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บทนํา
ทําไมต้องส่งเสริ มให้เด็กหัดเขียนโปรแกรม
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า ในปจั จุบนั นี้คอมพิวเตอร์มบี ทบาทอย่างมากในชีวติ ประจําวันของเรา อีกทัง้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารยังช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างมาก ในศาสตร์ทุกแขนง
และสาขาอาชีพ ส่งผลให้ในศตวรรษที่ 21 มีความต้องการเพิม่ ศักยภาพของเด็ก ให้มคี วามรูด้ า้ น
คอมพิว เตอร์แ ละเทคโนโลยีสูง ขึ้น และไม่ค วรเป็ น ผู้ใ ช้เ พีย งอย่างเดีย ว แต่ ต้องสามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ สร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาได้ดว้ ย
ั หา ด้ ว ย
การฝึ ก เขีย นโปรแกรมเป็ น เครื่อ งมือ สํ า คัญ ที่ใ ช้ ส่ ง เสริม ศัก ยภาพในการแก้ ป ญ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ทีช่ ่วยให้ผูเ้ รียนแสดงออกทาง
ความคิด ผ่านไปยังโปรแกรมผลงานทีส่ ร้างขึน้ แล้วสือ่ สารไปยังผูใ้ ช้โปรแกรมเหล่านัน้
ในนานาประเทศ ตลอดหลายทศวรรษทีผ่ ่านมามีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทีจ่ ะส่งเสริมการ
เขียนโปรแกรมให้กบั เด็กๆ แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากโปรแกรมภาษาที่ใช้
ยังคงซับซ้อนเกินความสามารถของผู้เรียน อย่างไรก็ตามงานวิจยั ในเรื่องโปรแกรมภาษาที่
เหมาะสมกับเด็ก หรือผูท้ ไ่ี ม่มปี ระสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน ยังดําเนินมาตลอด และ
ในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี า่ นมา โปรแกรมภาษา Scratch จากทีมงานวิจยั Media Lab MIT ได้รบั การ
เผยแพร่ และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยความง่ายของโปรแกรมภาษา และเน้นการเขียน
โปรแกรมผ่า นสื่อ หลากหลายชนิ ด ทําให้เ ด็ก ๆ สนุ ก สนานและสนใจกับ การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่า ง
ยาวนาน
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เด็กได้อะไรจากการเขียนโปรแกรม
กระบวนการเขียนโปรแกรม ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ นระบบ คิดเชิง
ตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพือ่ แก้ปญั หาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน ซึง่ เริม่
จากการพัฒนาทางความคิด ถ่ายทอดความคิดสูก่ ารลงมือปฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ ตอน แก้ไขปญั หา
เฉพาะหน้าเมื่อมีอุปสรรค และเมื่อทํากระบวนการนี้ซ้ําๆ ก็จะเกิดความชํานาญและความมันใจ
่
ในแนวคิดและความสามารถของตัวเอง
การนํ าเสนอผลงานให้ผูอ้ ่นื ได้ทดลองใช้งาน พร้อมเปิ ดโอกาสรับฟงั คําวิจารณ์ ข้อสงสัย และ
ข้อเสนอแนะ เป็ นการเพิม่ ทักษะการฟงั และการยอมรับ การใช้เหตุ ผลในการอธิบาย และยัง
สามารถนําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขผลงานตัวเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้
การแลกเปลี่ยนผลงานและความคิดเห็นกับผู้อ่นื ทําให้ผู้เรียนได้มุมมอง ประสบการณ์ และ
เทคนิคการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ สามารถนํ ามาต่อยอดเชื่อมโยงกับผลงานตัวเองได้ และยังทํา
ให้ผเู้ รียนเข้าใจในสิง่ ทีต่ วั เองได้เรียนรูม้ า และสิง่ ใดบ้างทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เมื่อผูเ้ รียนมีพน้ื ฐานการเขียนโปรแกรมแล้ว การทํางานเป็ นทีมเพื่อแก้ปญั หาทีใ่ หญ่ขน้ึ เป็ นการ
ส่งเสริมทักษะการบริหารและการวางแผนเพื่อแบ่งงานกันทําภายในกลุ่ม และทักษะการสื่อสาร
