้ จะปรากฏสฟ้ีาลอ้มรอบเวทเีชน่กนั  

 

 

 

เวทสีามารถเขยีนโปรแกรมสครปิตไ์ดใ้นแทป Scripts เพิม่หรอืลดฉากหลงัเวทไีดใ้นแทป 

Backgrounds หรอืใสเ่สยีงไดใ้นแทป Sounds 
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สคริปตต์วัละครและเวที                    

 สคริปตข์องปลา  

สครปิตข์องปลาชนิดต่างๆ (Creature2 – Creature6) จะเหมอืนกนัหมด ดงันัน้ดสูครปิตข์อง

ปลา Creature5 เป็นตวัแทนของปลาทีเ่หลอื 

 

 

 

สครปิตแ์รกทาํใหป้ลาเคลื่อนทีไ่ปเรือ่ยๆ ในตูป้ลา และเมือ่ชนผนงั (ขอบของเวท)ี กจ็ะเปลีย่นทศิ

ทางการเคลื่อนที ่ดว้ยการสะทอ้นกลบัออกมา สครปิตเ์ริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงสเีขยีวเริม่ตน้ทาํงาน

สครปิต ์ตามดว้ยบลอ็กควบคุมตลอดเวลา (forever) เพือ่ใหป้ลาวา่ยน้ําไปเรือ่ยๆ ปลาจะ

เคลื่อนที ่(move 1 steps) ไปชา้ๆ (ทลีะ 1) และตรวจสอบตวัเองวา่ ชนกรอบของเวทหีรอืยงั ถา้

ชนมนัจะสะทอ้นกลบั (if on edge, bounce) 
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สว่นสครปิตท์ีส่องทาํใหป้ลาดเูป็นธรรมชาตมิากขึน้ ดว้ยการเปลีย่นทศิ วา่ยกลบัไปกลบัมา

เหมอืนอยูใ่นตูป้ลาจรงิๆ สครปิตน้ี์เริม่ทาํงานพรอ้มกบัสครปิตแ์รกเมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว การ

เปลีย่นทศิเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา ดงันัน้จงึใชบ้ลอ็กตลอดเวลาควบคมุการทาํงาน การเปลีย่นทศิ

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข (บลอ็กถา้ if) จากการสุม่ตวัเลข (pick random) ตัง้แต่ 1 ถงึ 6 ถา้เลขสุม่ได้

เทา่กบั 1 เงือ่นไขจะเป็นจรงิ แสดงวา่ปลามโีอกาสในการกลบัทศิอยู ่1 ใน 6 เมือ่เงือ่นไขเป็นจรงิ 

ปลาจะหนักลบั 180 องศา (turn 180 degrees) การตรวจสอบเงือ่นไขเพือ่การเปลีย่นทศิ จะ

เกดิขึน้ทุกๆ 1 วนิาท ีโดยใชบ้ลอ็กคอย (wait 1 sec) ในการจบัเวลา 

 

สคริปตข์องปลาหมึก 

สครปิตข์องปลาหมกึ (Creature7) คลา้ยกบัของปลามาก สครปิตแ์รกนัน้เหมอืนกบัสครปิตแ์รก

ของปลาเลย สว่นสครปิตท์ีส่องกแ็ทบจะเหมอืนสครปิตท์ีส่องของปลาอกีเหมอืนกนั เพยีงแต่

โอกาสในการกลบัทศิอยูท่ี ่1 ใน 3 (pick random 1 to 3 = 1) 
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สคริปตข์องแมงกระพรนุ 

 

 

 

สครปิตข์องแมงกระพรนุมอียู ่3 สครปิต ์แต่กค็ลา้ยกบัสครปิตข์องปลาเชน่กนั สครปิตแ์รกเป็น

การใชเ้อฟเฟคเพือ่ทาํใหต้วัเองโปรง่แสง โดยการใชบ้ลอ็กเอฟเฟคลอ่งหน (ghost) ดว้ยคา่ที ่35 

(set ghost effect to 35) 

สครปิตท์ีส่องนัน้เหมอืนกบัสครปิตแ์รกของปลาเลย สว่นสครปิตท์ีส่ามกค็ลา้ยกบัสครปิตท์ีส่อง

ของปลาอกีเหมอืนกนั เพยีงแต่โอกาสในการกลบัทศิอยูท่ี ่1 ใน 10 (pick random 1 to 10 = 1) 
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สคริปตข์องสาหร่าย 

 

 

 

หน้าทีข่องสาหรา่ย คอื ทาํใหตู้ป้ลาดมูมีติลิกึเขา้ไป ดว้ยการกาํหนดตําแหน่งในแนวลกึของตู้

ปลา (เลเยอร ์Layer) ใหก้บัสาหรา่ยแต่ละกอ เพือ่ทาํใหด้เูหมอืนวา่สาหรา่ยอยูล่กึคนละตําแหน่ง

ในตูป้ลา สครปิตข์องสาหรา่ยแต่ละกอเริม่ตน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว สาหรา่ย plant1 จะเคลื่อนไป

ทีเ่ลเยอรห์น้าสดุก่อน (go to front) จากนัน้ยา้ยถอยหลงัไป 2 เลเยอร ์(go back 2 layers) 

สาหรา่ย plant2 ทาํคลา้ยกนั แต่ถอยหลงัไป 4 เลเยอร ์สว่นสาหรา่ย plant3 กท็าํเชน่กนั แต่

ถอยหลงัดว้ยการสุม่คา่ระหวา่ง 1 ถงึ 7 

เลเยอรใ์น Scratch เป็นการกาํหนดตําแหน่งความลกึแบบงา่ยๆ ไมซ่บัซอ้นอะไร เลเยอรท์ีม่ ี

ตวัเลขมาก กจ็ะอยูล่กึเขา้ไปดา้นในของจอคอมพวิเตอร ์การกาํหนดเลเยอรท์าํใหต้วัละครเสมอืน

อยูใ่นโลกสามมติ ิตวัละครจะมกีารเหลื่อมลํ้ากนั ตวัละครทีอ่ยูเ่ลเยอรด์า้นหน้า (ตวัเลขน้อย) ก็

จะบงัตวัละครทีอ่ยูเ่ลเยอรล์กึลงไป (ตวัเลขมาก) 
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สคริปตข์องเวที 

สครปิตเ์วทสีว่นใหญ่มกัจะเกีย่วกบัฉากหลงัของเวท ี(Backgrounds) สครปิตข์องเวทใีนโปรเจก 

Aquarium ถกูเขยีนขึน้เพือ่ใหเ้หน็การเคลื่อนไหวของฟองอากาศตลอดเวลา โดยการเปลีย่นฉาก

หลงัของเวท ี 

 

 

 

จากสครปิตจ์ะเหน็วา่ เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีวแลว้ ฉากหลงัจะเปลีย่นเป็นภาพถดัไปทีล่ะภาพ (next 

background) สลบัวนกนัไป (ใชบ้ลอ็กตลอดเวลา forever) ตลอดทกุๆ 1 วนิาท ี(จบัเวลาดว้ย

บลอ็ก wait) จนกวา่โปรแกรมจะหยดุ การเปลีย่นแปลงของฉากเป็นการแสดงแอนิเมชัน่งา่ยๆ 

เพือ่ทาํใหเ้หน็ฟองอากาศลอยขึน้ตลอดเวลา 

บลอ็ก next background ใชส้าํหรบัเปลีย่นภาพฉากหลงัตามลาํดบัของภาพ เชน่ ในกรณน้ีี มี

ฉากหลงั 3 ภาพ และปจัจุบนัแสดงภาพที ่1 ทุกครัง้ทีใ่ชบ้ลอ็ก next background ภาพทีจ่ะ

แสดงถดัไปคอืภาพที ่2 ภาพถดัไปคอืภาพที ่3 จากนัน้จะวนกลบัไปภาพที ่1 อกีครัง้ ลาํดบัภาพ

จะเป็นเชน่น้ีไปเรือ่ยๆ เมือ่ยงัใชค้าํสัง่น้ีอยู ่
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แอนิเมชัน่จากการเปล่ียนภาพฉากหลงั 

 

 

 

ฉากเวทสีามารถทาํแอนิเมชัน่แบบงา่ยๆ ดว้ยการเปลีย่นภาพฉากหลงั เชน่ในกรณน้ีี มภีาพฉาก

หลงัอยู ่3 ภาพ ทีแ่ตกกนัในสว่นของฟองอากาศ เมือ่เปลีย่นภาพฉากหลงัทลีะภาพ ต่อเน่ืองกนั

ไป จะเหน็ฟองอากาศลอยขึน้ตลอดเวลา 

เน่ืองจากมภีาพทีใ่ชแ้สดงแอนิเมชัน่อยา่งจาํกดั เพือ่แลกกบัการใชข้อ้มลูทีน้่องลง ทาํใหก้าร

เปลีย่นแปลงภาพเกดิขึน้รวดเรว็เกนิไป จนดไูมท่นั ดงันัน้ตอ้งหน่วงเวลาการเปลีย่นแปลงภาพ 

ดว้ยบลอ็ก wait ซึง่เป็นคาํสัง่หยดุทาํงานชัว่คราว ตามระยะเวลาทีก่าํหนด 
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การต่อยอดโปรเจก Aquarium 

การศกึษาโปรเจกทีม่อียูแ่ลว้ ทาํใหเ้ราไดเ้รยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรม จากมมุมองของคนอื่น ไดฝึ้ก

อา่นโปรแกรม และแนวคดิเบือ้งหลงัของโปรเจกนัน้ๆ วธิน้ีียงัชว่ยใหม้อืใหมห่ดัเขยีนโปรแกรม 

เริม่ตน้หดัเขยีนโปรแกรมดว้ยการต่อยอดจากโปรเจกเดมิ โดยไมต่อ้งเริม่จากศนูย ์คาํแนะนํา

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง เพือ่ดวูา่จะต่อยอดโปรเจกน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง  

• สงัเกตวา่ เหลา่ปลา ปลาหมกึ และแมงกระพรนุ ต่างเคลื่อนทีไ่มห่ยดุเลย ทาํอยา่งไรให้

มนัหยดุบา้ง เคลื่อนทีบ่า้ง 

• พวกมนัเคลื่อนทีด่ว้ยความเรว็เทา่กนัหมด ดแูลว้งว่งนอน ทาํอยา่งไรใหม้นัเคลื่อนทีด่ว้ย

ความเรว็ต่างกนั หรอืแต่ละตวัสามารถใชค้วามเรว็ทีต่่างกนัได ้

• เพิม่ความหลากหลายในการเคลื่อนทีข่องปลา แทนทีจ่ะใชก้ารสุม่เพือ่เปลีย่นทศิ ลองให้

พวกมนัเคลื่อนทีไ่ปพรอ้มๆ กบัการเปลีย่นทศิ โดยการใชบ้ลอ็กเปลีย่นทศิทางคูก่บั

บลอ็กเคลื่อนที ่ทดลองเปลีย่นคา่ต่างๆ ดวูา่คา่ไหนทีท่าํใหป้ลาเคลื่อนทีเ่ป็นธรรมชาติ

มากขึน้  

 

จะเหน็วา่การปรบัเปลีย่นโปรแกรมใน Scratch นัน้ทาํไดง้า่ย และทีส่าํคญัเหน็ผลไดแ้ทบทนัท ี

ทาํใหก้ารเรยีนเขยีนโปรแกรมใน Scratch ไมย่ากเหมอืนภาษาอื่น 
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โปรเจก MadLibs  

 

โปรเจก MadLibs เป็นการเล่าเรือ่ง (Story telling) ทีม่กีารโตต้อบกบัผูใ้ช ้ก่อนจะเขา้สูก่ารเล่า

เรือ่ง เริม่ตน้เปิดโปรเจก MadLibs ดว้ยการคลกิเมนู File เลอืก Open จากนัน้คลกิปุม่ 

Examples เลอืกโฟลเ์ดอร ์Stories เลอืกโปรเจก MadLib  

 

ภาพรวมโปรเจก 

MadLibs เป็นการเล่าเรือ่ง ทีม่ผีูห้ญงิเป็นผูด้าํเนินเรือ่ง เริม่ตน้ดว้ยการถามตอบกบัผูใ้ช ้จากนัน้

ขอ้มลูคาํตอบจากผูใ้ชจ้ะถูกสง่ต่อใหก้บัวาฬ 2 ตวั นําออกมาเล่าเรือ่งตลกผกูกบัคาํตอบทีไ่ดม้า 

วาฬทัง้สองตวัมกีารสง่ต่อบทบาทและบทพดูระหวา่งกนั พรอ้มกบัแสดงแอนิแมชัน่ เสยีง

ประกอบ และเอฟเฟคบนฉากหลงั เพือ่เพิม่สสีรรใหก้บัการเล่าเรือ่ง 
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ตวัละครและฉากเวที 

ตวัละครมเีพยีงผูห้ญงิเป็นผูด้าํเนินเรือ่ง วาฬตวัใหญ่และวาฬตวัเลก็เป็นผูเ้ล่าเรือ่ง และฉากเวที

เป็นววิทวิทศัน์ 

 

สคริปตต์วัละครและเวที 

สคริปตข์องผูด้าํเนินเรื่อง 

สครปิตข์องผูห้ญงิซึง่เป็นผูด้าํเนินเรือ่ง เริม่ตน้ดว้ยการพดูเกริน่ก่อนจะถามตอบกบัผูใ้ช ้คาํตอบ

จากผูใ้ชจ้ะถูกเกบ็ไว ้แลว้สง่ต่อใหว้าฬ 2 ตวัเป็นผูเ้ล่าเรือ่งต่อไป 

 

 

สครปิตเ์ริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงสเีขยีว เป็นการเริม่ตน้การเลา่เรือ่ง โดยผูด้าํเนินเรือ่งไดพ้ดูเกริน่สาม

ประโยคๆ ละ 2 วนิาท ีดว้ยบลอ็กพดู (say)  
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จากนัน้เป็นการถามตอบกบัผูใ้ช ้โดยถามผูใ้ชด้ว้ยบลอ็กถาม (ask) แลว้รอคาํตอบจากผูใ้ช ้เมือ่

ผูใ้ชพ้มิพค์าํตอบและกดคยี ์Enter แลว้ คาํตอบจะถูกเกบ็ไวท้ีต่วัแปรภายในชื่อ answer  

เน่ืองจากทุกครัง้ทีม่กีารถามตอบ คาํตอบใน answer จะถูกแทนทีด่ว้ยคาํตอบใหมล่า่สดุเสมอ 

เพราะฉนัน้ถา้ตอ้งการนําแต่ละคาํตอบมาใชภ้ายหลงั ตอ้งสรา้งตวัแปรใหม ่มาเกบ็คา่คาํตอบนัน้

แทน  

โปรเจกน้ีสรา้งตวัแปรมา 4 ตวั คอื action name thing1 และ thing2 เพือ่เกบ็แต่ละคาํตอบของ

ผูใ้ช ้เมือ่ไดค้าํตอบทัง้หมดแลว้ กจ็ะเริม่การเล่าเรือ่ง ดว้ยการสง่สาร start story ใหว้าฬ 2 ตวั 

ออกมาเล่าเรือ่งผกูกบัคาํตอบทีไ่ดร้บัมาในตวัแปรทัง้สี ่

 

การถามตอบกบัผูใ้ช้ 

การโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม มหีลายวธิ ีเชน่ การคลกิเมาส ์การกดคยีบ์อรด์ การใชเ้สยีง 

เป็นตน้ ในโปรเจกน้ีผูด้าํเนินเรือ่งมกีารถามตอบกบัผูใ้ช ้คาํถามจะปรากฎบนเวท ีผูใ้ชต้อบผา่น

คยีบ์อรด์ โปรแกรมจะรอรบัคาํตอบ และรอจนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดคยี ์Enter หรอืคลกิเครือ่งหมายถูก 

คาํตอบทีไ่ดจ้ะถูกเกบ็ไวใ้นตวัแปร  

คาํตอบ  จะถูกแชรร์ะหวา่งตวัละครทุกตวั และจะเปลีย่นแปลงทุกครัง้ทีใ่ชบ้ลอ็กคาํถาม 

 ถา้ตอ้งการเกบ็คาํตอบปจัจุบนัไว ้ตอ้งเกบ็ไวใ้นตวัแปรอื่นทีส่รา้งขึน้มาใหม ่เชน่ 

ตอ้งการเกบ็คา่ในตวัแปร answer ในตวัแปร name โดยใชบ้ลอ็ก   ตวั

แปร name เป็นตวัแปรหน่ึงในรายการตวัแปรทีส่รา้งโดยผูใ้ช ้
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ความแตกต่างในการถามตอบระหว่างตวัละครกบัเวที 

ถา้คาํถามมาจากตวัละคร คาํถามจะถูกพดูจากตวัละคร และจะปรากฎกรอบใหผู้ใ้ชพ้มิพเ์พือ่

ตอบคาํถาม ดา้นล่างของเวท ี

 

  

 

แต่ถา้คาํถามมาจากเวท ีคาํถามจะปรากฎในกรอบการถามตอบ ดา้นล่างของเวท ี
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การสร้างตวัแปร 

วธิสีรา้งตวัแปรนัน้ใหเ้ลอืกบลอ็กหมวดตวัแปร จากนัน้คลกิปุม่สรา้งตวัแปร (Make a variable)  

 

 

 

คาํถามทีผู่ด้าํเนินเรือ่งถาม ตอ้งการ 4 คาํตอบ ดงันัน้ตอ้งสรา้งตวัแปรมา 4 ตวั  

ตวัแปรตอ้งมชีื่อ เพือ่เรยีกใชภ้ายหลงั ชื่อตวัแปรทัง้ 4 นัน้ คอื action name thing1 และ thing2 

เมือ่สรา้งตวัแปรแลว้ จะเกดิบลอ็กใหมส่าํหรบัตวัแปรทัง้ 4 ในบลอ็กหมวดตวัแปร โดยดา้นหน้า

ของบลอ็กเหล่าน้ี จะมกีล่องสีเ่หลีย่มทีส่ามารถคลกิเลอืกได ้ถา้คลกิเลอืกจะมเีครือ่งหมายถูก

ปรากฎ และจะทาํใหต้วัแปรน้ีแสดงคา่ปจัจุบนัของมนับนเวท ี

การกาํหนดคา่ใหต้วัแปร ใหใ้ชบ้ลอ็กตัง้คา่ (set) โดยเลอืกชื่อตวัแปรทีต่อ้งการก่อน (จาก

รายการตวัแปรทัง้หมดทีถู่กสรา้งขึน้) จากนัน้กาํหนดคา่ใหม้นั ซึง่คา่นัน้อาจเป็นตวัเลขหรอื

ตวัอกัษร ทีพ่มิพเ์ขา้ไปตรงๆ ในชอ่งวา่ง หรอืใชค้า่ทีอ่ยูใ่นบลอ็กตวัแปรกไ็ด ้เชน่ บลอ็กตวัแปร 

answer  
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การแชรข้์อมลู 

ขณะทีส่รา้งตวัแปร ยงัสามารถกาํหนดตวัแปรใหเ้ป็นตวัแปรสว่นตวัได ้โดยคลกิเลอืก For this 

sprite only เพือ่ใชใ้นตวัละครตวัทีส่รา้งตวัแปรน้ีเทา่นัน้ หรอืกาํหนดตวัแปรใหเ้ป็นตวัแปร

สว่นรวมได ้โดยคลกิเลอืก For all sprites เพือ่ใหทุ้กตวัละคร รวมทัง้เวท ีสามารถใชต้วัแปรน้ีได ้

 

  

 

ถา้ใหทุ้กตวัละครและเวทใีชต้วัแปรได ้ตวัแปรทีส่รา้งขึน้ใหม ่จะปรากฎอยูใ่นบลอ็กหมวดตวัแปร

ของทุกตวัละคร รวมทัง้เวทดีว้ย วธิน้ีีเป็นการแชรข์อ้มลูระหวา่งตวัละครต่างๆ และเวท ีเหมอืน

ในโปรเจกน้ี ตวัแปรทีใ่ชเ้กบ็คาํตอบนัน้ เป็นตวัแปรสว่นรวมทีผู่ด้าํเนินเรือ่งสรา้งขึน้ แลว้วาฬ

สองตวัสามารถเอาไปใชไ้ดข้ณะเล่าเรือ่ง 
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สคริปตข์องวาฬตวัใหญ่และวาฬตวัเลก็ 

วาฬตวัใหญ่และวาฬตวัเลก็ จะเล่าเรือ่งสลบักนัไปมา จากคาํตอบทีไ่ดร้บัจากผูด้าํเนินเรือ่ง เพือ่

เพิม่สสีนัในการเล่าเรือ่ง วาฬทัง้สองจะแสดงแอนิเมชัน่ไปดว้ย  

เพือ่ใหเ้หน็ภาพการสง่ต่อการทาํงานระหวา่งวาฬทัง้สองตวั จงึมาดสูครปิตข์องวาฬทัง้สองตวัไป

พรอ้มๆ กนั   

 

 

เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว วาฬทัง้สองตวัจะซ่อนตวัดว้ยบลอ็กซ่อน (hide) จากนัน้เมือ่วาฬทัง้สองตวั

ไดร้บัสาร start story จากบลอ็กรบัสาร (when I receive start story) วาฬตวัใหญ่จะเปลีย่นชุด

เป็น whale basic วาฬทัง้สองตวัจะถูกกาํหนดวางไวน้อกเวทดีว้ยบลอ็กไปยงัตําแหน่ง (x, y) 

สงัเกตตําแหน่งของวาฬทัง้สองตวั วา่เกนิขอบเวทแีลว้ (กรอบเวทมีขีนาดที ่-240 <= x <= 240, 

-180 <= y <= 180) จากนัน้วาฬทัง้สองตวักเ็ปิดตวัออกมา (show) พรอ้มกบัเคลื่อนทีไ่ปยงั

ตําแหน่งทีก่าํหนดไวภ้ายใน 1 วนิาทพีรอ้มกนั (glide 1 secs to x: y: ) ก่อนทีว่าฬตวัใหญ่จะสง่

สาร story 1 ออกมา เพือ่เริม่ตน้เล่าเรือ่ง 

การสนทนาระหวา่งวาฬทัง้สองตวัจะสลบักนัพดู โดยเมือ่วาฬตวัหน่ึงพดูจบ กจ็ะสง่สารบอกวาฬ

อกีตวัหน่ึงใหพ้ดูต่อ โดยเริม่จากวาฬตวัใหญ่ก่อน เพราะเป็นผูร้บัสาร story 1 จากการสง่สารถงึ

ตวัเอง 
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เมือ่วาฬตวัใหญ่ไดร้บัสาร story 1 จะเริม่สครปิตด์ว้ยการเปลีย่นชุด (switch to costume) เป็น 

whale happy1 จากนัน้พดูหน่ึงประโยคก่อนจะแสดงแอนิเมชัน่ดใีจ แลว้พดูต่อ โดยนําขอ้มลูใน 

thing1 มารวมในคาํพดูดว้ย โดยใชบ้ลอ็กเชื่อมคาํ (join) แลว้สง่สาร story 2 เพือ่ใหว้าฬตวัเลก็

ไดพ้ดูต่อ  

 

 

เมือ่วาฬตวัเลก็ไดร้บัสาร story 2 กจ็ะพดูตอบวาฬตวัใหญ่ โดยนําขอ้มลูใน action มารวมใน

คาํพดูดว้ย โดยใชบ้ลอ็กเชื่อมคาํ (join) แลว้สง่สาร story 3 เพือ่ใหว้าฬตวัใหญ่ไดพ้ดูต่อ 

เน่ืองจากขอ้มลูใน action อยูร่ะหวา่งประโยค จงึตอ้งเชื่อมคาํสองครัง้ โดยใชบ้ลอ็กเชื่อม (join) 

ซอ้นกนั  
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แอนิเมชัน่จากการเปล่ียนชดุตวัละคร 

ระหวา่งการสนทนาของวาฬทัง้สองตวั วาฬตวัใหญ่แสดงแอนิเมชัน่ดใีจ โดยใชเ้ทคนิคการ

เปลีย่นชุด (switch to costume) สลบัไปมาระหวา่งชุด whale happy2 กบัชุด whale happy1 

จาํนวน 3 ครัง้ภายในบลอ็กควบคุมทาํซํ้า (repeat) 

สงัเกตวา่ในแอนิเมชัน่จะมบีลอ็กคอย (wait) หลายแหง่ ทัง้น้ีเพราะแอนิเมชัน่จะเกดิขึน้เรว็ไป 

มองไมท่นั จงึตอ้งหน่วงเวลาดว้ยบลอ็กคอยในแต่ละครัง้ทีเ่ปลีย่นชุด  
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วาฬตวัใหญ่ยงัสามารถแสดงแอนิเมชัน่ไดอ้กีหลายอารมณ์ (เฉย โกธร) ทาํใหม้หีลายชุดมาก 

เพือ่แสดงในแต่ละอารมณ์ ดงันัน้การตัง้ชื่อชุดใหส้อดคลอ้งกบัอารมณ์ จะทาํใหง้า่ยต่อการ

นํามาใชท้าํแอนิเมชัน่ 

 

 

 

เมือ่วาฬตวัใหญ่ไดร้บัสาร story 3 จะพดูตอบวาฬตวัเลก็ แลว้เปลีย่นชุดเป็น whale basic 

จากนัน้แสดงแอนิเมชัน่โกธร โดยการเปลีย่นชุดระหวา่ง whale mad1 กบั whale mad2 กบั 

whale mad3 สลบักบัการคอย 0.2 วนิาท ีทัง้หมด 3 ครัง้ภายในบลอ็กควบคุมทาํซํ้า (repeat) 

จากนัน้เปลีย่นชุดเป็น whale basic อกีครัง้ แลว้พดูต่อโดยนําขอ้มลูใน thing2 มารวมในคาํพดู

ดว้ย ก่อนสง่สาร story 4 เพือ่ใหว้าฬตวัเลก็ไดพ้ดูต่อ  
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เมือ่วาฬตวัเลก็ไดร้บัสาร story 4 กจ็ะพดูตอบวาฬตวัใหญ่หน่ึงประโยค แลว้แสดงแอนิเมชัน่ดว้ย

วธิหีมนุตวัมนัเอง โดยใชบ้ลอ็กเลีย้ว (turn) ทลีะ 36 องศา สลบักบัการคอย 0.01 วนิาท ีทาํซํ้า 

10 รอบภายในบลอ็กควบคมุทาํซํ้า (repeat) กจ็ะหมนุครบ 360 องศา 1 รอบพอด ีจากนัน้พดู

ต่อโดยนําขอ้มลูใน name มารวมในคาํพดูดว้ย โดยใชบ้ลอ็กเชื่อมคาํ (join) ซอ้นกนั ก่อนจะพดู

ปิดประโยคสดุทา้ยของการเล่าเรือ่ง 
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การส่งและรบัสาร 

จะทาํอยา่งไรใหต้วัละครหรอืเวท ีสือ่สารโตต้อบกนั รูจ้งัหวะเวลาทีต่วัเองจะตอ้งพดูตอ้งแสดง ใน 

Scratch การสง่ต่อการทาํงานระหวา่งตวัละคร ใชว้ธิกีารสง่สารออกไป โดยอาศยัชื่อของสารที่

แตกต่างกนั เป็นตวัสง่ไมใ้หร้ะหวา่งกนั เมือ่ตวัละครหรอืเวทไีดร้บัสารทีส่นใจ กจ็ะรูว้า่ ไดเ้วลาที่

จะตอ้งเริม่ทาํงานต่อแลว้ 

การสง่สารจะใชบ้ลอ็กสง่กระจาย (broadcast) พรอ้มกบัเลอืกสารทีม่อียูใ่นรายการ ถา้ตอ้งการ

สรา้งสารใหม ่ทาํไดง้า่ยๆ โดยคลกิสามเหลีย่มชีล้งในบลอ็กสง่กระจาย คลกิ new... แลว้ใสช่ีอ่

สารลงไป เชน่ ตอ้งการสรา้งสารใหมช่ื่อ story 5 

 

 

 

ตวัละครทุกตวัรวมทัง้เวทจีะไดร้บัสารทีส่ง่ออกมาทุกสาร ไมว่า่ใครจะเป็นคนสง่ แต่เลอืก

ตอบสนองกบัสารทีต่วัเองสนใจเทา่นัน้ ดว้ยการใชบ้ลอ็ก  เริม่ตน้สครปิตใ์หม ่

โดยสามารถเลอืกสารทีส่นใจไดจ้ากรายการ และเมือ่ตวัละครหรอืเวทไีดร้บัสารทีส่นใจ กจ็ะ

ตอบสนองดว้ยการเริม่ทาํงานในสครปิตน์ัน้ 
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สคริปตข์องเวที 

ฉากเวทใีนโปรเจกน้ีน่าสนใจ เพราะมกีารใสล่กูเล่นทัง้ภาพและเสยีง โดยใสเ่อฟเฟคใหภ้าพฉาก

หลงัของเวท ีดว้ยบลอ็กตัง้คา่เอฟเฟค (set effect to) ซึง่มเีอฟเฟคหลายแบบ แต่ในกรณน้ีีใชค่า่

ความสวา่ง (brightness)  

 

 

เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว เอฟเฟคทุกอยา่งจะถูกกาํจดัไปก่อน โดยบลอ็กลา้งเอฟเฟค (clear graphic 

effects) เพือ่ตัง้คา่เอฟเฟคทุกอยา่งไปทีค่า่เริม่ตน้ (คา่เอฟเฟคมคีา่ระหวา่ง -100 ถงึ 100 โดยที่

คา่ 0 คอืคา่ดัง้เดมิก่อนใสเ่อฟเฟค) จากนัน้ตัง้คา่ความสวา่งที ่-60 (set brightness effect to -

60) ซึง่จะทาํใหภ้าพฉากหลงัมดืลง  

เมือ่ไดร้บัสาร start story ใชบ้ลอ็กเปลีย่นคา่เอฟเฟคความสวา่ง (change effect by) ในบลอ็ก

ควบคุมทาํซํ้า (repeat) เพือ่เปลีย่นคา่ความสวา่งทีล่ะ 6 ทาํซํ้า 10 ครัง้ ใหไ้ดค้า่ความสวา่งรวม 

60 วธิน้ีีจะทาํใหภ้าพฉากหลงัคอ่ยๆ สวา่งขึน้จนกลบัไปยงัภาพฉากหลงัดัง้เดมิ  

ในขณะเดยีวกนั เมือ่ไดร้บัสาร start story กเ็ปิดเสยีงประกอบ madlibs ขึน้มา โดยใชบ้ลอ็กเลน่

เสยีงจนจบ (play sound madlibs until done)  
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การต่อยอดโปรเจก MadLibs 

• ฝึกการใชต้วัแปรลสิต ์เกบ็ขอ้มลูการถามตอบระหวา่งผูด้าํเนินเรือ่งกบัผูใ้ช ้แทนการเกบ็

ขอ้มลูแยกจากกนัในหลายๆ ตวัแปร 

• นอกจากการใชต้วัหนงัสอืในการเล่าเรือ่งแลว้ Scratch สามารถอดัเสยีงผา่นไมโครโฟน

แลว้นํามาเปิดได ้ดงันัน้การใชเ้สยีงพดูในการเล่าเรือ่งเพิม่เตมิ จะทาํใหเ้รือ่งน่าสนใจ

มากขึน้ 

• เพือ่ใชส้ือ่ที ่Scratch มใีหอ้กีอยา่ง คอืการถ่ายภาพผูใ้ชจ้ากกลอ้ง การเล่าเรือ่งน่าจะ

สนุกมากยิง่ขึน้ ถา้บอกใหผู้ใ้ชถ่้ายรปูตวัเองจากกลอ้งในคอมพวิเตอร ์จากนัน้เล่าเรือ่ง

ผกูกบัรปู  

 

สครปิตด์า้นลา่งน้ี เป็นตวัอยา่งสครปิตถ์ามผูใ้ชใ้หถ่้ายรปูของตวัเอง โดยเริม่จากซ่อน

ตวัเองก่อน (hide) เมือ่ถูกถามใหถ่้ายรปู ใหค้ลกิทีแ่ทป Costumes คลกิปุม่ Camera 

คลกิปุม่กล่องถ่ายรปูเพือ่ถ่ายรปู คลกิปุม่ Done จบการถ่ายรปู จากนัน้คลกิปุม่

เครือ่งหมายถูกบนเวท ีเพือ่รนัสครปิตต่์อ รปูทีพ่ึง่ถ่ายไปจะเป็นชุดตวัละครปจัจุบนัโดย

อตัโนมตั ิโดยปกตริปูทีถ่่ายจะมขีนาด 320 x 240 อาจใหญ่เกนิไป ใหใ้ชบ้ลอ็กกาํหนด

ขนาดใหเ้ลก็ลงได ้(set size to 30 %) จากนัน้จงึแสดงรปูออกมา (show) 
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โปรเจก SimpleCircuit  

 

โปรเจก SimpleCircuit เป็นการจาํลอง (simulation) แผงวงจรไฟฟ้าแบบงา่ยๆ เริม่ดว้ยการเปิด

โปรเจก SimpleCircuit โดยเลอืก Open ในเมนู File จากนัน้คลกิปุม่ Examples เลอืกโฟลเ์ดอร ์

Simulations เลอืกโปรเจก SimpleCircuit 

 

ภาพรวมของโปรเจก 

SimpleCircuit เป็นการจาํลองแผงวงจรอนุกรมอยา่งงา่ย โดยต่อหลอดไฟ แบตเตอร ีและสวติช ์

เขา้ดว้ยกนั ถา้แผงวงจรต่อโดยสมบรณ์ูแลว้ เมือ่เอาเมาสว์างเหนือสวติช ์หลอดไฟกจ็ะสวา่งขึน้

นอกจากภาพของอุปกรณ์ต่างๆ การจาํลองน้ียงัสามารถแสดงรปูสญัลกัษณ์ของลายวงจรไฟฟ้า

และอุปกรณ์แต่ละตวั 
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ตวัละครและเวที 

SimpleCircuit มตีวัละครทีเ่ป็นอุปกรณ์เพยีง 3 ตวั คอื สวติช ์แบตเตอร ีหลอดไฟ พรอ้มกบั

คาํสัง่บอกวธิใีชง้าน บนฉากหลงัเวททีีเ่ป็นแผงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  

 

สคริปตต์วัละครและเวที 

สคริปตข์องใบคาํสัง่ 

ใบคาํสัง่แสดงวธิกีารใชด้งัน้ี คลกิธงเขยีวเริม่ตน้การจาํลอง ลากอุปกรณ์แต่ละตวัเชือ่มกบั

แผงวงจร เปิดหลอดไฟโดยใชเ้มาสว์างบนสวติช ์กด space bar เพือ่ดแูบบสญัลกัษณ์ของ

แผงวงจร 

 

 

 

สครปิตข์องใบคาํสัง่ เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว กจ็ะแสดงวธิใีชง้านก่อนเริม่การจาํลอง จากนัน้

วธิใีชง้านจะหายไป โดยใชเ้อฟเฟคล่องหน (set ghost effect to 100)  
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วิธีใช้งาน 

เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว อุปกรณ์ทัง้หมดจะมาอยูต่รงกลาง เพือ่ใหผู้ใ้ชนํ้าอุปกรณ์ไปวางในแผงวงจร

เอง และเมือ่กด space bar จะเหน็สญัลกัษณ์สดีาํของลายวงจรและอุปกรณ์ ทัง้บนเวทแีละใน

รายการตวัละคร    

 

  

 

การวางอุปกรณ์ไมข่ึน้กบัตําแหน่งเพราะเป็นวงจรอนุกรมอยา่งงา่ย ขอเพยีงใหอุ้ปกรณ์แตะขัว้

แผงวงจรเป็นใชไ้ด ้แต่เพือ่ความสวยงามการวางใหข้ ัว้ของอุปกรณ์กบัแผงวงจรตรงกนัจะดมีาก 

รปูถดัไปแสดง (1) การวางทีถู่กตอ้งสวยงาม (2) เมือ่เอาเมาสช์ีท้ีส่วติช ์หลอดไฟจะสวา่งทนัท ี

(3) เมือ่กด space bar จะเหน็สญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าสดีาํ  
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แต่ถา้วางอุปกรณ์แคใ่หส้ว่นหน่ึงสว่นใดแตะขัว้แผงวงจรแลว้ การจาํลองยงัคงถูกตอ้งอยู ่แต่ขดั