ภายในกลุ่มซึง่ สําคัญมากในการทํางานให้สาํ เร็จตามเป้าหมาย
การสร้างผลงานยังสามารถเชื่อมโยงการใช้ความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ผ่านผลงานทีห่ ลากหลาย เช่น
การจําลองทางวิท ยาศาสตร์ การเล่ าเรื่อ งแอนิ เ มชัน่ การแสดงผลงานศิล ปะและงานดนตรี
แม้กระทังเกมส่
่
งเสริมการเรียนรู้ เป็ นต้น การสร้างผลงานเป็ นการเรียนรูแ้ บบผสมผสานแบบ
หนึ่ง ทีจ่ ะทําให้เด็กมีความสนใจและความเข้าใจในศาสตร์ทเ่ี ชื่อมโยง ในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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ทําไมต้องใช้ Scratch
โปรแกรม Scratch เป็ นทัง้ เครือ่ งมือและโปรแกรมภาษา พัฒนาโดยทีมงาน Media Lab MIT มี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นเด็กๆ หรือผูเ้ ริม่ ต้นหัดเขียนโปรแกรม วัตถุประสงค์ของทีมพัฒนา คือการ
ส่งเสริมผูเ้ รียนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้สอ่ื ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้อความ ภาพ เสียง
หรือ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยเครือ่ งมือทีไ่ ม่ซบั ซ้อน และมาพร้อมกับตัวโปรแกรม Scratch เพือ่
สร้างโปรเจกต่างๆ ตามจินตนการของผูเ้ รียน อาทิเช่น การเล่าเรือ่ ง การสร้างแอนิเมชัน่ การ
จําลอง แม้กระทังการเขี
่
ยนเกมก็ทาํ ได้
Scratch เหมาะสําหรับผูเ้ ริม่ ต้นในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากวิธกี ารเขียนโปรแกรม ทําได้โดย
การต่อบล็อกคําสังเพื
่ อ่ สร้างโปรแกรมสคริปต์ คล้ายกับการต่อเลโก้ บล็อกทีต่ ่อด้วยกันได้เท่านัน้
ทีจ่ ะอนุ ญาตให้ต่อกันได้ การใส่ขอ้ มูลในบล็อกก็มกี ารตรวจเช็คเพือ่ ป้องกันการใส่ขอ้ มูลผิดพลาด
ทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจึงเป็ นเรือ่ งง่าย ทําให้ผเู้ รียน
สนใจเรียนรู้ ออกแบบ และสร้างโปรเจกต่างๆ อย่างสนุ กสนาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ
การฝึ กเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ยังใช้แนวคิด หลักการเขียนโปรแกรม และแนวทางปฏิบตั ิ
ในการพัฒนาโปรแกรม เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในโปรแกรมภาษาอื่นๆ จึงเป็ นการปูพน้ื ฐานและเตรียม
ความพร้อม ในการเรียนคอมพิวเตอร์ระดับต่อไปทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้
ความคิด สร้า งสรรค์เ ป็ น กระบวนการทางสัง คม ดัง นัน้ ทีม พัฒ นา Scratch ได้ส ร้า งเว็บ ไซต์
http://scratch.mit.edu เป็ นเครือค่ายชุมชนผูส้ นใจใน Scratch ทีม่ ผี ใู้ ช้งานอยู่ทวโลก
ั่
เพื่อเป็ น
แหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็ นที่แลกเปลี่ยนโปรเจกผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
มุมมองใหม่ๆ ในเครือข่ายชุมชน
ถึงแม้ Scratch จะถูกออกแบบมาสําหรับเด็ก แต่ศกั ยภาพของมันก็สงู พอทีผ่ ใู้ หญ่ โดยเฉพาะครู
สามารถเรียนรูแ้ ละใช้ Scratch ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการสอน
อย่างสร้างสรรค์ได้ เช่น ออกแบบโจทย์ทดสอบทีไ่ ม่น่าเบื่อ สร้างแบบจําลองเพื่อเพิม่ ความเข้าใจ
หรือทําสือ่ การสอนในวิชาต่างๆ เป็ นต้น
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ความคาดหวังเมื่อเด็กได้เรียนรู้ Scratch จากหนังสือเล่มนี้
การเขีย นโปรแกรมภาษา Scratch สามารถเพิ่ม เติม ทัก ษะและความรู้ ให้ก ับ ผู้เ รีย น ด้า น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผูเ้ รียนต้องเรียนรู้เชิงลึก ต้องมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็ นผูส้ ร้าง
มากกว่าเป็ นผูใ้ ช้เพียงอย่างเดียว