ความรูส้กึไปหน่อย ทัง้น้ีเกดิจากการเขยีนโปรแกรม  รปูถดัไปแสดงใหเ้หน็วา่ (1) แมข้ัว้จะถูก

วางไมต่รงตําแหน่ง (2) หลอดไฟกย็งัทาํงานได ้(3) เมื่อกด space bar จะเหน็สญัลกัษณ์ทาง

ไฟฟ้าทีอ่ยูผ่ดิตําแหน่ง  
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สคริปตข์องเวที 

ฉากหลงัเวทเีป็นแผงวงจรอนุกรมอยา่งงา่ย มขี ัว้ต่ออุปกรณ์ 3 แหง่ ตวัขัว้มสีเีหลอืงกบัสฟ้ีาเพือ่

ใชใ้นการเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ แผงวงจรม ี2 รปูแบบ แบบปกตทิีม่สีสีนัสวยงาม กบัแบบ

สญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าทีเ่ป็นสดีาํ  

 

 

 

สครปิตข์องแผงวงจรเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว งานหลกัของแผงวงจรทาํแคส่ลบัรปูแบบ เมือ่ผูใ้ช้

กดคยี ์space bar โดยใชบ้ลอ็กควบคุมถา้มฉิะนัน้ (if-else) ในการกาํหนดการแสดงรปูแบบ โดย

ตรวจสอบวา่ผูใ้ชก้ด space bar หรอืยงั (key space pressed?) ถา้ใช ่ใหแ้สดงภาพฉากหลงั

เป็นรปูแบบสญัลกัษณ์ (Symbols) มฉิะนัน้ (else) แสดงรปูแบบสสีนัปกต ิ(Blank Circuit)  

แต่เน่ืองจากผูใ้ชจ้ะกดคยี ์space bar เมือ่ไหรกไ็ด ้ดงันัน้การสลบัรปูแบบทีก่ล่าวมา ตอ้งอยูใ่น

บลอ็กควบคุมตลอดเวลา (forever) เพือ่ตรวจสอบการกดคยีต์ลอดเวลา 
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สคริปตข์องแบตเตอรี 

 

 

 

แบตเตอรมีสีองชุด ชุดแรกเป็นรปูแบตเตอรเีหมอืนจรงิ ชุดทีส่องเป็นรปูสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้า

ของแบตเตอร ีสงัเกตแมกุ่ญแจทีต่่อจากชื่อ Battery จะเปิดอยู ่หมายความวา่ แบตเตอรสีามารถ

ใชเ้มาสล์ากไปมาไดข้ณะโปรแกรมทาํงานในโหมดนําเสนอ หรอืบนเวบ็ไซตข์อง Scratch  
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สครปิตแ์รกของแบตเตอร ีคลา้ยกบัแผงวงจร คอืทุกครัง้ทีผู่ใ้ชก้ด space bar ใหแ้สดงรปู

สญัลกัษณ์ของแบตเตอร ีมฉิะนัน้แสดงรปูจรงิของแบตเตอร ีโดยใชบ้ลอ็กควบคุมถา้มฉิะนัน้ (if-

else) ในการกาํหนดการแสดงรปูแบบ และอยูภ่ายในบลอ็กควบคุมวนซํ้าตลอดเวลา (forever) 

เพือ่รบัการตรวจสอบตลอดเวลา 

 

 

สครปิตท์ีส่องของแบตเตอร ีเป็นการตรวจสอบวา่แบตเตอรต่ีอกบัแผงวงจรแลว้หรอืยงั สครปิต์

เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้กาํหนดขนาดเริม่ตน้ของแบตเตอรเีทา่ของจรงิก่อน ดว้ยบลอ็ก

ตัง้คา่ขนาด (set size to 100%) ทัง้น้ีเพราะขนาดมผีลต่อการเชื่อมเขา้แผงวงจร  

จากนัน้แบตเตอรจีะมาอยูต่รงกลางแผงวงจร (go to x:-4 y:-35) เพือ่ใหผู้ใ้ชนํ้ามนัไปวางใน

แผงวงจรเอง วธิกีารหาตําแหน่งบนเวทเีพือ่ใชใ้นสครปิตท์าํไดโ้ดยลากอุปกรณ์ เชน่แบตเตอร ี

ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการก่อน จากนัน้สงัเกตตําแหน่ง x กบั y ในบรเิวณขอ้มลูของแบตเตอร ีเอา

คา่ x กบั y ทีป่รากฏ ไปใชใ้นบลอ็กไปยงั (go to x: y:)   

ถดัไปเป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อแบตเตอรกีบัแผงวงจร ตลอดการใชง้าน ดงันัน้การ

ตรวจสอบจะอยูภ่ายในบลอ็กควบคุมตลอดเวลา (forever) ในการตรวจสอบนัน้ใชบ้ลอ็กถา้

มฉิะนัน้ (if-else) โดยตรวจดวูา่แบตเตอรสีมัผสักบัสเีหลอืงและสฟ้ีา (ซึง่เป็นสขีองขัว้ใน

แผงวงจร) หรอืยงั ถา้ใช ่ใหต้ัง้คา่ตวัแปร battconnected เทา่กบั 1 (ต่อกบัแผงวงจรแลว้) ถา้

ยงัใหต้ัง้คา่เป็น 0 (ยงัไมไ่ดต่้อกบัแผงวงจร) 
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สคริปตข์องหลอดไฟ 

หลอดไฟมสีามชุด ชุดแรกเป็นรปูหลอดไฟตดิ ชุดทีส่องเป็นรปูหลอดไฟดบั รปูทีส่ามเป็นรปู

สญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของหลอดไฟ 

 

 

 

สงัเกตแมกุ่ญแจทีอ่ยถูดัจากชื่อ Bulb จะเปิดอยู ่หมายความวา่ หลอดไฟสามารถใชเ้มาสล์ากไป

มาไดข้ณะโปรแกรมทาํงานในโหมดนําเสนอ หรอืบนเวบ็ไซตข์อง Scratch  
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สครปิตแ์รกของหลอดไฟ เป็นการตรวจสอบวา่หลอดไฟต่อกบัแผงวงจรแลว้หรอืยงั คลา้ยๆ กบั

แบตเตอร ีสครปิตเ์ริม่ตน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้กาํหนดขนาดเริม่ตน้ของหลอดไฟเทา่ของ

จรงิก่อน ดว้ยบลอ็กตัง้คา่ขนาด (set size to 100%) ทัง้น้ีเพราะขนาดมผีลต่อการเชื่อมเขา้

แผงวงจร 

ถดัไปเป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อหลอดไฟกบัแผงวงจร ภายใตก้ารควบคุมของบลอ็ก

ตลอดเวลา (forever) การตรวจสอบจะใชบ้ลอ็กถา้มฉิะนัน้ (if-else) โดยตรวจดวูา่หลอดไฟ

สมัผสักบัสเีหลอืงและสฟ้ีา (ซึง่เป็นสขีองขัว้ในแผงวงจร) หรอืยงั ถา้ใช ่ใหต้ัง้คา่ตวัแปร 

balbconnected เทา่กบั 1 (ต่อกบัแผงวงจรแลว้) ถา้ยงัใหต้ัง้คา่เป็น 0 (ยงัไมไ่ดต่้อกบัแผงวงจร) 
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สครปิตท์ีส่อง จะคอยตรวจสอบการกด space bar และการเปิดสวติชจ์ากผูใ้ช ้โดยเริม่สครปิต์

เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้กาํหนดขนาดเริม่ตน้ของหลอดไฟเทา่ของจรงิก่อน ดว้ยบลอ็กตัง้คา่

ขนาด (set size to 100%) จากนัน้หลอดไฟจะมาอยูต่รงกลางแผงวงจร (go to x:-111 y:-54) 

เพือ่ใหผู้ใ้ชนํ้ามนัไปวางในแผงวงจรเอง 

 

 

 

ถดัไปเป็นการตรวจสอบการกดคยี ์space bar และการเปิดสวติชจ์ากผูใ้ช ้ซึง่เกดิเมือ่ใดกไ็ด ้

ดงันัน้ตอ้งตรวจสอบภายในบลอ็กควบคมุตลอดเวลา (forever) การตรวจสอบจะทาํ 2 ชัน้ คอื

ตรวจสอบการกดคยีก่์อน (key space pressed?) ในบลอ็กควบคุมถา้มฉิะนัน้ (if-else) ถา้คยีถ์ูก

กดจะเปลีย่นชุด เป็นสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของหลอดไฟ ถา้ไมไ่ดก้ดคยี ์(else) จะตรวจสอบอกี

ครัง้วา่ หลอดไฟตดิหรอืไม ่โดยทีห่ลอดไฟจะตดิได ้กต่็อเมือ่ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรและ

สวติชถ์ูกเปิด  
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การตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ทาํไดด้ว้ยการตรวจสอบตรรกะของตวัแปรทีเ่กบ็คา่การ

เชื่อมต่อ (battconnected, Switchconnected, bulbconnected) โดยใชโ้อเปอรเ์รชัน่เทา่กบั 

 ถา้เทา่กบั 1 หมายถงึเชื่อมต่อแลว้ นัน้กค็อืตรวจสอบวา่  (battconnected=1) 

(Switchconnected=1) (bulbconnected=1) หรอืไม ่

สวติชจ์ะเปิดได ้มนัตอ้งถูกเชื่อมต่อก่อน ดงันัน้ตรวจสอบแคส่วติชเ์ปิดอยา่งเดยีว (Switch=1) ก็

พอ การเชื่อมต่อของสวติชก์ไ็มจ่าํเป็นตอ้งตรวจสอบกไ็ด ้

ดงันัน้ถา้ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรและสวติชถ์ูกเปิด ((battconnected=1) and ((Switch=1) 

and (bulbconnected=1))) หลอดไฟจะตดิ โดยการเปลีย่นชุด (switch to costume bulbon) 

มฉิะนัน้แลว้หลอดไฟจะดบั (switch to costume bulboff)  

 

 

 

การตรวจสอบเงือ่นไขหลายๆ เงือ่นไขพรอ้มกนั (battconnected=1, Switch=1, 

bulbconnected=1) ทาํไดโ้ดยใชโ้อเปอรเ์รชัน่ตรรกะและ (and)  ชว่ยในการ

ประมวณผล วา่สดุทา้ยแลว้เงือ่นไขไดจ้รงิหรอืเทจ็ โดยทีทุ่กเงือ่นไขตอ้งเป็นจรงิทัง้หมดจงึจะให้

ตรรกะสดุทา้ยเป็นจรงิ   
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การประมวณผลทางตรรกะ 

การประมวณผลทางตรรกะใน Scratch ทาํได ้3 แบบ คอืใช ้ตรรกะและ (and) ตรรกะหรอื (or) 

ตรรกะไม ่(not) คาํตอบหาไดจ้ากตารางความจรงิ (Truth table) ในแต่ละแบบดงัน้ี 

 

 

 

ตารางความจรงิของเงือ่นไข A กบัเงือ่นไข B เมือ่ผา่นโอเปอรเ์รเตอรต์รรกะแลว้จะไดผ้ลลพัธ ์C 

เป็นตารางความเป็นไปไดท้ัง้หมดเมือ่เงือ่นไขของ A กบั B เป็นจรงิ (T) หรอืเป็นเทจ็ (F) 

ตรรกะและ (and) จะใหผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิไดก้รณเีดยีว คอืเงือ่นไข A และ B ตอังเป็นจรงิทัง้คู ่

กรณอีื่นๆ เป็นเทจ็หมด  

จากตารางความจรงิของตรรกะและ โอเปอรเ์รเตอรต์รรกะและ จงึถูกใชใ้นสครปิตห์ลอดไฟ 

เพราะตอ้งการใหทุ้กเงือ่นไขเป็นจรงิ แต่การตรวจสอบเงือ่นไขหลายๆ เงือ่นไข ตอ้งทาํเป็นคู่ๆ  

เชน่ ในกรณสีครปิตห์ลอดไฟ เชค็สวติชก์บัหลอดไฟก่อน ผลลพัธท์ีไ่ดนํ้าไปเชค็กบัแบตเตอรอีกี

ท ีกจ็ะไดค้าํตอบสดุทา้ย 
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ตรรกะหรอื (or) จะใหผ้ลลพัธเ์ป็นเทจ็ไดก้รณเีดยีว คอืเงือ่นไข A และ B ตอังเป็นเทจ็ทัง้คู ่กรณี

อื่นๆ ใหค้าํตอบเป็นจรงิหมด 

 

 

ตรรกะไม ่(not) จะใหผ้ลลพัธส์ลบักบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นอยู ่คอืจากจรงิเปลีย่นเป็นเทจ็ หรอืจาก

เทจ็เปลีย่นเป็นจรงิ 
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สคริปตข์องสวิตช ์

สวติชม์สีามชดุ ชุดแรกเป็นรปูสวติชปิ์ด ชุดทีส่องเป็นรปูสวติชเ์ปิด รปูทีส่ามเป็นรปูสญัลกัษณ์

ทางไฟฟ้าของสวติช ์

 

 

 

สงัเกตแมกุ่ญแจทีอ่ยถูดัจากชื่อ Switch จะเปิดอยู ่หมายความวา่ สวติชส์ามารถใชเ้มาสล์ากไป

มาได ้ขณะโปรแกรมทาํงานในโหมดนําเสนอ หรอืบนเวบ็ไซตข์อง Scratch  
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สครปิตข์องสวติชด์เูหมอืนจะซบัซอ้น เพราะทาํทุกอยา่งภายในสครปิตเ์ดยีว ทาํใหส้ครปิตย์าว 

แต่จรงิๆ แลว้ไมซ่บัซอ้น โดยเฉพาะเมือ่ดสูครปิตข์องอุปกรณ์อื่นๆ มาแลว้ 

สครปิตข์องสวติชเ์ริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้กาํหนดขนาดเริม่ตน้ของสวติชเ์ทา่ของจรงิ

ก่อน ดว้ยบลอ็กตัง้คา่ขนาด (set size to 100%) ทัง้น้ีเพราะขนาดมผีลต่อการเชือ่มเขา้แผงวงจร 

จากนัน้สวติชจ์ะมาอยูต่รงกลางแผงวงจร (go to x:133 y:-18) เพือ่ใหผู้ใ้ชนํ้ามนัไปวางใน

แผงวงจรเอง 

ถดัไปเป็นการตรวจสอบการกดคยี ์space bar การเชื่อมต่อแผงวงจร และการเปิดสวติชจ์ากผูใ้ช ้

ซึง่เกดิเมือ่ใดกไ็ด ้ดงันัน้ตอ้งตรวจสอบภายในบลอ็กควบคุมตลอดเวลา (forever)  
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การตรวจสอบจะทาํ 3 ชัน้ คอืตรวจสอบการกดคยีก่์อน (key space pressed?) ในบลอ็ก

ควบคุมถา้มฉิะนัน้ (if-else) ถา้คยีถ์ูกกดจะเปลีย่นชุด เป็นสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของสวติช ์ 

ถา้ไมไ่ดก้ดคยี ์(else) จะตรวจสอบชัน้ทีส่อง ในบลอ็กถา้มฉิะนัน้ (if-else) อกีครัง้วา่ สวติช์

เชื่อมต่อแผงวงจรหรอืไม ่โดยตรวจดวูา่หลอดไฟสมัผสักบัสเีหลอืงและสฟ้ีา (ซึง่เป็นสขีองขัว้ใน

แผงวงจร) หรอืยงั  

ถา้ใช ่ใหต้ัง้คา่ตวัแปร Switchconnected เทา่กบั 1 หมายความวา่ สวทิชต่์อกบัแผงวงจรแลว้ 

ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเปิดสวทิชไ์ด ้ดงันัน้โปรแกรมสามารถตรวจสอบการเปิดสวทิชต่์อได ้โดย

ตรวจสอบชัน้ทีส่าม ในบลอ็กถา้มฉิะนัน้ (if-else) อกีครัง้วา่ สวติชเ์ปิดหรอืยงั (touching 

mouse-pointer?) ถา้ผูใ้ชนํ้าเมาสม์าสมัผสัทีส่วติช ์กจ็ะเปลีย่นชุดเป็น Switchon แลว้ตัง้คา่ตวั

แปรสวติชเ์ทา่กบั 1 (switch = 1) มฉิะนัน้เปลื่ยนชุดเป็น Switchoff แลว้ตัง้คา่ตวัแปรสวติช์

เทา่กบั 0 (switch = 0) 

ถา้สวติชย์งัไมไ่ดเ้ชื่อมต่อแผงวงจร (else ของบลอ็กถา้มฉิะนัน้ในชัน้ที ่2) ใหต้ัง้คา่ตวัแปร 

Switchconnected เทา่กบั 0 จากนัน้เปลื่ยนชุดเป็น Switchoff แลว้ตัง้คา่ตวัแปรสวติชเ์ทา่กบั 0 

(switch = 0) 
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การทาํงานแบบมีเง่ือนไข 

การควบคุมลาํดบัการทาํงานทีข่ ึน้กบัเงือ่นไขมหีลายแบบ คอืจะทาํงานถา้เงือ่นไขเป็นจรงิเทา่นัน้ 

(บลอ็กถา้ if) ทาํงานไดท้ัง้กรณทีีเ่งือ่นไขเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ (บลอ็กถา้มฉิะนัน้ if-else) และ

สดุทา้ยคอืการนําบลอ็กทัง้สองแบบมาซอ้นกนั (nested if) โดยนําบลอ็กหน่ึงไปซอ้นในอกีบลอ็ก

หน่ึง ซึง่จะซอ้นกนักีช่ ัน้กไ็ด ้แต่มากไปกอ็าจทาํใหส้ครปิตด์สูบัสนได ้และสามารถซอ้นในสว่นที่

เงือ่นไขเป็นจรงิ (ใต ้if) กไ็ด ้หรอืในสว่นทีเ่งือ่นไขเป็นเทจ็ (ใต ้else) กไ็ด ้ 

 

  

 

ในสครปิตข์อง Bulb และ Switch จะเหน็การซอ้นกนัของบลอ็กเงือ่นไขหลายรปูแบบ ลาํดบัการ

ทาํงานในแบบแรก (Bulb) เริม่ตน้ดว้ยการตรวจสอบเงือ่นไขแรกก่อน (A) ถา้เงือ่นไข A เป็นจรงิ 