การเขียนโปรแกรมเป็ นกิจกรรม ทีส่ ง่ เสริมการใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และคิด
ั หาที่ซ ับ ซ้ อ น ส่ ง เสริม การใช้ ค วามคิด สร้า งสรรค์ และ
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่อ แก้ โ จทย์ ป ญ
จินตนาการ ในการออกแบบและการสร้างโปรแกรมผลงาน นอกจากนัน้ การนําเสนอผลงานและ
การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหว่างผู้เ รีย น ยังเป็ น การเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และ
มุมมองใหม่ๆ รวมทัง้ ทักษะทีใ่ ช้ในการสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ด้วย
การสร้างโปรแกรมผลงาน เป็ นการฝึ กผูเ้ รียนให้เลือกใช้ส่อื ทีม่ อี ยู่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
สามารถเชื่อมโยงความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ เข้ากับโปรแกรมผลงาน ในลักษณะของสื่อรูปแบบผสม
ทําให้เพิม่ มิตแิ ละขีดความสามารถในการเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี
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อ่านหนังสือเล่มนี้ อย่างไร
หนัง สือแบ่ งออกเป็ น สามส่ว นหลักๆ ส่ว นแรกแนะนํ า ตัว โปรแกรม Scratch และการใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ส่วนที่สองแนะนํ าวิธกี ารเขียนโปรแกรมภาษา Scratch แนวคิดและหลักการ
เขียนโปรแกรม ส่วนทีส่ ามเรียนรูเ้ ทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ จากโปรเจกทีม่ าพร้อม
กับโปรแกรม Scratch โดยแต่ละโปรเจกทีถ่ ูกเลือกมาในแต่ละหมวด เป็ นตัวอย่างเพื่อให้ผเู้ รียน
ได้ศกึ ษา และสามารถศึกษาตัวอย่างทีเ่ หลือเพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง
การฝึ กเขียนโปรแกรมผ่านโปรเจก ผูเ้ รียนควรศึกษาทําความเข้าใจภาพรวมของโปรเจก เข้าถึง
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว ละครต่ างๆกับ เวที เรีย นรู้การใช้บ ล็อกคําสังเพื
่ ่อทํางานให้ไ ด้ต าม
เป้าหมาย เมื่อมีความเข้าใจดีแล้ว ผู้เรียนควรต่อยอดโปรเจก หาไอเดียใหม่ๆ ใส่เข้าไปแล้ว
เขียนโปรแกรมเพิม่ เติม
การอ่านแบบเรียงลําดับ เหมาะสําหรับผูท้ ไ่ี ม่มปี ระสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อนเลย ส่วน
คนทีม่ ปี ระสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาบ้าง อาจอ่านเร็วๆ ในส่วนแรกเพื่อทําความรูจ้ กั กับ
โปรแกรม Scratch ก่อน จากนัน้ เรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ใน
ส่วนทีส่ องและสาม
ผูเ้ รียนไม่ควรศึกษาบล็อกคําสังที
่ ล่ ะคําสัง่ แต่อย่างน้อยควรเข้าใจการแบ่งหมวดของบล็อกต่างๆ
ควรเริม่ จากการศึกษาตัวปญั หา พยายามหาแนวทางของคําตอบ ทดสอบแนวทางนัน้ ด้วยการ
เขียนโปรแกรม อาจเลียนแบบโปรแกรมทีไ่ ด้ศกึ ษามาก่อนหน้านี้กไ็ ด้ เมื่อผูเ้ รียนมีประสบการณ์
การเขียนโปรแกรมมากขึน้ จะเข้าใจการใช้งานบล็อกต่างๆ มากขึน้ ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
เมื่อเกิดความสงสัยในการใช้งานบล็อกต่างๆ ด้านท้ายของหนังสือได้รวบรวมการใช้งานบล็อก
คําสังต่
่ างๆ ไว้สาํ หรับอ้างอิง
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โปรแกรม Scratch
หน้ าตาของโปรแกรม Scratch
ก่อนอื่นมาทําความรูจ้ กั หน้าตาโปรแกรม Scratch กันก่อน โปรแกรม Scratch นัน้ เต็มไปด้วย
สีสนั สวยงาม โดยมีเวทีสาํ หรับการแสดงจากตัวละครต่างๆ ซึง่ แต่ละตัวละครรวมทัง้ เวทีเอง ต่าง
ก็มบี ทบาทหน้าทีข่ องตัวเองทีถ่ ูกเขียนไว้ในสคริปต์ สคริปต์สร้างได้ดว้ ยการเขียนโปรแกรม ที่
สร้างจากบล็อกคําสังในหมวดต่
่
างๆ นํามาประกอบเรียงกันเข้าเป็ นกลุ่มๆ