ทาํงานในสว่น (1) ถา้เงือ่นไข A เป็นเทจ็ (else) ตรวจสอบเงือ่นไขทีส่อง (B) ถา้เงือ่นไข B เป็น

จรงิ ทาํงานในสว่น (2) ถา้เงือ่นไข B เป็นเทจ็ (else) ทาํงานในสว่น (3)  

ลาํดบัการทาํงานในแบบทีส่อง (Switch) น่าทา้ทายกวา่แบบแรก ลองฝึกทาํดจูะรูว้า่ไมย่ากเลย  
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การต่อยอดโปรเจก SimpleCircuit 

• แกไ้ขการต่อวงจรใหถู้กตอ้ง โดยใหข้ ัว้ไฟฟ้าต่อกนัเพยีงอยา่งเดยีว 

• เมือ่สวติชเ์ปิด แบตเตอรจีะถูกใชง้าน พลงังานจะลดลงตามเวลาในการใชง้าน ดงันัน้

เพิม่ตวัแปรพลงังานของแบตเตอร ีแลว้จบัเวลาการใชง้านของแบตเตอรทีุกครัง้ที่

หลอดไฟตดิ เมือ่แบตเตอรหีมด หลอดไฟจะตอ้งดบั   

• เมือ่พลงังานของแบตเตอรลีดลง เสยีงสวา่งกจ็ะลดลง เพิม่แอนิเมชนัใหก้บัหลอดไฟ

แสดงการลดแสงลงตามพลงังานทีเ่หลอืของแบตเตอร ี
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โปรเจก GardenSecret  

 

โปรเจก GardenSecret เป็นการแสดงศลิปะแบบโตต้อบ (Interactive Art) เริม่ตน้ดว้ยการเปิด

โปรเจก โดยเลอืก Open ในเมนู File จากนัน้คลกิปุม่ Examples เลอืกโฟลเ์ดอร ์Interactive Art 

เลอืกโปรเจก GardenSecret 

 

ภาพรวมของโปรเจก 

โปรเจกน้ีเป็นการสรา้งสวนดอกไม ้ทีผ่เีสือ้เป็นผูนํ้าดอกไมม้าทีส่วนแหง่น้ี โดยอาศยัการ

ออกแบบจากผูใ้ช ้เป็นผูช้ีนํ้าตําแหน่งการปลกูดอกไม ้ดว้ยการใชเ้มาสค์ลกิเพือ่ระบุตําแหน่ง 

ผเีสือ้สามารถปลกูดอกไมไ้ดห้ลากหลายสสีนั ระหวา่งการปลกูจะมเีสยีงดนตรปีระกอบ ทาํให้

สวนแหง่น้ีดมูชีวีติชวีา และถา้โชคด ีนางฟ้ากจ็ะปรากฎ บนิมาเทีย่วชมสวนแหง่น้ี                            
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ตวัละครและฉากเวที 

ตวัละครใน GardenSecret มผีเีสือ้ นางฟ้า กลบีดอกไม ้5 ชนิด และใบคาํสัง่ในการใชง้าน สว่น

ฉากหลงัเวทเีรยีบงา่ยดว้ยสฟ้ีาออ่น  

 

สคริปตข์องตวัละครและเวที 

สคริปตข์องใบคาํสัง่ 

ใบคาํสัง่เป็นคาํแนะนําสัน้ๆ ใหผู้ใ้ชค้ลกิตําแหน่งทีต่อ้งการปลกูตน้ไมใ้นสวนแหง่น้ี  

 

 

สครปิตข์องใบคาํสัง่ เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้แสดง (show) คาํแนะนําการปลกูดอกไม ้

และรอ (wait) 3 วนิาท ีก่อนทีจ่ะหายไป (hide) 
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สคริปตข์องผเีสื้อ 

ผเีสือ้เป็นผูนํ้าดอกไมม้าทีส่วนแหง่น้ี โดยปกตมินัจะซ่อนตวั และรอคาํสัง่จากผูใ้ชว้า่จะใหป้ลกู

ดอกไมต้รงไหน เมือ่ใดทีผ่เีสือ้รูแ้ลว้วา่จะปลกูดอกไมต้รงไหน มนักจ็ะบนิไปทีน่ัน้ และเลอืกวา่จะ

ปลกูดอกไมช้นิดใด ดอกไมท้ีไ่ดร้บัเลอืกกจ็ะบานออก และถา้ดอกไหนโชคด ีกจ็ะมนีางฟ้าลงมา

เชยชม 

 

 

 

สครปิตแ์รกของผเีสือ้เริม่ตน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้ซ่อนตวั (hide) แลว้ทาํตวัใหเ้ลก็ลง 

(set size to 25%) และก่อนทีม่นัจะวาดดอกไมใ้นสวน มนัจะทาํใหส้วนน้ีวา่งเปล่าก่อน ดว้ยการ

ลบ (clear) ทกุอยา่งทีอ่ยูบ่นเวท ี 
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สครปิตท์ีส่องของผเีสือ้เริม่พรอ้มสครปิตแ์รก คอืเมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว ผเีสือ้ไมรู่ว้า่ ผูใ้ชจ้ะบอก

ตําแหน่งการปลกูดอกไมเ้มือ่ไร ดงันัน้ตอ้งคอยในบลอ็กตลอดเวลา (forever) 

ผเีสือ้จะรอจนกวา่ (wait until) การชีต้ําแหน่งจากเมาสข์องผูใ้ช ้(mouse down?) เมือ่ใดทีเ่มาส์

ถูกคลกิ ตําแหน่งของเมาสจ์ะถูกเกบ็ไว ้ในตวัแปรภายในของ Scratch นัน้กค็อื mouse x และ 

mouse y ผเีสือ้จะไปยงัตําแหน่ง x ของเมาส ์และ y ที ่-200 ซึง่อยูด่า้นล่างนอกกรอบเวท ีก่อน

จะปรากฏตวั (show) และสง่เสยีง Chimes1 โดยบลอ็กเล่นเสยีง (play sound) ก่อนจะเริม่ตน้

วาดดอกไม ้ 

เพือ่เพิม่ความหลากหลายสสีนัของสวนแหง่น้ี ผเีสือ้ตัง้คา่สขีองปากกา (set pen color to) โดย

สุม่คา่สตีัง้แต่ 20 ถงึ 80 (pick random 20 to 80) และเปลีย่นเฉดส ี(change pen shade by) 

โดยสุม่คา่ตัง้แต่ -20 ถงึ 20 ต่อดว้ยการกาํหนดขนาดของปากกา (set pen size to) โดยสุม่คา่

ตัง้แต่ 2 ถงึ 6  
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จากนัน้จรดปากกา (pen down) หลงัจากน้ี ถา้ผเีสือ้เคลื่อนทีไ่ปทีใ่ด กจ็ะวาดลายเสน้ไปดว้ย 

ดงันัน้เมือ่มนัเคลื่อนทีไ่ปยงัตําแหน่งของเมาส ์ภายใน 1 วนิาท ี(glide 1 secs to x: mouse x y: 

mouse y) กจ็ะเป็นการวาดกา้นของดอกไม ้เมือ่มนัยกปากกา (pen up) มนักจ็ะหยดุวาด 

ผเีสือ้จะเลอืกดอกไม ้เกบ็ไวท้ีต่วัแปร flower (set flower to) จากการสุม่ดอกไมท้ีม่อียู ่5 ชนิด 

(pick random 1 to 5) แลว้สง่สาร draw-flower เพือ่ใหด้อกทีไ่ดสุ้ม่เลอืกไว ้วาดดอกนัน้ๆ  

ก่อนทีต่วัมนัจะจากไป (hide) มนัยงัเชญิชวนใหน้างฟ้ามาชมดอกไม ้ทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาน้ี โดย

สุม่เลขแหง่โชคมาคา่หน่ึงตัง้แต่ 1 ถงึ 100 มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร lucky และถา้โชคด ีนางฟ้ากจ็ะ

มาเยอืน 
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สคริปตข์องนางฟ้า 

ทุกครัง้ทีผ่เีสือ้ปลกูดอกไม ้จะเชญินางฟ้าใหไ้ปเยีย่มชมดอกทีป่ลกูใหม ่แต่นางฟ้าจะไปหรอืไม ่

ขึน้อยูก่บัวา่ดอกนัน้จะมโีชคหรอืไม ่

 

 

 

สครปิตข์องนางฟ้า เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว ปกตนิางฟ้าจะไมป่รากฎกาย (hide) แต่นางฟ้าจะ

คอยตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา วา่ดอกไหนมโีชค ในบลอ็กตลอดเวลา (forever) 

คา่ความโชคดอียูใ่นตวัแปร lucky ทีผ่เีสือ้สุม่ขึน้มา นางฟ้าจะคอยจนกระทัง่ คา่ความโชคดมีคีา่

มากกวา่ 95 เมือ่ใด (wait until lucky > 95 คา่สุม่สงูขนาดน้ี ตอ้งโชคดจีรงิๆ) นางฟ้ากจ็ะปรากฎ

กาย ณ ตําแหน่งของดอกไม ้(ตําแหน่งทีเ่มาสค์ลกิ mouse-pointer)  

วธิกีารเยีย่มชมของนางฟ้า อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขวา่ดอกไมป้ลกู ณ ตําแหน่งใด (mouse x > 0) บน

เวท ีถา้อยูท่ีซ่กีตะวนัออก (x > 0) นางฟ้าจะหนัไปยงัทศิตะวนัตก (-90) มฉิะนัน้จะหนัไปยงัทศิ

ตะวนัออก (90) โดยใชบ้ลอ็กชีไ้ปยงัทศิ (point to direction) เป็นตวักาํหนดการหนั  
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นางฟ้าจะปรากฎกาย (show) แลว้ตัง้คา่ความโชคดกีลบัเป็น 0 ใหม ่(set lucky to 0) และจะอยู่

เพยีง 1 วนิาท ี(wait 1 secs) ก่อนจะหายตวัไป (hide) 

 

สคริปตข์องดอกไม้ 

การวาดดอกไมใ้หม้คีวามหลากหลายนัน้ แทนทีจ่ะเพิม่ชุดแต่งกาย (costumes) มากขึน้ ซึง่เป็น

วธิกีารหน่ึง แต่ไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร เน่ืองจากเปลอืงพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ การวาดดอกไมใ้น

โปรเจกน้ี ใชเ้ทคนิคการวาดกลบีดอกไมแ้ทน นัน้กค็อืการใชก้ลบีดอกไมเ้พยีงไมก่ีแ่บบ แลว้

กาํหนดคา่ส ีความสวา่ง ขนาด และการจดัเรยีงตําแหน่งของกลบีดอกไมใ้หม ่ก่อนทีจ่ะวาด

ดอกไม ้ดว้ยการตราประทบั (stamp) กลบีดอกไมไ้ปรอบๆ เป็นวงกลม ซึง่วธิน้ีีสามารถสรา้ง

ดอกไมใ้หม้คีวามหลากหลายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และแสดงแอนิเมชัน่ของการวาดดอกไมไ้ด้

ดว้ย 

 

 

 

ก่อนจะเริม่วาดดอกไม ้ผเีสือ้เลอืกดอกไมด้ว้ยการสุม่คา่เกบ็ไวใ้นตวัแปร flower  แลว้สง่สาร 

draw-flower ใหด้อกไมท้ีเ่ลอืกไวว้าดรปู โดยทีแ่ต่ละดอกจะตอ้งตรวจสอบเองวา่ ตวัเองถูกเลอืก

หรอืไม ่เชน่ ดอกที ่1 (flower1) กจ็ะตรวจสอบวา่ตวัแปร flower = 1 หรอืไม ่ดอกที ่2 (flower2) 

กจ็ะตรวจสอบวา่ตวัแปร flower = 2 หรอืไม ่เป็นตน้ 
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สคริปตข์องดอกท่ี 1 

สครปิตแ์รกของดอกที ่1 เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จากนัน้ซ่อนตวัก่อน (hide) รอการเรยีกใหว้าด

รปู 

 

 

สครปิตท์ีส่องของดอกที ่1 เริม่เมือ่ไดร้บัสาร draw-flower ดอกที ่1 จะวาดดอกไม ้กต่็อเมือ่

ตวัเองถูกเลอืก ดงันัน้การวาดรปูตอ้งอยูใ่นบลอ็กเงือ่นไขถา้ (if)  

ถา้ผเีสือ้เลอืกดอกที ่1 (flower=1) ดอกที1่ จะไปยงัตาํแหน่งของผเีสือ้ (go to butterfly) ยา้ย

มาเลเยอรด์า้นหน้า (go to front) เพือ่วาดรปูทบัรปูดอกอื่นๆ ทีถู่กวาดก่อนหน้าน้ี รวมทัง้ตวั

ผเีสือ้ดว้ย เพือ่ใหก้ารวาดดอกไมน่้าสนใจ มนัจะสง่เสยีง Fall1 ประกอบดว้ย 
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ก่อนทีจ่ะเริม่วาดดอกไม ้ตอ้งตัง้คา่ต่างๆ ของปากกาใหม ่นัน่กค็อื ส ี(color) ความสวา่ง 

(brightness) และขนาด (size) เพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายสสีนั  

 

 

 

โดยทีค่า่สมีาจาก ตําแหน่ง x ของเมาสห์ารดว้ย 5 (mouse x / 5) คา่ความสวา่งไดจ้ากการสุม่

คา่ตัง้แต่ -25 ถงึ 25 (pick random -25 to 25) สว่นคา่ขนาดคอ่นขา้งซบัซอ้นสกัหน่อย โดยนํา

คา่ตําแหน่ง y ของเมาส ์มาบวก 220 แลว้หารดว้ย 3 ทาํใหด้อกทีอ่ยูส่งูจะใหญ่กวา่ดอกทีอ่ยู่

ดา้นล่าง หลงัจากนัน้บวกกบัคา่สุม่ตัง้แต่ -5 ถงึ 5 

การวาดดอกไม ้ทาํไดจ้ากการตราประทบั (stamp) กลบีดอกไมไ้ปรอบๆ เป็นวงกลม หา่งกนั

ทุกๆ 15 องศา โดยประทบั 1 ครัง้ (stamp) แลว้กห็มนุตามเขน็นาฬกิาไป 15 องศา (turn 15 

degrees) เพือ่ใหไ้ด ้1 รอบพอด ีตอ้งประทบัจาํนวน (360/15) ครัง้ ในบลอ็กทาํซํ้า (repeat)  

สดุทา้ยวาดตรงกลางของดอกไม ้ดว้ยปากกาขนาด 8 (set pen size to 8) ดว้ยสเีหลอืง (set 

pen color) โดยจรดปากกาลง (pen down) แลว้ขยบัปากกา 1 กา้ว (move 1 steps) จากนัน้ยก

ปากกา (pen up) กจ็ะไดด้อกไมแ้บบที ่1 มา 1 ดอก 
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การคาํนวณใน Scratch 

การเขยีนโปรแกรม คงหนีไมพ่น้การคาํนวณและการประมวลผลขอ้มลู ซึง่พบเหน็ไดเ้กอืบจะทกุ

โปรเจกใน Scratch โดยขอ้มลูทีส่ามารถนํามาคาํนวณได ้คอื ตวัเลข ตวัอกัษร และขอ้เทจ็จรงิ 

การประมวลผลขอ้มลูทาํได ้โดยใชบ้ลอ็กในหมวดโอเปอรเ์รชัน่ดงัน้ี 

• การคาํนวณตวัเลขทัว่ไป กม็กีารบวก (+) ลบ (-) คณู (*) หาร (/) นอกจากนัน้ยงัม ีการ

สุม่คา่ (pick random) และการใชฟ้งักช์นัคณติศาสตรอ์กีมากมาย  

• สว่นการจดัการขอ้มลูตวัอกัษรนัน้ สามารถเชื่อมคาํสองคาํใหเ้ป็นคาํเดยีวกนัได ้(join) 

หรอืดงึอกัษรใดอกัษรหน่ึงมาจากคาํได ้(letter of ) นอกจากนัน้ยงันบัจาํนวนอกัษร

ทัง้หมดในคาํได ้(length of) 

• สาํหรบัตรรกะทีใ่ชใ้นบลอ็กเงือ่นไข หาไดจ้ากการเปรยีบเทยีบตวัเลข เชน่ การ

เปรยีบเทยีบ มากกวา่ (>) น้อยกวา่ (<) หรอืเทา่กบั (=) ซึง่จะคนืคา่เป็น จรงิหรอืเทจ็ 

เมือ่มหีลายเงือ่นไข กย็งัสามารถประมวลผลระหวา่งเงือ่นไขไดจ้าก ตรรกะและ (and) 

ตรรกะหรอื (or) และตรรกะไม ่(not) 

 

สิง่สาํคญัอยา่งหน่ึงในการคาํนวณทีก่ล่าวมา คอืลาํดบัการคาํนวณ ตวัอยา่งเชน่ ถา้ตอ้งการ

คาํนวณ 3 * 5 - 4 / 2 ในโปรแกรมภาษาอื่น จะคาํนวณตามกฎลาํดบัการคาํนวณของภาษานัน้ๆ 

เพือ่ลดความสบัสนในเรือ่งลาํดบัการคาํนวณ ใน Scratch จะคาํนวณไดท้ีล่ะคู ่เหมอืนการใส่

วงเลบ็ ซึง่คนเขยีนโปรแกรมตอ้งเป็นผูรู้ว้า่ ลาํดบัการคาํนวณเป็นอยา่งไร แลว้จบัคูใ่หถู้กลาํดบั 

มเิชน่นัน้จะไดผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนั เชน่ ((3 * 5) - (4 / 2)) = 13 หรอื ((3 * (5 – 4)) / 2) = 1.5 

เป็นตน้ 
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สคริปตข์องดอกท่ี 2 

 

 

 

สครปิตแ์รกของดอกที ่2 เหมอืนกบัสครปิตแ์รกของดอกที ่1 สว่นสครปิตท์ีส่องของดอกที ่2 

คลา้ยกบัสครปิตท์ีส่องของดอกที ่1 แต่ดอกที ่2 มกีลบีดอกอยู ่2 ชัน้ โดยจะเริม่ตน้วาดดว้ยกลบี