10
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องค์ประกอบหลักๆ ในโปรแกรม Scratch จากรูปสามารถแบ่งออกเป็ นสัดส่วนได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ทูลบาร์และเมนูบาร์
เวทีสาํ หรับตัวละคร
รายการตัวละครและเวที
ข้อมูลของเวทีหรือตัวละครทีถ่ ูกเลือก
พืน้ ทีส่ าํ หรับเขียนโปรแกรมสคริปต์ ชุดตัวละคร (ฉากหลังเวที) และเสียงประกอบ ของ
เวทีหรือตัวละครทีถ่ ูกเลือก
6. บล็อกคําสังหมวดต่
่
างๆ ซึง่ แยกตามสีแตกต่างกัน
7. บล็อกคําสังต่
่ างๆ ในหมวดทีถ่ ูกเลือก

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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ทูลบาร์ และเมนูบาร์
เนื่องจากความต้องการให้ Scratch ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน ทูลบาร์จงึ มีได้หลายแห่งตามความ
เหมาะสม รวมทัง้ อยูร่ วมกับเมนูบาร์ดว้ ย

ทูลบาร์
ทูลบาร์ประกอบไปด้วย ปุม่ ต่างๆ สําหรับงานทีใ่ ช้บ่อยๆ ทําให้สะดวกในการใช้งาน เพียงคลิกที่
ปุม่ เมือ่ ต้องการทํางานนัน้ ๆ

การบันทึกโปรเจกปจั จุบนั ทําได้อกี วิธี คือเลือกเมนู File คลิกเลือก Save
การแชร์โปรเจกไปยังเว็บไซต์ Scratch ทําได้อกี วิธี คือเลือกเมนู Share คลิกเลือก Share This
Project Online…

12
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การเปลี่ยนภาษา

สําหรับคนทีไ่ ม่ถนัดภาษาอังกฤษ Scratch รองรับภาษาอื่นๆ ได้หลายภาษา รวมทัง้ ภาษาไทย
ด้วย วิธกี ารเปลีย่ นภาษาทําได้โดย คลิกปุม่ ลูกโลก จะเห็นรายการภาษาต่างๆ ให้เลือก
ถ้าไม่พบภาษาไทย หรือภาษาอื่นทีต่ อ้ งการ ให้คลิก more... เพือ่ ดูภาษาอื่นๆ เพิม่ เติม คลิก
เลือก “ไทย” เพือ่ เลือกภาษาไทย

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก

หน้าตาโปรแกรมจะเปลีย่ นเป็ นภาษาไทยเกือบทัง้ หมด ยกเว้นชื่อและข้อความทีเ่ ขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษตัง้ แต่แรก
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การใช้เครื่องมือ
คลิกเลือกเครือ่ งมือทีต่ อ้ งการ ตัวชีเ้ มาส์จะเปลีย่ นเป็ นรูปของเครือ่ งมือนัน้ จากนัน้ สามารถคลิก
บนตัวละคร ชุดแต่งกาย เสียง บล็อกคําสัง่ หรือสคริปต์ ทีร่ องรับเครือ่ งมือนัน้ ๆ

ถ้าต้องการยกเลิกการใช้เครือ่ งมือ ให้คลิกพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทีไ่ ม่ใช่ ตัวละคร
ชุดแต่งกาย เสียง บล็อกคําสัง่ หรือสคริปต์

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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โหมดของเวที
ปุม่ ปรับเปลีย่ นโหมดของเวที อยูม่ มุ บนขวาของโปรแกรม สามารถเลือกเปลีย่ นให้เหมาะสมกับ
งานทีก่ าํ ลังทําอยู่

โหมดการนําเสนอ (Presentation mode) คลิกปุม่ นี้เมือ่ ต้องการนําเสนอโปรเจกเต็มหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการออกจากโหมดการนําเสนอ กดคีย์ Esc

โหมดการดู (View mode) เหมาะสําหรับตอนออกแบบและเขียนโปรแกรมสคริปต์ พืน้ ทีส่ ขี าว
แสดงขนาดของเวที คลิกปุม่ ระหว่างสองปุม่ นี้ เพือ่ สลับระหว่างเวทีเล็กกับเวทีใหญ่ คลิกปุม่ แรก
เลือกเวทีเล็ก เพือ่ ให้ได้พน้ื ทีใ่ นการเขียนสคริปต์มากขึน้ คลิกปุม่ ทีส่ องเลือกเวทีใหญ่ เพือ่ ดูการ
ทํางานบนเวทีได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ปุม่ ทีถ่ ูกเลือกปจั จุบนั จะมีกรอบสีเทาเข้มล้อมอยู่ (ปุม่ เวทีเล็ก)
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เมนูบาร์
เมนูบาร์แบ่งการทํางานต่างๆ ของ Scratch เป็ นหมวดหมู่ อยูร่ ว่ มกับปุม่ เครือ่ งมือบางส่วน

เมนู File

ในเมนู File มีเมนูยอ่ ย ใช้จดั การกับโปรเจก Scratch ได้หลายอย่าง โดยคลิกเลือก
• New สร้างโปรเจกใหม่
• Open… เปิ ดโปรเจกเก่า
• Save บันทึกโปรเจกปจั จุบนั
• Save As… บันทึกโปรเจกปจั จุบนั ในชื่อใหม่
• Import Project… นําเข้าตัวละครและฉากเวทีจากโปรเจกอื่นๆ มารวมกับโปรเจก
ปจั จุบนั
• Export Sprite… ส่งออกไฟล์ของตัวละครทีถ่ ูกเลือกอยู่ เพือ่ ใช้ในโปรเจกอื่น
• Project Notes… เขียนอธิบายเกีย่ วกับโปรเจก เช่นคําสังในการใช้
่
งานโปรเจก
• Quit ออกจากโปรแกรม Scratch

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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เมนู Edit