แบบแรก (costume1) เหมอืนดอกที ่1 แลว้จงึวาดกลบีแบบทีส่อง (costume2) 
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โดยสครปิตเ์ริม่เมือ่ไดร้บัสาร draw-flower ถา้ตวัเองถูกเลอืก (flower=2) กจ็ะไปทีผ่เีสือ้ ยา้ย

มาเลเยอรห์น้าสดุ แลว้เปลีย่นชุดเป็นกลบีแบบแรก (switch to costume costume1) จากนัน้สง่

เสยีง Beep1  

การตัง้คา่ของปากกาทาํเหมอืนดอกที ่1 ก่อนจะวาดกลบีแบบแรกดว้ยการตราประทบั แลว้หมนุ

ตามเขม็นาฬกิา 15 องศา จาํนวน (360/15) ครัง้ ไดห้น่ึงรอบพอด ี

จากนัน้เปลีย่นชุดเป็นกลบีแบบทีส่อง ลดขนาดกลบีดว้ยการสุม่คา่ตัง้แต่ 25 ถงึ 100 (เป็น

กลบีช้้นใน) จากนัน้กป็ระทบัดว้ยกลบีแบบทีส่อง โดยคราวน้ีจะหมนุทวนเขน็นาฬกิาทุกๆ 20 

องศา จาํนวน 360/20 ครัง้ ไดก้ลบีอกีหน่ึงชัน้ 
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สคริปตข์องดอกท่ี 3 

 

 

 

สครปิตแ์รกของดอกที ่3 เหมอืนกบัสครปิตแ์รกของดอกที ่1 สว่นสครปิตท์ีส่องของดอกที ่3 

คลา้ยกบัสครปิตท์ีส่องของดอกที ่1 โดยสครปิตเ์ริม่เมือ่ไดร้บัสาร draw-flower ถา้ตวัเองถูกเลอืก 

(flower=3) กจ็ะไปทีผ่เีสือ้ ยา้ยมาเลเยอรห์น้าสดุ แลว้สง่เสยีง Cowbell1   

จากนัน้ตัง้คา่ของปากกาเหมอืนดอกที ่1 แลว้วาดดอกไมด้ว้ยการตราประทบั โดยหมนุตามเขม็

นาฬกิา 30 องศา จาํนวน (360/30) ครัง้ ไดห้น่ึงรอบพอด ี
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สคริปตข์องดอกท่ี 4 

 

 

 

สครปิตข์องดอกที ่4 คลา้ยกบัสครปิตข์องดอกที ่3 มาก ต่างกนัตรงเสยีงประกอบ ทีใ่ชเ้สยีง 

Laser1 แทน  
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สคริปตข์องดอกท่ี 5 

 

 

 

สครปิตข์องดอกที ่5 กค็ลา้ยกบัสครปิตข์องดอกที ่3 มากเหมอืนกนั ต่างกนัตรงเสยีงประกอบ ที่

ใชเ้สยีง Gong1 แทน  
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การต่อยอดโปรเจก GardenSecret 

• รปูแบบตราประทบั (stamp) แบบอื่นๆ เชน่ กลบีเวน้กลบี กลบีวนแลว้มขีนาดลดลง

ดว้ย เหมอืนวงกน้หอย (spiral)  กลบีสีแ่ฉก กลบีหา้แฉก เป็นตน้ 

• การวาดดอกไม ้ดว้ยการวาดลายเสน้ จากการเคลื่อนที ่และการเปลีย่นทศิ 

• แทนทีจ่ะเป็นดอกไม ้เปลีย่นเป็นพลุแทน เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีใ่ด จะมแีอนิเมชัน่ขณะพลุขึน้ 

ระเบดิ แลว้หายไป พรอ้มทัง้เสยีงประกอบ การออกแบบคอ่นขา้งยาก แต่กท็า้ทาย

เหมอืนกนั โดยเฉพาะทาํใหพ้ลุ คอ่ยๆ หายไปเมือ่เวลาผา่นไป 
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โปรเจก PianoMachine  

 

โปรเจก PianoMachine เป็นโปรเจกทาํแอนิเมชัน่งา่ยๆ เน้นทีเ่สยีงดนตร ีจงึถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม

ของ Music and Dance เปิดโปรเจกดว้ยการเลอืก Open ในเมนู File จากนัน้คลกิปุม่ 

Examples เลอืกโฟลเ์ดอร ์Music and Dance แลว้เลอืกโปรเจก PianoMachine 

 

ภาพรวมของโปรเจก 

บนเวทมีคียีเ์ปียโน ซึง่แต่ละคยีม์เีสยีงต่างกนั เมือ่ลกูบอลมากระทบ หรอืผูใ้ชค้ลกิทีค่ยีเ์ปียโน 

คยีน์ัน้จะแสดงแอนิเมชัน่งา่ยๆ เสมอืนวา่คยีเ์ปียโนถูกกดลงพรอ้มกบัเสยีงคยีน์ัน้ แลว้คยีเ์ปียโน

กเ็ดง้ขึน้เอง ขณะทีโ่ปรแกรมทาํงาน ผูใ้ชส้ามารถลากคยีเ์หล่าน้ีไปวางตําแหน่งใหมไ่ด ้เพือ่ให้

เกดิเสยีงรปูแบบใหม่ๆ   
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บนเวทยีงัมปีุม่ต่างๆ (User interface) ใหผู้ใ้ชค้วบคุม ขณะโปรแกรมทาํงาน เชน่ ตอนเริม่ตน้

โปรแกรม ลกูบอลจะมอียู ่3 ลกู เมือ่กดปุม่จาํนวนลกูบอล (ปุม่สเีหลอืง) ลกูบอลจะเพิม่ขึน้ทีล่ะ

ลกู เมือ่ถงึ 6 ลกูแลว้ จะวนกลบัมาที ่1 ลกูใหม ่ 

ปกตกิารเคลื่อนทีข่องลกูบอล จะเคลื่อนทีไ่ปเรือ่ยๆ ถา้ชนขอบเวทกีจ็ะสะทอ้นกลบั แต่ถา้ชนคยี์

เปียโนแลว้ อาจสะทอ้นกลบั (rebound) หรอืผา่นเลยไป (through) ทัง้น้ีขึน้กบัสถานะของปุม่

ควบคุมการสะทอ้น (ปุม่สน้ํีาเงนิ)  

นอกจากสองปุม่น้ีแลว้ ยงัมสีไลเดอรท์ีใ่ชค้วบคุมความเรว็ของลกูบอล และถา้ผูใ้ชค้ลกิทีเ่วท ีลกู

บอลทุกลกูกจ็ะเปลีย่นทศิเองแบบสุม่อกีดว้ย 

 

ตวัละครและเวที 

โปรเจกน้ีมตีวัละครมากถงึ 26 ตวั แต่ถา้จดักลุ่มแลว้ จะมใีบคาํสัง่ 1 ใบ ปุม่คาํสัง่ 2 ปุม่ ลกูบอล 

6 ลกู และคยีเ์ปียโน 17 คยี ์สว่นฉากหลงัเวทเีรยีบงา่ยเป็นเฉดสฟ้ีาตามแนวรศัมวีงกลม 
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สคริปตข์องตวัละครและเวที 

สคริปตข์องคาํสัง่ 

คาํสัง่ทีอ่ยูบ่นเวท ีสัง่ใหด้คูาํสัง่ของโปรเจกน้ีใน Project Notes อกีท ีซึง่เปิดดไูด ้โดยคลกิเมนู 

File เลอืก Project Notes … ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่คาํสัง่คอ่นขา้งยาว ไมเ่หมาะทีจ่ะใสไ่วบ้นเวท ี

วธิน้ีีน่าจะดกีวา่ 

 

 

สว่นสครปิตข์องใบคาํสัง่กง็า่ยๆ คอืเมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีวแลว้มนัจะหายไป ดว้ยเอฟเฟคหายตวั 

(ghost) เทา่นัน้เอง 
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สคริปตข์องเวที 

สครปิตข์องเวท ีเริม่ตน้ทุกครัง้ทีผู่ใ้ชค้ลกิทีว่า่งบนเวท ีโดยใชบ้ลอ็กควบคุมคอยตรวจสอบวา่เวที

ถูกคลกิหรอืยงั (when Stage clicked) ถา้เวทถีูกคลกิ เวทจีะสง่สาร new random direction 

ออกไป ซึง่ตวัละครใดทีร่อรบัสารน้ี (ลกูบอลทัง้หมด) จะถูกกระตุน้ใหท้าํงานต่อไป  
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สคริปตข์องคียเ์ปียโน 

เสยีงเปียโนเกดิจากการกระทบของลกูบอลกบัตวัคยีเ์ปียโน หรอืผูใ้ชค้ลกิตวัคยีเ์ปียโนโดยตรง 

เปียโนมเีสยีงต่างกนั 17 เสยีง จาก 17 คยี ์แต่ทุกคยีใ์ชห้ลกัการเดยีวกนั ทาํใหส้ครปิตอ์อกมา

คลา้ยกนัมาก ต่างกนัแคเ่สยีงของแต่ละคยีเ์ทา่นัน้ ดงันัน้มาดสูครปิตข์องคยี ์keyG-55 ซึง่

สามารถเป็นตวัแทนของคยีท์ีเ่หลอืไดเ้ป็นอยา่งด ี

  

 

สครปิตแ์รกของคยี ์keyG-55 เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว ตวัคยีจ์ะอยูใ่นสภาวะทีย่งัไมไ่ดก้ด โดย

เปลีย่นชุดเป็น up สครปิตท์ีส่องเริม่เมือ่คยีน้ี์ถูกคลกิ (when keyG-55 clicked) จากการคลกิคยี์

น้ีโดยตรงของผูใ้ช ้กจ็ะสง่สาร playG-55 ออกไป  

สครปิตท์ีส่ามเริม่เมือ่ตวัมนัเองไดร้บัสาร playG-55 ตวัคยีจ์ะเปลีย่นชุดเป็น down เพือ่แสดง

การกดลงของคยี ์จากนัน้เลน่เสยีงตวัโน๊ตที ่55 ครึง่จงัหวะ (play note 55 for 0.5 beats) แลว้

เปลีย่นเครือ่งแต่งกายเป็น up เป็นอนัครบรอบการแสดงแอนิเมชัน่ของการกดคยีเ์ปียโนหน่ึงครัง้ 

นอกจากการรบัสาร playG-55 จากตวัคยีเ์องแลว้ สครปิตน้ี์ยงัรบัสารจากลกูบอล เมือ่ลกูบอล

กระทบคยีน้ี์ดว้ย เทคนิคน้ีทาํใหเ้ขยีนสครปิตเ์พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ สาํหรบัแสดงแอนิเมชัน่การ

กดคยีพ์รอ้มเสยีงของคยีน์ัน้ๆ  
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สคริปตข์องลกูบอล 

ปกตลิกูบอลจะเคลื่อนทีไ่ปมาตลอด เมือ่ชนขอบเวทกีจ็ะสะทอ้นกลบั แต่ถา้ชนกบัคยีเ์ปียโนจะ

เกดิเสยีงของคยีน์ัน้ๆ สว่นจะสะทอ้นกลบัหรอืผา่นเลยไป ขึน้กบัสถานะการสะทอ้น ในตวัแปร 

rebound ณ ขณะนัน้ ลกูบอลมอียูด่ว้ยกนั 6 ลกู ตอนเริม่ตน้มอียูเ่พยีง 3 ลกูเทา่นัน้บนเวท ีแต่

สามารถเพิม่ลดได ้ดว้ยปุม่ควบคุมจาํนวนลกูบอล 

สครปิตข์องลกูบอลนัน้คอ่นขา้งยาวทเีดยีว มถีงึ 20 สครปิต ์แต่สครปิตส์ว่นใหญ่ เป็นสครปิตท์ี่

คอยตรวจสอบการชนคยีเ์ปียโนต่างๆ (17 คยี)์ ซึง่จะคลา้ยกนัหมด สครปิตข์องลกูบอลทัง้ 6 ลกู 

มลีกัษณะคลา้ยกนัมากๆ ดงันัน้มาดสูครปิตข์องลกูบอล 1 กน่็าจะเพยีงพอกบัการทาํความเขา้ใจ

ลกูบอลทีเ่หลอื 

 

 

 

สครปิตแ์รกเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว ลกูบอลจะยา้ยไปเลเยอรด์า้นหน้าสดุ (go to front) เพือ่ให้

เหน็ลกูบอลตลอดเวลาขณะเคลื่อนทีไ่ปมา จากนัน้กาํหนดทศิการเคลื่อนที ่(point in direction) 

แบบสุม่ตัง้แต่ 1 ถงึ 360 องศา จากนัน้ลกูบอลจะเคลื่อนทีไ่ปเรือ่ยๆ ภายในบลอ็กควบคุม

ตลอดเวลา (forever) การเคลื่อนทีจ่ะเรว็หรอืชา้ ถูกกาํหนดในตวัแปร speed ซึง่มคีา่ตัง้แต่ 10 

ถงึ 20 และผูใ้ชส้ามารถปรบัเลื่อนไดด้ว้ยสไลเดอรบ์นเวท ีจากนัน้จะตรวจสอบการชนขอบเวท ี

ถา้ชนกจ็ะสะทอ้นกลบั ก่อนทีจ่ะเคลื่อนทีต่่อไปกจ็ะหยดุพกั (wait) 0.01 วนิาท ี 
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ระหวา่งทีล่กูบอลเคลื่อนทีไ่ป กจ็ะตรวจสอบดว้ยวา่ตว้เองไปกระทบกบัคยีไ์หนบา้ง การ

ตรวจสอบน้ีทาํเหมอืนกนัหมดทัง้ 17 คยี ์มาดคูยี ์keyC-48 ในสครปิตท์ีส่องเป็นตวัอยา่ง สว่นคยี์

อื่นกค็ลา้ยๆ กนั ยกเวน้ keyC-60 ในสครปิตท์ีส่าม ทีไ่มม่กีารสะทอ้นของลกูบอลเมือ่คยีถ์ูกชน 

สครปิตท์ีส่องเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว การตรวจสอบน้ีเกดิขึน้เมือ่ใดกไ็ด ้ทาํใหต้อ้งทาํในบลอ็ก

ตลอดเวลาถา้ (forever if) ถา้ลกูบอลสมัผสักบัคยีน้ี์ (touching keyC-48) กจ็ะตรวจสอบต่อไปวา่ 

ตวัแปร rebound=1 หรอืไม ่ถา้ใช ่กจ็ะสะทอ้น โดยกาํหนดทศิการเคลื่อนทีใ่หมเ่ทา่กบั 180 + 

direction โดยทีต่วัแปร direction เป็นตวัแปรภายใน ทีเ่กบ็คา่ทศิการเคลื่อนทีป่จัจุบนัของลกู

บอลไว ้ทาํใหล้กูบอลสะทอ้นกลบั 180 องศาจากทศิเดมิ จากนัน้มนัจะสง่สารบอกคยีท์ีม่นัชน 

และจะรอจนกวา่แอนิเมชัน่ของคยีจ์บลง (broadcast playC-48 and wait) เพือ่ใหเ้กดิการสมัผสั

คยีแ์คค่รัง้เดยีว ลกูบอลจะรอตวัมนัเองเคลื่อนออกจากคยีน้ี์ก่อน โดยตรวจสอบวา่ตวัมนัไม่

สมัผสักบัคยีน้ี์แลว้ (not tounching keyC-48) 
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สครปิตท์ีส่ ี ่เริม่เมือ่ไดร้บัสาร new random direction จากการทีผู่ใ้ชค้ลกิทีว่า่งบนเวท ีทาํใหล้กู

บอลเปลีย่นทศิการเคลื่อนทีข่องตวัเองแบบสุม่ตัง้แต่ 1 ถงึ 360 องศา ทาํใหม้โีอกาสไดเ้สยีงใหม่

เกดิขึน้  

สครปิตท์ีห่า้ เริม่เมือ่ไดร้บัสาร number of balls changed จากการทีผู่ใ้ชค้ลกิปุม่ควบคุมจาํนวน

ลกูบอล ลกูบอลแต่ละลกู จะตรวจสอบสทิธกิารปรากฎตวัของตวัเอง จากตวัแปร balls เชน่ เมือ่

ลกูบอล 1 (ball1) ไดร้บัสารน้ี จะตรวจสอบดวูา่ balls > 0 หรอืไม ่ลกูบอล 2 (ball2) กจ็ะ

ตรวจสอบดวูา่ balls > 1  หรอืไม ่เป็นตน้  

สาํหรบัลกูบอล 1 ถา้ balls มากกวา่ 0 กจ็ะปรากฎบนเวท ี(show) ถา้ไมใ่ชก่ซ็่อนตวั (hide) ซึง่

ในตอนเริม่ตน้ ปุม่ควบคุมจาํนวนลกูบอลไดก้าํหนดตวัแปร balls = 3 ทาํใหล้กูบอล 1-3 ปรากฎ

บนเวท ี
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การทาํซํา้ตวัละครท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 

ใน Scratch ตวัละครต่างชนิดกนั มกัถูกสรา้งของใครของมนั แต่ถา้ตวัละครเป็นกลุม่เดยีวกนั ที่

คลา้ยกนั เชน่ คยีเ์ปียโน กบั ลกูบอล ในโปรเจกน้ี แทนทีจ่ะสรา้งทีล่ะตวั ควรจะเริม่จากการ

สรา้งตน้แบบของตวัละครก่อน แลว้ทาํซํ้าตวัละครจากตน้แบบอกีท ีจาํนวนเทา่ไรกไ็ด ้โดยคลกิ

ขวาทีต่วัละครตน้แบบในรายการตวัละคร จากนัน้เลอืก duplicate ซึง่ตวัละครใหมจ่ะไดส้ครปิต์

และชุดมาทัง้หมดจากตวัละครตน้แบบ ต่อจากนัน้เราสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิตวัละครใหมไ่ด ้

 

 

 

ในกรณขีองลกูบอล จะเหน็ประโยชน์อยา่งมาก เพราะแต่ละลกูม ี20 สครปิต ์แลว้ชดุกเ็หมอืนกนั

หมด การทาํซํ้าตวัละครจากตน้แบบ จะชว่ยลดเวลาในการสรา้งตวัละครใหมอ่ยา่งมาก สงัเกตวา่

ทุกครัง้ทีท่าํซํ้า แมจ้ะไดทุ้กอยา่งจากตวัละครตน้แบบ แต่ตวัละครทีไ่ดจ้ากการทาํซํ้า จะไดช้ื่อตวั