ในเมนู Edit มีเมนูยอ่ ยดังนี้
• Undelete กู้ บล็อก สคริปต์ ตัวละคร ชุดละคร หรือเสียง กลับมาจากทีถ่ ูกลบออกไป
• Start Single Stepping แสดงการทํางานทีละขัน้ แต่ละบล็อกทีก่ าํ ลังทํางานจะถูกไฮไลท์
มีประโยชน์ในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม และช่วยให้นกั เขียนโปรแกรมมือใหม่
เข้าใจลําดับขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรม
• Set Single Stepping... ใช้กาํ หนดความเร็วการทํางานใน 1 ขัน้ ตอนของโปรแกรม
• Compress Sounds... บีบอัดข้อมูลเสียงเพือ่ ลดขนาดของไฟล์โปรเจก แต่การบีบอัด
อาจลดคุณภาพของเสียง
• Compress Images... บีบอัดข้อมูลภาพเพือ่ ลดขนาดของไฟล์โปรเจก แต่การบีบอัดอาจ
ลดคุณภาพของภาพ
• Show Motor Blocks เพิม่ บล็อกมอเตอร์ในบล็อกหมวดการเคลื่อนที่ สามารถใช้บล็อก
มอเตอร์รว่ มกับ LEGO® Education WeDo ได้ เพือ่ ควบคุมการทํางานมอเตอร์ ที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

18
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เมนู Share

ในเมนู Share มีเมนูยอ่ ยดังนี้
• Share This Project Online… สําหรับแชร์โปรเจกปจั จุบนั ไปยังเว็บไซต์ของ Scratch
• Go To Scratch Website… ไปยังเว็บไซต์ของ Scratch (scratch.mit.edu)

เว็บไซต์ Scratch มีขอ้ มูลทีน่ ่าสนใจหลายๆ อย่างเกีย่ วกับ Scratch สามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม Scratch ได้ทน่ี ้ี รวมทัง้ โปรเจกทีผ่ อู้ ่นื แชร์ไว้มากมาย

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก

19

การแชร์โปรเจก
ถ้าต้องการแชร์โปรเจกปจั จุบนั ทีก่ าํ ลังสร้างอยูไ่ ปยังเว็บไซต์ของ Scratch คลิกเมนู Share เลือก
Share This Project Online…

การแชร์โปรเจก ต้องมี Login และ Password ถ้ายังไม่มี สมัครได้โดยคลิก Create account ซึง่
จะเปิ ดเว็บไซต์ Scratch ออกมา คลิก Sign up เพือ่ สมัครสมาชิก จากนัน้ ใส่ขอ้ มูลต่างๆ ที่
เกีย่ วกับโปรเจก เช่น ชื่อโปรเจก (Project name) รายละเอียดของโปรเจก (Project notes) และ
สามารถคลิกกล่องหน้า Compress sounds and images เพือ่ บีบอัดข้อมูลไฟล์เสียงและไฟล์
รูปภาพให้มขี นาดเล็กลง

20
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เมนู Help

เมนู Help ใช้สาํ หรับขอความช่วยเหลือในการใช้งาน Scratch มีเมนูยอ่ ยดังนี้
• Help page... นําไปสูเ่ ว็บไซต์ของ Scratch ทีม่ คี มู่ อื เอกสารอ้างอิง บทเรียน และ
คําถามคําตอบทีพ่ บบ่อยๆ
• Help screens... นําไปสูเ่ ว็บไซต์ของ Scratch ทีอ่ ธิบายการใช้งานบล็อกต่างๆ
• About Scratch... ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ Scratch

เมนูอื่นๆ
ถ้าคลิกขวาทีต่ วั ละคร เวที บล็อก หรือพืน้ ทีว่ า่ งบางแห่ง จะมีเมนูปรากฎขึน้ มา ให้เลือกใช้งานที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีค่ ลิกนัน้ ๆ

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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ตัวละครและเวที
เวที
เวที (Stage) เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ห้ตวั ละครใช้แสดง มีภาพฉากหลัง (Background) ทีส่ ามารถเปลีย่ น
ได้ มีขอบเขตทีแ่ น่นอน โดยแต่ละตําแหน่งบนเวที ถูกกําหนดด้วยค่า x ในแนวนอน และ y ใน
แนวตัง้ ทีม่ มุ ล่างขวามีตําแหน่งพิกดั ของเมาส์แสดงอยู่

ด้านบนซ้ายของเวทีแสดงชือ่ ของโปรเจก (3 FishChomp) ด้านบนขวามีปมุ่ ธงเขียว
ใช้
สําหรับเริม่ ต้นทํางานสคริปต์ในโปรเจก ส่วนปุม่ แปดเหลีย่ มสีแดง
ใช้สาํ หรับหยุดการ
ทํางานสคริปต์ทงั ้ หมด
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เมือ่ คลิกขวาบนฉากเวที จะมีเมนูปรากฎให้เลือกดังนี้
• grab screen region for new sprite ตีกรอบพืน้ ทีฉ่ ากหลังแล้วนํามาใช้เป็ นตัวละคร
ใหม่
• save picture of stage… บันทึกภาพทัง้ หมดทีป่ รากฎอยูบ่ นเวที ณ ขณะนัน้ แล้วเก็บ
ลงในไฟล์ภาพ