ละครใหม ่ซึง่ถอืวา่เป็นอสิระจากตวัละครตน้แบบ 
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สคริปตข์องปุ่ มควบคมุจาํนวนลกูบอล 

ผูใ้ชส้ามารถเพิม่หรอืลดจาํนวนลกูบอลบนเวทไีด ้โดยคลกิปุม่ควบคมุจาํนวนลกูบอล ทุกครัง้ที่

คลกิจะเพิม่ลกูบอล 1 ลกูบนเวท ีจนกระทัง่ครบ 6 ลกูแลว้ จะกลบัมาเริม่ที ่1 ลกูใหม ่

 

 

 

สครปิตแ์รกเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว จะกาํหนดจาํนวนลกูบอลเริม่ตน้เทา่กบั 3 ในตวัแปร balls 

(set balls to 3) แลว้เปลีย่นชุดเป็นหมายเลข 3 จากนัน้สง่สาร number of balls changed (ให้

ลกูบอลทุกลกู) 

สครปิตท์ีส่องเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีปุ่ม่น้ี (when balls clicked) ปุม่จะแสดงแอนิเมชัน่สัน้ๆ ใหรู้ว้า่

มนัถูกคลกิ ดว้ยการลดขนาดเหลอื 75% (set size to 75%) แลว้คอย 0.3 วนิาท ีจากนัน้จะ

กาํหนดคา่ในตวัแปร balls ใหม ่โดยตอ้งการใหเ้พิม่ทีล่ะ 1 แต่เมือ่ถงึ 6 ใหก้ลบัไปเริม่ 1 ใหม ่ทาํ

ไดโ้ดยใชส้ตูร (1 + (balls mod 6)) 
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เมือ่เปลีย่นคา่ในตวัแปรแลว้ จงึสง่สาร number of balls changed ใหล้กูบอลทุกลกูทราบ แลว้ก็

เปลีย่นชุดถดัไป (next costume) ก่อนทีจ่ะเปลีย่นขนาดกลบัมาเทา่เดมิ (100%)  

 

 

 

สงัเกตวา่ ชุดตวัละครมอียู ่6 ชุด เรยีงตามตวัเลขดว้ยความตัง้ใจ ทัง้น้ีเพราะเมือ่ใชบ็ลอ็ก next 

costume มนัจะเลอืกชุดถดัไปตามลาํดบั เมือ่ไปถงึชุดสดุทา้ยแลว้ มนัจะยอ้นกลบัไปทีชุ่ดแรก

โดยอตัโนมตั ิ
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การใช้โอเปอรเ์รเตอร ์mod  

mod เป็นการหารทีเ่อาเศษเป็นผลลพัท ์เชน่ 3 mod 6 กค็อื 3 หารดว้ย 6 ได ้0 เศษ 3 ผลลพัท์

ของการ mod ทีไ่ดเ้ทา่กบั 3 อกีตวัอยา่งหน่ึง 8 mod 6 กค็อื 8 หารดว้ย 6 ได ้1 เศษ 2 ผลลพัท์

ของการ mod ทีไ่ดเ้ทา่กบั 2 

จากสตูรการคาํนวณ (1 + (balls mod 6)) ทีใ่ชใ้นโปรเจกน้ี ทาํใหก้ารเปลีย่นชุดเพิม่ทีล่ะ 1 แต่

เมือ่ถงึชุดที ่6 แลว้สามารถกลบัไปเริม่ตน้ที ่1 ไดอ้กีครัง้ 

 

เมือ่ balls มคีา่เทา่กบั 5, balls mod 6 กค็อื 5 หารดว้ย 6 ได ้0 เศษ 5 ผลลพัทข์องการ mod ที่

ไดเ้ทา่กบั 5 เมือ่ balls mod 6 เทา่กบั 5 ดงันัน้  

 1 + (balls mod 6)  = 1 + 5  = 6 

แต่เมือ่ balls มคีา่เทา่กบั 6, balls mod 6 กค็อื 6 หารดว้ย 6 ได ้1 เศษ 0 ผลลพัทข์องการ mod 

ทีไ่ดเ้ทา่กบั 0 เมือ่ balls mod 6 เทา่กบั 0 ดงันัน้  

 1 + (balls mod 6)  =  1 + 0  = 1  นัน้คอืสิง่ทีต่อ้งการ 
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สคริปตข์องปุ่ มควบคมุการสะท้อนของลกูบอล 

 

 

 

ปกตลิกูบอลจะเคลื่อนทีไ่ปเรือ่ยๆ เมือ่ชนขอบเวทกีจ็ะสะทอ้นกบั แต่เมือ่ชนคยีเ์ปียโน การ

สะทอ้นของลกูบอล ขึน้อยูก่บัสถานะการสะทอ้นในตวัแปร rebound ทีถู่กกาํหนดโดยปุม่ควบคุม

การสะทอ้น  

สถานะการสะทอ้นมอียู ่2 สถานะ คอื สะทอ้น (rebound) จะทาํใหล้กูบอลสะทอ้นกลบั หรอืผา่น 

(through) จะทาํใหล้กูบอลผา่นเลยไป สถานะปจัจุบนัดไูดจ้ากชุดตวัละครน้ี ซึง่ปรากฎอยูบ่นเวท ี
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สครปิตแ์รกของปุม่ควบคุมการสะทอ้น เริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว และเริม่ตน้ดว้ยสถานะสะทอ้น 

โดยเปลีย่นชดุเป็น rebound จากนัน้ตัง้คา่ตวัแปร rebound=1 (สถานะสะทอ้น) 

สครปิตท์ีส่องเริม่เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีปุ่ม่น้ี (when Rebound Button clicked) มนัจะแสดงแอนิเมชัน่

สัน้ๆ ดว้ยการลดขนาดเหลอื 75% แลว้คอย 0.3 วนิาท ี 

ทุกครัง้ทีปุ่ม่น้ีถูกคลกิจากผูใ้ช ้กจ็ะเปลีย่นสถานะสลบัไปมาระหวา่งสถานะสะทอ้นกบัสถานะ

ผา่น ดว้ยการตรวจสอบสถานะการสะทอ้นปจัจุบนั วา่เป็นสถานะผา่นหรอืไม ่(rebound=0) ถา้

ใชก่จ็ะเปลีย่น rebound เป็น 1 (เปลีย่นเป็นสถานะสะทอ้น) แลว้เปลีย่นชุดเป็น rebound 

มฉิะนัน้แลว้ (else) จะเปลีย่น rebound เป็น 0 (เปลีย่นเป็นสถานะผา่น) แลว้เปลีย่นชุดเป็น 

through  

จากนัน้เปลีย่นขนาดของปุม่กลบัมาเทา่เดมิ 100% เพือ่จบการแสดงแอนิเมชัน่  
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ระหวา่งโปรแกรมทาํงาน ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นเสยีงเพลงไดห้ลายวธิ ีเชน่ เปลีย่นการสะทอ้นกลบั

ของลกูบอลในตวัแปร rebound เปลีย่นจาํนวนลกูบอลในตวัแปร balls คลกิทีว่า่งบนเวท ีและ

สดุทา้ยเพิม่หรอืลดความเรว็ของลกูบอลในตวัแปร speed  

ผูใ้ชส้ามารถปรบัคา่ตวัแปรความเรว็ speed ไดด้ว้ยสไลเดอรบ์นเวท ีแต่ก่อนหน้านัน้ตอ้งทาํให้

ตวัแปรอยูใ่นรปูแบบสไลเดอร ์และแสดงอยูบ่นเวทก่ีอน โดย (1) คลกิกล่องหน้าบลอ็กตวัแปร 

speed ในบลอ็กหมวดตวัแปร เครือ่งหมายถูกบอกวา่ตวัแปรน้ีไดแ้สดงอยูบ่นเวทแีลว้ จากนัน้ 

(2) คลกิขวาทีต่วัแปรน้ีบนเวท ีจะปรากฎเมนูใหเ้ลอืกรปูแบบการแสดง  คลกิเลอืก slider เพือ่ให้

มนัสามารถเลื่อนปรบัคา่ไดด้ว้ยสไลเดอร ์ขณะโปรแกรมกาํลงัทาํงาน นอกจากนัน้สามารถตัง้คา่

ตํ่าสดุสงูสดุได ้โดย (3) คลกิ set slider min and max เชน่ตวัแปร speed ตัง้คา่ตํ่าสดุที ่10 และ

คา่สงูสดุที ่20 เป็นตน้ 
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การออกแบบหน้าตาโปรแกรม  

การออกแบบหน้าตาโปรแกรมเป็นเรือ่งสาํคญัทีไ่มค่วรมองขา้ม โดยเฉพาะโปรแกรมทีต่อ้งการ

โตต้อบกบัผูใ้ช ้แมเ้ป็นโปรแกรมเลก็ๆ แต่อาจใชง้านยาก ถา้หน้าตาโปรแกรมไมส่ือ่ถงึการใช้

งาน กไ็มส่ามารถดงึศกัยภาพของโปรแกรมออกมาได ้ผูใ้ชม้ชีอ่งทางใหต้ดิต่อและโตต้อบกบั

โปรแกรมไดห้ลายวธิ ีเชน่ 

ขอ้ความบนเวท ีเป็นการสือ่สารตรงไปยงัผูใ้ช ้สว่นใหญ่เป็นคาํสัง่ หรอืวธิใีชง้าน ตวัแปรเมือ่

สรา้งแลว้ สามารถแสดงบนเวทไีด ้แต่ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชป้รบัเปลีย่นคา่ของมนัได ้ขณะที่

โปรแกรมทาํงาน ทาํไดโ้ดยแสดงตวัแปรในรปูแบบสไลเดอร ์เหมอืนตวัแปรความเรว็ (speed) 

การสรา้งปุม่คาํสัง่ ทาํไดโ้ดยการสรา้งตวัละคร ทีร่บัการคลกิเมาสจ์ากผูใ้ช ้เพือ่ใหโ้ปรแกรม

ทาํงานตอบสนอง เชน่  เมื่อผูใ้ชค้ลกิทีค่ยีเ์ปียโนใดๆ กจ็ะมเีสยีงออกมาจากคยีน์ัน้ๆ แต่การ

สรา้งตวัละครใหเ้ป็นปุม่คาํสัง่โดยเฉพาะกม็ ีเชน่ ปุม่เพิม่หรอืลดจาํนวนลกูบอล และปุม่การ

สะทอ้นของลกูบอล   

โปรแกรมยงัรบัคาํสัง่จากผูใ้ช ้ผา่นการกดคยีต่์างๆ บนคยีบ์อรด์ เชน่ คยีต์วัอกัษร a-z คยีต์วัเลข 

0-9 คยีล์กูศร และคยีเ์วน้วรรค (space bar)  

นอกจากนัน้ ผูใ้ชส้ามารถตดิต่อโปรแกรมผา่นไมโครโฟน หรอืผา่นอุปกรณ์ต่อพว่ง เชน่ LEGO® 

WeDo™ 

 

 

 

  



156 
kidsangsan.com 
สมชาย พฒันาชวนชม 

 

การต่อยอดโปรแกรม PianoMachine 

• Scratch มเีครือ่งดนตรหีลายชนิดใหเ้ลอืกใช ้ลองเพิม่หรอืเปลีย่นเครือ่งดนตรชีนิดอื่น 

• บนัทกึการบรรเลงเพลงเปียโน แลว้เล่นซํ้าได ้การบนัทกึนัน้ตอ้งบนัทกึทัง้ตวัโน๊ตและ

จงัหวะเวลาในการเล่นตวัโน๊ตทีถู่กบนัทกึ  

• การบนัทกึตอ้งสรา้งปุม่เพิม่ เพือ่ใหผู้ใ้ชค้ลกิเมือ่ตอ้งการบนัทกึ ควรใชต้วัแปรลสิตม์า

เกบ็บนัทกึตวัโน๊ตและเวลา 

• การเล่นซํ้า เลน่เสยีงจากขอ้มลูในลสิต ์ขณะเล่นซํ้า ลกูบอลควรหยดุ เพือ่ไมใ่หเ้สยีงตกีนั 
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โปรเจก FishChomp 

 

การทาํเกมใน Scratch ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ FishChomp เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการเริม่ตน้การทาํเกม

ใน Scratch โดยเกมน้ีเป็นเกมปลาใหญ่กนิปลาเลก็ ผูเ้ล่นใชเ้มาสนํ์าทางปลาใหญ่ไปกนิปลาเลก็ 

เกมน้ีดงูา่ยจนรูส้กึเหมอืนวา่จะยงัไมส่มบรูณ์ เพราะปลาทองทีถู่กกนิจะออกมาใหมเ่รือ่ยๆ ไมม่ี

วนัจบเกม และเกมน้ีไมม่คีะแนนให ้ไมม่ขีอ้จาํกดัเรือ่งเวลา อยา่งไรกต็าม เกมน้ีใหแ้นวคดิ

สาํหรบัผูเ้ริม่ตน้ในการทาํเกม และยงัเวน้ชอ่งวา่งใหเ้ราขยายเกมน้ีต่อไปไดอ้กี   

 

ภาพรวมของโปรเจก 

เกมน้ีมปีลาทองตวัเลก็ 3 ตวัเคลื่อนทีไ่ปเรือ่ยๆ ในทอ้งทะเล ผูเ้ล่นเพยีงลากเมาสนํ์าปลาตวัใหญ่

ไปกนิเหล่าปลาทอง ตวัใดถูกกนิกจ็ะโผล่มาอกีไมม่วีนัจบ 
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ตวัละครและเวที 

โปรเจกน้ีมตีวัละครเป็นปลาสองชนิด คอืปลาตวัใหญ่กบัปลาทองเหมอืนกนั 3 ตวั และใบคาํสัง่

แสดงวธิกีารเล่นเกม ซึง่จะคา้งอยูท่ีม่มุบนขวาของเวทตีลอดเวลา เพราะมนัไมม่สีครปิตน์ัน่เอง 

 

สคริปตข์องตวัละครและเวที 

สคริปตข์องปลาทอง 

ในเกม FishChomp เหล่าปลาทองจะวา่ยน้ําไปมา ผูเ้ล่นใชเ้มาสนํ์าทางปลาตวัใหญ่มากนิปลา

ทอง แต่พวกมนักก็ลบัมาเกดิใหมอ่ยา่งรวดเรว็ แลว้กถ็ูกกนิอกีเป็นวงจรชวีติในเกมน้ี 

ปลาทองมอียู ่3 ตวั มลีกัษณะและพฤตกิรรมเหมอืนกนัหมด ยกเวน้ทศิการเคลื่อนทีท่ีเ่ริม่ตน้

ต่างกนั เพราะฉะนัน้มาดสูครปิตข์อง goldfish 1 กพ็อ 
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สครปิตข์องปลาทองเริม่เมือ่ผูเ้ล่นคลกิธงเขยีว ปลาทองกจ็ะปรากฎ (show) และหนัไปยงัทศิ 90 

องศา จากนัน้มนัจะมพีฤตกิรรมซํ้าๆ ตลอด ทาํใหต้อ้งอยูใ่นบลอ็กตลอดเวลา (forever) นัน้กค็อื 

เคลื่อนทีไ่ปทีล่ะนิด (2 หน่วย) เปลีย่นทศิเลก็น้อยโดยการสุม่ตัง้แต่ -20 ถงึ 20 องศา ถา้ชนขอบ

เวทกีจ็ะสะทอ้นกลบั  

จากนัน้ตรวจสอบวา่สสีม้ (สขีองปลาทองเอง) สมัผสักบัสน้ํีาเงนิ (สขีองปากปลาตวัใหญ่) หรอืไม ่

ถา้ใชแ่สดงวา่ปลาทองถูกกนิ มนัจะสง่สาร got-me ไปใหป้ลาตวัใหญ่ แลว้กห็ายตวัไป (hide) รอ

อกี 3 วนิาท ี(wait) มนัจะโผล่ขึน้มาใหมท่ีต่ําแหน่ง x -200 และสุม่คา่ y ตัง้แต่ -200 ถงึ 200  

 

สคริปตข์องปลาตวัใหญ่ 

ปลาตวัใหญ่จะเคลื่อนทีก่ต่็อเมือ่ผูเ้ล่นขยบัเมาส ์มนัจะวา่ยน้ําตามเมาส ์และเมือ่เจอปลาทอง มนั

กจ็ะกนิเจา้ปลาทองเทา่นัน้เอง 
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สครปิตแ์รกของปลาตวัใหญ่ เริม่ตน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิธงเขยีว มนัจะเปลีย่นชุดเป็น open-mouth อา้

ปากสน้ํีาเงนิคอยกนิปลาทอง ทัง้น้ีเพราะการกนิปลาทอง ตอ้งเชค็วา่สน้ํีาเงนิสมัผสัสสีม้ของปลา

ทองหรอืไม ่จากนัน้มนัจะคอยตามเมาสต์ลอดเกมในบลอ็กตลอดเวลาถา้ (forever if) โดย

ตรวจสอบวา่ ระยะตวัมนักบัเมาสห์า่งกนัเกนิกวา่ 10 หน่วยหรอืไม ่(distance to mouse-pointer 

> 10) ถา้ใช ่กจ็ะหนัไปทีเ่มาส ์(point towards mouse-pointer) และเคลื่อนทีเ่ขา้ไปหา 3 หน่วย 

 

 

 

สครปิตท์ีส่องเริม่เมือ่ไดร้บัสาร got-me จากปลาทอง ขณะทีป่ลาทองถูกกนิ ปลาตวัใหญ่จะแสดง

แอนิเมชัน่การกนิดว้ยการเปิดเสยีง chomp (play sound chomp) จากนัน้ขยบัปาก 2 รอบใน

บลอ็กทาํซํ้า (repeat) โดยเปลีย่นชุดปิดปาก closed-mouth  แลว้คอย 0.3 วนิาท ีก่อนจะเปลีย่น

ชุดเปิดปาก open-mouth อกีครัง้ 
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การต่อยอดโปรเจก FishChomp 

FishChomp เป็นเกมทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย เหมาะสาํหรบัผูท้ีช่ ืน่ชอบเกม และอยากเขยีนเกมตัง้แต่