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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ขนาดของเวทีและตําแหน่ งต่างๆ บนเวที

เวทีมขี นาด 480 หน่วยในแนวนอน (แกน x) และ 360 หน่วยในแนวตัง้ (แกน y) การบอก
ตําแหน่งใดๆ บนเวทีจะอยูใ่ นรูปพิกดั (x, y) โดยค่า x และ y นัน้ จะอ้างอิงจากตําแหน่ง
ศูนย์กลาง (0, 0) ซึง่ อยูต่ รงกลางเวที ดังนัน้ มุมบนล่างทัง้ ซ้ายขวาจะมีตําแหน่งตามทีแ่ สดงไว้ใน
รูป
ภาพฉากหลังทีจ่ ะแสดงบนเวทีได้ จะมีขนาดไม่เกินกว่าขนาดของเวที (480 x 360) ถ้าภาพฉาก
หลังทีจ่ ะใช้มขี นาดใหญ่กว่า โปรแกรม Scratch จะลดขนาดของภาพนัน้ ตามสัดส่วนโดย
อัตโนมัติ เพือ่ ให้พอดีกบั ขนาดของเวที
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รายการตัวละครและเวที

ตัวละคร (Sprite) คือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้แสดงบทบาทหน้าทีบ่ นเวที ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้
ออกแบบไว้ ส่วนเวที มีฉากหลังแสดงภาพบรรยากาศ และสิง่ แวดล้อมในสถานทีห่ นึ่งๆ
ตัวละครและเวทีทใ่ี ช้ในแต่ละโปรเจก จะปรากฎอยูใ่ นรายการใต้เวที เปรียบเสมือนห้องแต่งตัว
ของตัวละครกับห้องเก็บฉากเวที โดยมีเส้นแบ่งกัน้ อยู่ ห้องเก็บฉากเวทีจะอยูซ่ า้ ยมือ ส่วนห้อง
แต่งตัวจะอยูด่ า้ นขวามือ แต่ละตัวละครรวมทัง้ เวที จะมีช่อื กํากับอยูใ่ ต้ภาพ ตัวละครหรือฉาก
เวทีทถ่ี ูกเลือกจะมีกรอบสีฟ้าล้อมรอบอยู่

เมือ่ คลิกขวาทีต่ วั ละครในรายการ จะมีเมนูปรากฎให้เลือกดังนี้
• show เพือ่ ให้ตวั ละครปรากฎตัวบนเวที
• export this sprite ส่งออกเป็ นไฟล์เพือ่ เก็บข้อมูล ชุด และสคริปต์ของตัวละครนี้
• duplicate ทําซํ้าตัวละครนี้
• delete ลบตัวละครนี้

Scratch
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เมือ่ คลิกขวาบนตัวละครทีอ่ ยูบ่ นเวที จะมีเมนูปรากฎให้เลือกดังนี้
• grab screen region for new costume ตีกรอบพืน้ ทีฉ่ ากหลังแล้วนํามาใช้เป็ นชุดตัว
ละครใหม่
• export this sprite ส่งออกเป็ นไฟล์เพือ่ เก็บข้อมูล ชุด และสคริปต์ของตัวละครนี้
• duplicate ทําซํ้าตัวละครนี้
• delete ลบตัวละครนี้
• resize this sprite ปรับขนาดของตัวละครนี้
• rotate this sprite หมุนตัวละครนี้
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การสร้างตัวละครใหม่
ในการสร้างตัวละครใหม่ๆ เพิม่ เข้ามาในโปรเจกสามารถทําได้หลายวิธี โดยการเลือกคลิกปุม่
เครือ่ งมือ 3 ปุม่ นี้

วิธที ง่ี า่ ยทีส่ ดุ ในการเพิม่ ตัวละครใหม่ในโปรเจก คือคลิกทีป่ มุ่ นี้ โปรแกรม Scratch จะสุม่ ตัว
ละคร จากคลังตัวละครทีม่ อี ยูใ่ นโปรแกรมมาให้ วิธนี ้ีได้ตวั ละครมาอย่างรวดเร็ว แต่ไม่รวู้ า่ จะได้
ตัวละครใดมา

แต่ถา้ ต้องการเลือกตัวละครเอง ทําได้โดยคลิกปุม่ นี้ โปรแกรมจะแสดงคลังตัวละครในหมวด
ต่างๆ มาให้เลือก เช่นในกรณีน้ี ผูใ้ ช้เลือกโฟล์เดอร์หมวดสัตว์ (Animals) โดยดับเบิล้ คลิกทีโ่ ฟล์
เดอร์หรือคลิกเลือกโฟล์เดอร์แล้วคลิกปุม่ OK

Scratch
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ในโฟล์เดอร์หมวดสัตว์ มีตวั ละครให้เลือกมากมาย ถ้าต้องการเลือกตัวละคร เช่น ปู (crab2) ให้
ดับเบิล้ คลิกได้เลย หรือคลิกเลือกทีป่ แู ล้วคลิกปุม่ OK

สังเกตว่า ตัวละครบางตัวจะมีสคริปต์มาด้วย เช่น มด (Crawling Ant) มี 4 สคริปต์ ถ้าเลือกมด
ก็จะได้สคริปต์มาด้วย

วิธสี ดุ ท้ายถ้าต้องการสร้างตัวละครด้วยตัวเอง Scratch ก็มโี ปรแกรมสําหรับวาดรูปมาให้ดว้ ย
โดยการคลิกปุม่ จะได้โปรแกรมวาดรูป (Paint Editor)
เมือ่ วาดรูปเสร็จแล้ว คลิกปุม่ OK เพือ่ บันทึกรูปเป็ นตัวละครใหม่ ถ้าไม่ตอ้ งการรูปทีว่ าดมา คลิก
ปุม่ cancel
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สิง่ ทีส่ าํ คัญของการสร้างตัวละครด้วยวิธนี ้คี อื การกําหนดจุดศูนย์กลางของชุดตัวละคร ซึง่
นอกจากใช้บอกตําแหน่งพิกดั ของตัวละครแล้ว ยังเป็ นจุดอ้างอิงสําหรับการเคลื่อนที่ การหมุน
และการสลับทิศ
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เครื่องมือวาดรูปแถวที่ 1

• พูก่ นั : สําหรับวาดอย่างอิสระด้วยสีพน้ื หน้าปจั จุบนั บริเวณเครือ่ งมือทางเลือกสามารถปรับ
เลือกขนาดของพูก่ นั ได้
• ยางลบ : สําหรับลบอย่างอิสระ บริเวณทีถ่ ูกลบจะโปร่งแสง บริเวณเครือ่ งมือทางเลือก
สามารถปรับเลือกขนาดของยางลบได้
• ถังเทสี : สําหรับเทสีบนพืน้ ทีท่ ต่ี ่อเนื่องกัน ด้วยสีเดียวหรือเฉดสี บริเวณเครือ่ งมือทางเลือก
สามารถเลือกรูปแบบการเทสีได้ (สีเดียว เฉดสีแนวนอน เฉดสีแนวตัง้ หรือ เฉดสีแนวรัศมี)
เฉดสีเกิดจากการผสมสีจากสีพน้ื หน้าไปยังสีพน้ื หลัง
• สีเ่ หลีย่ ม : วาดรูปสีเ่ หลีย่ มทึบหรือกรอบสีเ่ หลีย่ ม ด้วยสีพน้ื หน้า บริเวณเครือ่ งมือทางเลือก
สามารถเลือกรูปแบบของสีเ่ หลีย่ มได้ (สีเ่ หลีย่ มทึบหรือกรอบสีเ่ หลีย่ ม) ในกรณีของกรอบ
สีเ่ หลีย่ ม ขนาดของเส้นกําหนดได้จากขนาดของพูก่ นั
• วงรี : วาดรูปวงรีทบึ หรือกรอบวงรี ด้วยสีพน้ื หน้า บริเวณเครือ่ งมือทางเลือกสามารถเลือก
รูปแบบของวงรีได้ (วงรีทบึ หรือกรอบวงรี) ในกรณีของกรอบวงรี ขนาดของเส้นกําหนดได้
จากขนาดของพูก่ นั
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เครื่องมือวาดรูปแถวที่ 2