เบือ้งตน้ ลองมาดวูา่อะไรบา้ง น่าจะทาํใหเ้กม สนุก ทา้ทายมากขึน้ 

• เพิม่ปลาทอง หรอืปลาชนิดอื่น  

• ปลาทองออกมาตรงไหนกไ็ดข้องเวท ีและออกมาใหไ้วขึน้ 

• ปลาตวัใหญ่มมีติใินการเคลื่อนทีม่ากขึน้ เชน่สามารถหมนุได ้เคลื่อนทีเ่รว็ขึน้ 

• มเีพิม่อกีระดบั (level 2) เพิม่ความทา้ทา้ย  

• มกีารควบคุมเกม 

• มคีะแนน (score)  

• มเีวลาจาํกดัในการเล่นในแต่ละระดบั 

• สือ่สารกบัผูเ้ลน่ 

• แสดงวธิเีล่น และหายไประหวา่งการเล่น 

• บอกระดบั (level) 

• บอกผูเ้ล่นเมือ่จบเกม และแสดงคะแนนต่างๆ ใหด้ ู
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ลงมือต่อยอดเกม FishChomp 

 

ระดบัของเกม 

เกมสามารถมไีดห้ลายระดบั แต่ละระดบัมเีป้าหมายของตวัเอง มคีวามน่าสนใจและความทา้ทาย

ทีแ่ตกต่างกนั สิง่แวดลอ้มในเกม (ตวัละครหรอืภาพฉากหลงั) หรอืกฎของเกม ในแต่ละระดบั ก็

อาจแตกต่างกนับา้ง เหมอืนเดมิบา้งกไ็ด ้ 

ปกตเิกมควรเพิม่ความทา้ทาย ในระดบัทีส่งูขึน้ การต่อยอดน้ีม ี2 ระดบั โดยระดบัแรกมเีพยีง

ปลาทองเหมอืนกนัหมด 4 ตวั ผูเ้ล่นเพยีงไล่จบักนิพวกมนั กนิได ้1 ตวั ได ้1 คะแนน สว่นระดบั

ทีส่อง ปลาทองตวัที ่1 (มหีางสน้ํีาเงนิ) จะมปีลาสเีขยีวเป็นเพือ่น คอยวา่ยน้ําอยูใ่กล้ๆ  ถา้กนิ

ปลาทองตวัที ่1 จะไดโ้บนสั 2 คะแนน สว่นปลาทองตวัอื่นได ้1 คะแนนเหมอืนเดมิ แต่ถา้กนิ

ปลาสเีขยีว จะถูกหกั 3 คะแนน 

 

การเพ่ิมตวัละครในเกม 

การเพิม่ปลาทองอกีซกัตวัไมใ่ชเ่รือ่งยาก เพยีงคลกิขวาทีต่วัปลาทอง เลอืกทาํซํ้า (duplicate) ก็

จะไดป้ลาทองมาอกีตวัหน่ึงทีเ่หมอืนกนั อยา่งไรกต็าม ถา้ปลาทองยงัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ข กไ็ม่

ควรทาํ นอกเสยีจากวา่ปลาทองทีต่อ้งการมพีฤตกิรรมทีต่่างกนัมาก และเพยีงตอ้งการคุณสมบตัิ

บา้งประการของมนัมา ซึง่ในการต่อยอดครัง้น้ีมทีัง้สองแบบคอื 

แบบทีห่น่ึงตอ้งการปลาทองเหมอืนกนัอกีหน่ึงตวั โดยทาํซํ้าปลาทองตวัที ่3 ไดต้วัที ่4 มา โดย

ใหท้าํซํ้าเมือ่สครปิตป์ลาทองตวัที ่3 แกไ้ขเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

แบบทีส่องตอ้งการเพือ่นปลาทองตวัที ่1 ใน level 2 เพือ่ใหม้นัคอยวา่ยน้ําอยูใ่กล้ๆ  ปลาทองตวั

ที ่1 แต่ใหม้นัมลีกัษณะคลา้ยปลาตวัใหญ่ (เป็นลกูปลาตวัใหญ่) ดงันัน้จงึทาํซํ้าปลาตวัใหญ่ แลว้

มายอ่ขนาดใหใ้กลเ้คยีงกบัเหล่าปลาทอง แลว้เอาสครปิตข์องปลาทองมาเป็นตน้แบบ  
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ปลาทองตวัที ่1 ในระดบัแรกเหมอืนกบัปลาทองตวัอื่นๆ จงึใชชุ้ดเดมิ แต่เพือ่ใหผู้เ้ล่นแยกปลา

ทองตวัที ่1 ออกจากปลาทองตวัอื่นๆ ในระดบัทีส่อง ควรเพิม่ชุดอกีหน่ึงชุดสาํหรบัระดบัทีส่อง 

โดยปลาทองตวัที ่1 จะมหีางเป็นสน้ํีาเงนิแทน ทาํไดโ้ดยทาํซํ้าชุดเดมิก่อน จากนัน้คลกิปุม่ edit 

เพือ่แกไ้ขดว้ยโปรแกรมวาดรปู  
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กฎของเกม 

เพือ่เพิม่มติขิองเกม ควรแกไ้ขเพิม่เตมิพฤตกิรรมของตวัละครต่างๆ ในเกมบา้ง เชน่ ปลาทอง

ควรออกมาตรงไหนของเวทกีไ็ด ้ทาํใหผู้เ้ล่นคาดเดาไมไ่ด ้ทาํไดโ้ดยเปลีย่นคา่สุม่ x และ y ใน

บลอ็กไปยงั (go to x: … y: …) ใหก้ระจายทัว่เวท ีนัน้กค็อื คา่ x อยูต่ ัง้แต่ -240 ถงึ 240 และคา่ 

y อยูต่ ัง้แต่ -180 ถงึ 180 และเพือ่ใหป้ลาทองออกมาเรว็ขึน้หลงัจากถูกกนิ ทาํไดโ้ดยลดเวลา

การคอย (wait) ลงจาก 3 มาอยูท่ี ่1 วนิาท ี  

การทาํใหป้ลาตวัใหญ่มมีติใินการเคลื่อนทีม่ากขึน้ คอืสามารถหมนุไดเ้พือ่ใหก้ารไล่จบัปลาทอง

งา่ยขึน้ โดยการคลกิเลอืกปุม่ หมนุได ้(ปุม่บน) บรเิวณขอ้มลูสว่นตวัของปลาตวัใหญ่ ซึง่จาก

เดมิทาํไดแ้คห่นัซา้ยขวา (ปุม่กลาง) สว่นการเคลื่อนทีใ่หเ้รว็ขึน้ ทาํไดโ้ดยเพิม่ระยะการเคลื่อนที ่

(move) ใหม้ากขึน้ แต่ถา้มากเกนิอาจจะควบคุมเมาสไ์มอ่ยู ่ดงันัน้เพิม่จาก 3 เป็น 5 ใน level 1 

สว่นใน level 2 มเีพือ่นปลาทองอยูด่ว้ย และถา้กนิเพือ่นปลาทอง จะถูกหกัแตม้ ดงันัน้ไมค่วร

เพิม่ความเรว็มากนกั ควรเพิม่จาก 3 เป็น 4 กพ็อ 
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คะแนน 

การนบัคะแนนระหวา่งเล่นเกมทาํใหเ้กมดทูา้ทายมากขึน้ ทาํใหผู้เ้ลน่รูค้วามสามารถของตวัเอง 

และสามารถเปรยีบเทยีบการเล่นกบัผูเ้ลน่คนอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย  

การใสค่ะแนนบนเวท ีทาํไดโ้ดยสรา้งตวัแปรเพือ่เกบ็คะแนนขึน้มาก่อน เชน่ score ถา้ตอ้งการ

ใหค้ะแนนแสดงบนเวทตีลอดระหวา่งการเล่นเกม ทาํไดโ้ดยคลกิบลอ็กหน้าตวัแปรนัน้ (จะเหน็

เครือ่งหมายถูก) นอกจากนัน้ยงัสามารถปรบัตําแหน่งตวัแปรบนเวทไีดด้ว้ย โดยใชเ้มาสล์ากตวั

แปรไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ ตอนออกแบบโปรแกรม 

การปรบัเปลีย่นคะแนน ขึน้กบักตกิาทีก่าํหนดไว ้นัน้คอื ในระดบัแรก ถา้กนิปลาทองได ้1 ตวั 

จะได ้1 คะแนน สว่นระดบัทีส่อง ถา้กนิปลาทองตวัที ่1 จะได ้2 คะแนน สว่นปลาทองตวัอื่นได ้

1 คะแนนเหมอืนเดมิ แต่ถา้กนิปลาสเีขยีว จะถูกหกั 3 คะแนน 
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การจบัเวลา 

ถา้ไมม่เีวลาจาํกดัในการเลน่แต่ละระดบั กจ็ะไมรู่ว้า่เกมจะจบเมือ่ใด ยกเวน้แต่วา่ในแต่ละระดบัมี

เงือ่นไขอื่นกาํหนด หรอืมเีป้าหมายใหท้าํ เชน่ กนิปลาใหไ้ด ้20 ตวั เป็นตน้ การต่อยอดคราวน้ี

กาํหนดใหแ้ต่ละระดบัมเีวลาไมเ่ทา่กนั ระดบัแรกงา่ยหน่อย ใช ้20 วนิาท ีระดบัสองยากขึน้มา

นิดหน่ึงเพิม่เวลาเป็น 30 วนิาท ี

 

 
 

ใน Scratch ทาํนาฬกิาจบัเวลาไดง้า่ยๆ โดยสรา้งตวัแปร time ขึน้มา แลว้ตัง้คา่เวลาทีต่อ้งการ

ใหม้นั จากนัน้นบัเวลาถอยหลงัทีล่ะ 1 วนิาท ีจนกระทัง่เป็น 0 เชน่ ในระดบัแรก ตัง้เวลาเป็น 20 

วนิาท ีจากนัน้ตรวจสอบวา่ตวัแปร time ยงัมากกวา่ 0 หรอืไม ่ถา้ใช ่จบัเวลา 1 วนิาท ีดว้ย

บลอ็ก wait จากนัน้ลดคา่ตวัแปร time ทีล่ะ 1 ทาํอยา่งน้ีวนไปเรือ่ยๆ ในบลอ็ก forever จนกวา่ 

time = 0 ดว้ยวธิน้ีีจะทาํใหรู้ว้า่เวลาในแต่ละระดบัหมดหรอืยงั ถา้เวลาหมดลงแลว้ เกมจะดาํเนิน

ต่อในสว่น else เพือ่เล่นเกมในระดบัต่อไป หรอืจะแสดงผลการเล่นก่อนจะจบเกม 
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การส่ือสารกบัผูเ้ล่น 

การสือ่สารกบัผูเ้ล่นนัน้กส็าํคญั เชน่ ตัง้แต่ตน้เกมตอ้งบอกผูเ้ล่นวา่เล่นอยา่งไร และระหวา่งเลน่

วธิกีารเล่นนัน้ตอ้งหายไป มฉิะนัน้จะรบกวนการเล่น ก่อนเขา้แต่ละระดบักค็วรบอกวา่ขณะน้ีจะ

เล่นในระดบัใด และเมือ่จบเกมกค็วรมคีะแนน หรอืขอ้มลูอื่นๆ ใหด้ ูเชน่ จาํนวนปลาชนิดต่างๆ 

ทีก่นิได ้
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โปรเจก Delicious Fish เป็นการต่อยอดโปรเจก FishChomp ทีผู่เ้ขยีนลองทาํขึน้มา และได ้

upload โปรเจกน้ีทีเ่วบ็ไซต ์http://scratch.mit.edu/projects/kidsangsan/1889679 ผูอ้า่น

สามารถเขา้ไปเล่นได ้หรอืดาวน์โหลดเกม มาศกึษาแกไ้ขปรบัปรงุเพิม่เตมิได ้
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การใช้งานบลอ็กคาํส่ัง 
 

บลอ็กหมวดการเคล่ือนท่ี (Motion) 

 เคลื่อนตวัละครไปขา้งหน้าหรอืถอยหลงั (ใสเ่ลขคา่ลบ) 

 

 หมนุตวัละครตามเขม็นาฬกิา 

 

 หมนุตวัละครทวนเขม็นาฬกิา 

 

 กาํหนดทศิของตวัละครไปยงั (0 = บน, 90 = ขวา, 180 = ล่าง, 

-90 = ซา้ย) 

 

 กาํหนดทศิของตวัละครไปยงั (เมาสห์รอืตวัละครอื่น) 

 

 เคลื่อนตวัละครไปยงัตําแหน่ง x และ y บนเวท ี

 

 เคลื่อนตวัละครไปยงัตําแหน่งของ (เมาสห์รอืตวัละครอืน่) 

 

 เคลื่อนตวัละครไปยงัตําแหน่ง ดว้ยระยะเวลาทีถู่กกาํหนด 

 

 เปลีย่นตําแหน่ง x ของตวัละคร ตามระยะทีถู่กกาํหนด  

 

 ตัง้คา่ตําแหน่ง x ของตวัละคร ตามคา่ทีถ่กูกาํหนด  

 

 เปลีย่นตําแหน่ง y ของตวัละคร ตามระยะทีถู่กกาํหนด  

 

 ตัง้คา่ตําแหน่ง y ของตวัละคร ตามคา่ทีถ่กูกาํหนด 
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 กลบัทศิของตวัละคร เมือ่ตวัละครชนขอบเวท ี 

 

 

บลอ็กตวัแปร 

บลอ็กทีม่าพรอ้มกบักล่องเลอืกดา้นหน้า ถา้คลกิทีก่ล่องเลอืก จะแสดงคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กนัน้

บนเวท ี

 คนืคา่ตําแหน่ง x ของตวัละคร (-240 to 240) 

 

 คนืคา่ตําแหน่ง y ของตวัละคร (-180 to 180) 

 

 คนืคา่ทศิทางการเคลื่อนทีข่องตวัละคร  

 

 

บลอ็กสาํหรบัมอเตอร ์

 เปิดมอเตอรเ์ป็นเวลาตามทีก่าํหนด  

 

 เปิดมอเตอร ์

 

 ปิดมอเตอร ์

 

 ตัง้คา่กาํลงัของมอเตอร ์แลว้เปิดมอเตอร ์(คา่กาํลงัของมอเตอรอ์ยู่

ตัง้แต่ 0 ถงึ 100) 

 

 ตัง้คา่หรอืเปลีย่นทศิการหมนุของมอเตอร ์โดยไมต่อ้งเปิดมอเตอร ์

(this way = ตามเขม็นาฬกิา, that way = ทวนเขม็นาฬกิา, 

reverse = เปลีย่นทศิการหมนุ) 
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บลอ็กหมวดรปูร่าง (Looks)  

 เปลีย่นหน้าตาตวัละคร ดว้ยการเปลีย่นชดุละคร  

 

 เปลีย่นชุดตวัละครถดัไป ในรายการชุดตวัละคร (ถา้ถงึชุด

สดุทา้ยในรายการ จะกลบัไปเริม่ทีชุ่ดแรกใหม)่ 

 

 เปลีย่นหน้าตาเวท ีดว้ยการเปลีย่นภาพฉากหลงั  

 

 เปลีย่นภาพฉากหลงัถดัไป ในรายการภาพฉากหลงั (ถา้ถงึชุด

สดุทา้ยในรายการ จะกลบัไปเริม่ทีชุ่ดแรกใหม)่ 

  

 

บลอ็กแสดงความคิดหรอืพดู 

 แสดงลกูโปง่คาํพดูของตวัละคร ในระยะเวลาทีถู่กกาํหนด  

 

 แสดงลกูโปง่คาํพดูของตวัละคร (ลบลกูโปง่คาํพดูไดด้ว้ยการรนั

บลอ็กน้ีอกีครัง้โดยไมใ่สต่วัหนงัสอื) 

 

 แสดงลกูโปง่ความคดิของตวัละคร ในระยะเวลาทีถู่กกาํหนด 

 

 แสดงลกูโปง่ความคดิของตวัละคร 
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บลอ็กเลเยอร ์

 ยา้ยตวัละครไปยงัดา้นหน้าของตวัละครอืน่ๆ  

 

 ยา้ยตวัละครกลบัไปยงัเลเยอรท์ีถู่กกาํหนด เพือ่วา่มนัจะสามารถ

ซ่อนอยูด่า้นหลงัตวัละครอื่นๆ ได ้ 

 

 

บลอ็กแอฟเฟ็ค 

 เปลีย่นเอฟเฟคบนตวัละคร ตามคา่ทีถู่กกาํหนด (ใชร้ายการ

เลอืกแบบดงึลงเพือ่เลอืกเอฟเฟค) 

 

 ตัง้คา่เอฟเฟคตามคา่ทีก่าํหนด (คา่เอฟเฟคอยูต่ ัง้แต่ -100 ถงึ 

100 คา่ 0 เป็นคา่ปกตทิีไ่มม่เีอฟเฟค บางเอฟเฟคคา่ลบกบัคา่

บวกใหผ้ลเหมอืนกนั) 

 

 ลา้งเอฟเฟคทัง้หมดของตวัละคร  

 

 เปลีย่นขนาดของตวัละคร ดว้ยคา่ทีถู่กกาํหนด  

 

 ตัง้คา่ขนาดของตวัละครเป็น % ของขนาดเริม่ตน้  

 

 ทาํใหต้วัละครปรากฏบนเวท ี 

 

 ทาํใหต้วัละครหายไปจากเวท ี(เมือ่ตวัละครหายไป ตวัละครอื่นๆ 

จะไมส่ามารถตรวจจบัดว้ยการใชบ้ลอ็กสมัผสัได)้ 
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บลอ็กตวัแปร 

บลอ็กทีม่าพรอ้มกบักล่องเลอืกดา้นหน้า ถา้คลกิทีก่ล่องเลอืกจะแสดงคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กนัน้

บนเวท ี

 คนืหมายเลขชุดละครปจัจุบนั  

 

 คนืหมายเลขภาพฉากหลงัปจัจุบนั  

 

 คนืคา่ขนาดของตวัละครเป็น % ของขนาดเริม่ตน้ 

 

 

บลอ็กหมวดเสียง (Sound)  

 เริม่เปิดเสยีงจากรายการเลอืกแบบดงึลง แลว้รนับลอ็กถดัไปแม้

เสยีงยงัเล่นอยู ่ 

 

 เปิดเสยีงแลว้รอจนเสยีงหยดุ ก่อนทีจ่ะรนับลอ็กถดัไป  

 

 ปิดเสยีงทัง้หมด  

 

 เล่นเสยีงกลองจากรายการเลอืกแบบดงึลง ดว้ยจงัหวะทีก่าํหนด  

 

 เล่นโน๊ตดนตรตีามจงัหวะทีก่าํหนด (ตวัเลขยิง่สงู จะไดเ้สยีงสงู

ตาม)  

 

 หยดุพกัเสยีงตามจงัหวะทีก่าํหนด 

 

 เลอืกชนิดเครือ่งดนตรใีหต้วัละคร สาํหรบัใชใ้นโน๊ตบลอ็ก (แต่ละ

ตวัละครมเีครือ่งดนตรขีองตวัเอง) 
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 ปรบัระดบัเสยีงของตวัละครตามคา่ทีก่าํหนด ระดบัเสยีงอยู่

ระหวา่ง 0 ถงึ 100 

 

 ตัง้คา่ระดบัเสยีงของตวัละคร ดว้ยคา่ทีก่าํหนด  

 

 เปลีย่นจงัหวะเสยีงของตวัละคร ดว้ยคา่ทีก่าํหนด  

 

 ตัง้คา่จงัหวะเสยีงของตวัละคร ดว้ยคา่ทีก่าํหนด  

 

 

บลอ็กตวัแปร 

บลอ็กทีม่าพรอ้มกบักล่องเลอืกดา้นหน้า ถา้คลกิทีก่ล่องเลอืกจะแสดงคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กนัน้

บนเวท ี

 คนืคา่ระดบัเสยีงของตวัละคร  

 

 คนืคา่จงัหวะเสยีงของตวัละคร  
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บลอ็กหมวดปากกา (Pen)  

 ลบรอยวาดเขยีนบนเวท ีจากการใชป้ากกาหรอืแสตมป์  

 

 จรดปากกาของตวัละคร เพือ่วาดเขยีนขณะทีม่นัเคลื่อนที ่ 

 

 ยกปากกาของตวัละครขึน้ เพือ่ไมใ่หว้าดเขยีนขณะทีม่นัเคลื่อนที ่ 

 

 ตัง้คา่สใีหป้ากกา ตามคา่สจีากตวัเลอืกส ีซึง่จะทาํใหร้ะดบัสเีปลีย่น

ดว้ย  

 

 เปลีย่นคา่ส ีตามคา่ทีก่าํหนด  

 

 ตัง้คา่ส ีตามคา่ทีก่าํหนด (คา่ระหวา่ง 0 ถงึ 200 คอืสใีนวงลอ้ของ

แถบสรีุง้ เชน่ pen_color = 0 คอืสแีดง, pen_color = 100 คอืสน้ํีา

เงนิ) 

 

 เปลีย่นระดบัส ีตามคา่ทีก่าํหนด  

 

 ตัง้คา่ระดบัสตีามคา่ทีก่าํหนด (pen_shade = 0 คอืคอ่นขา้งมดื 

pen_shade = 100 คอืคอ่นขา้งสวา่ง คา่ทีถู่กตัง้เริม่แรก คอื 50 

เมือ่ใชต้วัเลอืกส ีจะไดร้ะดบัสจีากสทีีเ่ลอืกมาดว้ย) 

 

 เปลีย่นขนาดของเสน้ปากกา ตามคา่ทีก่าํหนด  

 

 ตัง้คา่ขนาดของเสน้ปากกา ตามคา่ทีก่าํหนด  

 

 ประทบัภาพของตวัละครบนเวท ี 
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บลอ็กหมวดควบคมุ (Control)  

บลอ็กเร่ิมต้นทาํงาน 

 

รนัสครปิต ์เมือ่ธงเขยีวถูกคลกิ  

 

 
รนัสครปิต ์เมือ่คยีท์ีก่าํหนดไวถู้กกด  

 

 
รนัสครปิต ์เมือ่ตวัละครถูกคลกิ  

 

 
รนัสครปิต ์เมือ่ไดร้บัสารทีส่นใจ  

 

 

บลอ็กทาํซํา้ 

 

รนับลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน ซํ้าๆ ไปตลอด  

 

 

รนับลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน ตามจาํนวนครัง้ทีก่าํหนด  

 

 

บลอ็กเง่ือนไข 

 

ตรวจสอบเงือ่นไข ถา้เป็นจรงิ ทาํงานบลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน  

 

 

ตรวจสองเงือ่นไข ถา้เป็นจรงิทาํงานบลอ็กทีอ่ยูภ่ายในสว่นแรก (ใต ้

if) ถา้เป็นเทจ็ทาํงานบลอ็กทีอ่ยูภ่ายในสว่นทีส่อง (ใต ้else)   
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บลอ็กทาํซํา้แบบมีเง่ือนไข 

 

ตรวจสอบเงือ่นไขตลอดเวลาวา่เป็นจรงิหรอืไม ่ถา้เป็นจรงิ ทาํงาน

บลอ็กทีอ่ยูภ่ายใน  

 

 

ตรวจสอบเงือ่นไขตลอดเวลา ถา้ยงัเป็นเทจ็ ทาํงานซํ้าบลอ็กทีอ่ยู่

ภายใน ถา้เป็นจรงิ ทาํงานบลอ็กถดัไป  

 

 

บลอ็กส่งสาร 

 สง่กระจายสารถงึทุกตวัละครและเวท ีจากนัน้ทาํงานบลอ็กถดัไป

โดยไมต่อ้งรอสครปิตท์ีถู่กกระตุน้จากสารน้ี  

 

 สง่กระจายสารถงึทุกตวัละครและเวท ีกระตุน้สครปิตท์ีร่บัสารน้ีให้

ทาํงาน รอจนกระทัง่สครปิตน์ัน้ๆ ทาํงานจนเสรจ็ แลว้จงึทาํงาน

บลอ็กถดัไป  

 

 

บลอ็กหยดุการทาํงาน 

 หยดุรอคอยตามเวลาทีก่าํหนด จากนัน้ทาํงานบลอ็กถดัไป  

 

 หยดุรอคอยจนกระทัง่เงือ่นไขเป็นจรงิ จงึจะทาํงานบลอ็กถดัไป 

  

 หยดุทาํงานสครปิต ์ 

 

 หยดุทาํงานสครปิตท์ัง้หมดของทุกตวัละคร  
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บลอ็กหมวดกาํลงัรบัรู้ (Sensing) 

 คนืคา่จรงิ ถา้ปุม่เมาสถ์ูกกด  

 

 คนืคา่จรงิ ถา้คยีท์ีก่าํหนดถกูกด  

 

 คนืคา่จรงิ ถา้ตวัละครสมัผสักบัตวัละครทีก่าํหนด ขอบเวท ีหรอืตวั

ชีเ้มาส ์(เลอืกจากรายการตวัเลอืกแบบดงึลง) 

 

 คนืคา่จรงิ ถา้ตวัละครสมัผสักบัสทีีก่าํหนด (คลกิทีแ่ถบส ีจากนัน้

ใชห้ลอดหยดเลอืกส)ี 

 

 คนืคา่จรงิ ถา้สแีรกทีอ่ยูใ่นตวัละครสมัผสักบัสทีีส่องทีอ่ยูใ่นฉาก

หลงัหรอืตวัละครอื่น   

 

 คนืคา่ตําแหน่ง x ของตวัชีเ้มาส ์ 

 

 คนืคา่ตําแหน่ง y ของตวัชีเ้มาส ์

 

 คนืคา่ระยะทาง ระหวา่งตวัละครกบัตวัชีเ้มาสห์รอืตวัละครอื่น  

 

 คนืคา่สมบตัขิองตวัละครอื่น  

 

 ตัง้คา่เริม่ตน้ใหมใ่หน้าฬกิาจบัเวลาทีศ่นูยว์นิาท ี 
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บลอ็กถามตอบ 

 ถามคาํถามบนเวท ีและรบัคาํตอบจากคยีบ์อรด์เกบ็ไวใ้นตวัแปร                

ทาํใหโ้ปรแกรมตอ้งหยดุคอย จนกวา่ผูใ้ชก้ดคยี ์Enter หรอืคลกิ 

เครือ่งหมายถูก 

 

 คนืคา่คาํตอบทีอ่ยูใ่นตวัแปร answer ซึง่ทุกตวัละครสามารถนําไปใชไ้ด ้

ถา้คลกิทีก่ล่องดา้นหน้า จะแสดงคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กบนเวท ี

 

 

บลอ็กตวัแปร 

บลอ็กทีม่าพรอ้มกบักล่องเลอืกดา้นหน้า ถา้คลกิทีก่ล่องเลอืกจะแสดงคา่ทีค่นืมาจากบลอ็กนัน้

บนเวท ี

 คนืคา่เวลาเป็นวนิาท ี(นาฬกิาจบัเวลาจะทาํงานตลอดเวลา) 

 

 คนืคา่ระดบัเสยีง (จาก 1 ถงึ 100) ทีไ่มโครโพนของคอมพวิเตอร์

ตรวจวดัได ้  

 

 คนืคา่จรงิ ถา้ไมโครโฟนของคอมพวิเตอรต์รวจจบัระดบัเสยีงที่

มากกวา่ 30 (ในสเกล 1 ถงึ 100) 

 

 คนืคา่จากตวัรบัรูท้ีก่าํหนดไว ้ จะใชบ้ลอ็กน้ีไดต้อ้งต่ออุปกรณ์รบัรู้

กบัคอมพวิเตอรก่์อน  เชน่ บอรด์ตวัรบัรูข้อง Scratch 

(http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) หรอื LEGO® 

WeDo™ (http://www.legoeducation.com). 

 

 คนืคา่จรงิ ถา้ตวัรบัรูท้ีร่ะบุถูกกด จะใชบ้ลอ็กน้ีไดต้อ้งมบีอรด์ตวัรบั

รูต่้อกบัคอมพวิเตอรก่์อน 

(http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) 

http://www.legoeducation.com/
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html
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บลอ็กหมวดโอเปอรเ์รเตอร ์(Operators) 

บลอ็กจดัการข้อความ (สตริง) 

 
ต่อขอ้ความทัง้สองขอ้ความเขา้ดว้ยกนั  

 

 
คนืคา่จาํนวนตวัอกัษรในขอ้ความ  

 

 
คนืตวัอกัษรในขอ้ความ ณ ตําแหน่งทีร่ะบุ  

 

 

บลอ็กจดัการตวัเลข 

 
บวกตวัเลขสองตวั  

 

 
ลบตวัเลขแรก ดว้ยตวัเลขทีส่อง  

 

 
คณูตวัเลขสองตวั  

 

 
หารตวัเลขแรก ดว้ยตวัเลขทีส่อง  

 

 
คนืเศษเหลอื จากการหารตวัเลขแรก ดว้ยตวัเลขทีส่อง  

 

 
คนืคา่จาํนวนเตม็ ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุกบัตวัเลขทีร่ะบุ 

 

 
สุม่คา่ตวัเลข ตัง้แต่คา่แรกถงึคา่ทีส่อง  

 

 

คนืผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟงักชนัทีถู่กเลอืก (abs, sqrt, sin, cos, tan, asin, 

acos, atan, ln, log, e^, 10^) กบัตวัเลขทีก่าํหนดไว ้ 
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บลอ็กจดัการตรรกะ 

 
คนืคา่จรงิ ถา้คา่ตวัเลขแรกน้อยกวา่คา่ตวัเลขทีส่อง  

 

 
คนืคา่จรงิ ถา้คา่ตวัเลขทัง้คูม่คีา่เทา่กนั  

 

 
คนืคา่จรงิ ถา้คา่ตวัเลขแรกมากกวา่คา่ตวัเลขทีส่อง  

 

 

คนืคา่จรงิ ถา้เงือ่นไขทัง้คูเ่ป็นจรงิ คนืคา่เทจ็ ถา้เงือ่นไขใดเงือ่นไข

หน่ึงเป็นเทจ็ 

 

 

คนืคา่จรงิ ถา้เงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึงเป็นจรงิ คนืคา่เทจ็ ถา้เงือ่นไขทัง้

คูเ่ป็นเทจ็ 

 

 
คนืคา่จรงิ ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็ คนืคา่เทจ็ ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ  
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บลอ็กหมวดตวัแปร (Variables) 

บลอ็กตวัแปร 

 คลกิปุม่เพือ่สรา้งตวัแปร พรอ้มทัง้กาํหนดชื่อใหต้วัแปรใหม ่และ

ยงัสามารถระบุไดว้า่ จะใหทุ้กตวัละครใชไ้ด ้(global) หรอืใชก้บั

เฉพาะตวัละคร (local) ทีส่รา้งตวัแปรน้ี จากนัน้บลอ็กตวัแปร

ใหมจ่ะปรากฎ   

 

 ลบบลอ็กทัง้หมด ทีเ่กีย่วของกบัตวัแปร  

 

 คนืคา่ทีเ่กบ็ไวใ้นตวัแปร (score ใน ณ ทีน้ี่) 

 

 เปลีย่นคา่ในตวัแปรตามปรมิาณทีก่าํหนด ถา้มตีวัแปรมากกวา่

หน่ึงตวั ใชร้ายการเลอืกแบบดงึลงเพือ่เลอืกตวัแปรก่อน  

 

 ตัง้คา่ตวัแปร ดว้ยคา่ทีก่าํหนด  

 

 แสดงคา่ตวัแปรบนเวท ี 

 

 ซ่อนคา่ตวัแปร ไมใ่หแ้สดงบนเวท ี
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บลอ็กตวัแปรลิสต ์

 คลกิปุม่เพือ่สรา้งรายการลสิต ์พรอ้มทัง้กาํหนดชื่อใหล้สิต์

ใหม ่และยงัสามารถระบุไดว้า่ จะใหทุ้กตวัละครใชไ้ด ้

(global) หรอืใชก้บัเฉพาะตวัละคร (local) ทีส่รา้งตวัแปรน้ี 

จากนัน้บลอ็กลสิตใ์หมจ่ะปรากฎ 

 

 ลบบลอ็กทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลสิต ์ 

 

 คนืคา่ทุกรายการทีอ่ยูใ่นลสิต ์(โดยทีแ่ต่ละรายการจะถกู

แยกดว้ยชอ่งวา่ง อยา่งไรกต็าม ถา้แต่ละรายการเป็น

ตวัอกัษรเดีย่วหรอืตวัเลขโดด ชอ่งวา่งจะถูกละไว)้ 

 

 ลบหน่ึงรายการหรอืรายการทัง้หมดจากลสิต ์โดยสามารถ

ระบุตําแหน่งรายการทีจ่ะลบได ้จากรายการเลอืกแบบดงึ

ลง หรอืจะพมิพต์วัเลขตําแหน่งโดยตรง  เลอืก last เพือ่ลบ

รายการทา้ยสดุของลสิต ์เลอืก  all เพือ่ลบรายการทัง้หมด

ในลสิต ์การลบรายการจะลดขนาดของลสิตล์ง  

 

 แทรกรายการไปยงัตําแหน่งทีร่ะบุในลสิต ์โดยสามารถระบุ

ตําแหน่งรายการได ้จากรายการเลอืกแบบดงึลง หรอืจะ

พมิพต์วัเลขตาํแหน่งโดยตรง เลอืก any เพือ่แทรกรายการ 

ณ ตําแหน่งทีไ่ดจ้ากการสุม่ เลอืก last เพิม่รายการที่

ทา้ยสดุของลสิต ์การแทรกรายการจะเพิม่ขนาดของลสิต ์

 

 แทนทีร่ายการในลสิตด์ว้ยคา่ทีก่าํหนด โดยสามารถระบุ

ตําแหน่งรายการได ้จากรายการเลอืกแบบดงึลง หรอืพมิพ์

ตวัเลขตําแหน่งโดยตรง เลอืก any เพือ่แทนทีร่ายการ ณ 

ตําแหน่งทีไ่ดจ้ากการสุม่ ขนาดของลสิตไ์มเ่ปลีย่นแปลง

จากการแทนทีร่ายการ  
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 เพิม่รายการทีก่าํหนดต่อทา้ยลสิต ์โดยทีร่ายการสามารถ

เป็นตวัเลขหรอืขอ้ความกไ็ด ้ 

 

 คนืคา่ในรายการ ณ ตําแหน่งทีร่ะบุในลสิต ์โดยสามารถ

ระบุตําแหน่งรายการได ้จากรายการเลอืกแบบดงึลง หรอื

พมิพต์วัเลขตาํแหน่งโดยตรง เลอืก any เพือ่คนืคา่ใน

รายการ ณ ตําแหน่งทีไ่ดจ้ากการสุม่ 

 

 คนืคา่จาํนวนรายการทัง้หมดในลสิต ์(ขนาดของลสิต)์ 

 

 คนืคา่จรงิ ถา้ลสิตม์คีา่ในรายการกบัคา่ทีก่าํหนดไว ้เหมอืน

ตรงกนัทัง้หมด 

 

 

หมายเหต ุบลอ็กทีม่าพรอ้มกบักล่องเลอืกดา้นหน้า ถา้คลกิทีก่ล่องเลอืกจะแสดงคา่ทีค่นืมาจาก

บลอ็กนัน้บนเวท ี
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แหล่งอ้างองิ 
 

ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนบทความลงในบลอ็กคดิสรา้งสรรค ์http://kidsangsan.com/ ของผูเ้ขยีนเอง ซึง่

เกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์การศกึษา และการเขยีนโปรแกรม โดยเริม่ตน้เขยีนเกีย่วกบั 

โปรแกรม Scratch อยา่งจรงิจงัก่อน เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้สาํหรบัการเขยีนโปรแกรมสาํหรบั

เดก็ๆ จากนัน้นํามารวบรวม และเรยีบเรยีงใหมอ่กีครัง้ในหนงัสอืเล่มน้ี 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นหนงัสอืเล่มน้ียงัมแีหลง่อา้งองิหลกัๆ จากเวบ็ไซต ์Scratch http://scratch.mit.edu/    

คูม่อืการใชง้าน Scratch http://info.scratch.mit.edu/Support/Reference_Guide_1.4 และโปร 

เจกทีใ่ชใ้นหนงัสอืเล่มน้ี เป็นโปรเจกตวัอยา่งทีม่าพรอ้มกบัโปรแกรม Scratch v1.4    

http://kidsangsan.com/
http://scratch.mit.edu/
http://info.scratch.mit.edu/Support/Reference_Guide_1.4
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