• เส้นตรง : วาดเส้นตรงด้วยสีพน้ื หน้า บริเวณเครือ่ งมือทางเลือก สามารถปรับเลือกขนาด
ของพูก่ นั ได้ ถ้ากด Shift + ลากเส้น จะบังคับเส้นเป็ นเส้นแนวนอนหรือแนวตัง้
• ข้อความ : ใส่ขอ้ ความเข้ากับรูปวาด บริเวณเครือ่ งมือทางเลือกสามารถปรับเลือกแบบอักษร
และขนาดของตัวอักษรได้ แต่ละชุดตัวละครสามารถใช้ขอ้ ความได้เพียงหนึ่งข้อความ
• เครือ่ งมือใช้เลือกพืน้ ที่ : ตีกรอบพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ ม จากนัน้ สามารถลากย้ายสีเ่ หลีย่ มนี้ไปยัง
ตําแหน่งใหม่ได้ (กดคีย์ Del เพือ่ ลบสิง่ ทีเ่ ลือกในสีเ่ หลีย่ ม กดคีย์ Shift + Del หรือ Shift +
backspace เพือ่ ลบสิง่ อื่นทัง้ หมดทีอ่ ยูน่ อกกรอบสีเ่ หลีย่ ม) คลิกนอกกรอบสีเ่ หลีย่ มเพือ่
ยกเลิกกรอบสีเ่ หลีย่ มปจั จุบนั
• ตราประทับ : เลือกพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มครอบคลุมในสิง่ ทีต่ อ้ งการทําซํ้า จากนัน้ คลิกในบริเวณอื่น
เพือ่ ทําซํ้า ยกเลิกการทําซํ้าด้วยการคลิกเครือ่ งมือใดๆ ก็ได้
• หลอดหยด : ใช้ปลายหลอดหยดเพือ่ เลือกสีสาํ หรับสีพน้ื หน้า โดยสามารถเลือกได้จากจานสี
หรือบริเวณภายในผืนผ้าใบ ถ้าต้องการเลือกสีทอ่ี ยูน่ อกบริเวณผืนผ้าใบ ให้คลิกหลอดหยด
ในผืนผ้าใบ แล้วลากออกไปข้างนอกผ้าใบเพือ่ เลือกสีทต่ี อ้ งการ
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เครื่องมืออื่นๆ
• คลิกบริเวณสีปจั จุบนั แต่ละครัง้ จะสลับสีระหว่างสีพน้ื หน้ากับสีพน้ื หลัง คลิกสีในจานสีเพือ่
เลือกสีใหม่สาํ หรับสีพน้ื หน้า ถ้าต้องการเลือกสีสาํ หรับสีพน้ื หลัง กดคีย์ Shift + คลิกสีในจาน
สี
• คลิกเลือกจานสีทางเลือก เพือ่ เปลีย่ นจานสีเป็ นจานสีแบบต่อเนื่อง
• คลิกปุม่ กําหนดจุดศูนย์กลาง เพือ่ เลือกตําแหน่งในรูป ให้เป็ นจุดศูนย์กลางของการหมุนเมือ่
ตัวละครถูกหมุนบนเวที
• คลิกปุม่ ซูมภาพ เพือ่ ขยายหรือย่อผืนผ้าใบ ถ้าซูมภาพเกิน 100% แถบเลื่อนภาพใน
แนวนอนและแนวตัง้ จะปรากฎ เพือ่ ใช้สาํ หรับเลื่อนดูภาพในผืนผ้าใบ การซูมภาพไม่ได้
เปลีย่ นขนาดของภาพ
• คลิกปุม่ มาตราส่วน (หดหรือขยาย) เพือ่ เปลีย่ นขนาดรูปในผืนผ้าใบ หรือรูปในส่วนทีเ่ ลือกไว้
ถ้ากดคีย์ Shift + คลิกปุม่ มาตราส่วน จะสามารถใส่คา่ ขยายเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้ (100 % คือ
มาตราส่วนดัง้ เดิม)
• คลิกปุม่ หมุน (ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา) เพือ่ หมุนรูปในผืนผ้าใบ หรือรูปในส่วนทีเ่ ลือก
ไว้ ถ้ากดคีย์ Shift + คลิกปุม่ หมุน จะสามารถใส่คา่ องศาได้
• คลิกปุม่ สลับด้าน (แนวนอนหรือแนวตัง้ ) เพือ่ สลับด้านของรูปในผืนผ้าใบ หรือรูปในส่วนที่
เลือกไว้
• คลิกปุม่ นําเข้า เพือ่ เปิ ดรูปภาพจากไฟล์ และใส่ไว้บนผืนผ้าใบ
• คลิกปุม่ ล้างผ้าใบ เพือ่ ล้างรูปทัง้ หมดจากผืนผ้าใบ
• ถ้าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างวาดรูป คลิกปุม่ ยกเลิก เพือ่ ยกเลิกสิง่ ทีเ่ พิง่ ทําไป แต่ถา้ เปลีย่ นใจ
ต้องการนําสิง่ ทีเ่ พิง่ ยกเลิกไปกลับมา คลิกปุม่ ทําซํ้า
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ข้อมูลของตัวละคร
เมือ่ คลิกเลือกตัวละครในรายการ หรือดับเบิล้ คลิกตัวละครบนเวที จะเห็นข้อมูลส่วนตัวของตัว
ละครนัน้

ตัวละครมีสว่ นประกอบอยูห่ ลายอย่าง เช่น ชื่อ (Creature6) ทิศทางการเคลื่อนที่ (104)
ตําแหน่งบนเวที (x: -166 y: 125) สีของปากกา (สีฟ้า) สคริปต์ (Scripts) ชุดตัวละคร
(Costumes) เสียง (Sounds) รูปแบบในการหมุน และความสามารถในการเคลื่อนทีด่ ว้ ยการใช้
เมาส์ลากในโหมดนําเสนอหรือบนเว็บไซต์ Scratch แม่กุญแจปิ ดหมายถึงไม่สามารถทําได้ คลิก
แม่กุญแจเพือ่ ปลดล็อก ให้สามารถทําได้
ส่วนประกอบบางอย่างอาจมีหรือไม่มกี ไ็ ด้ เช่น สคริปต์และเสียง แต่องค์ประกอบทีต่ อ้ งมีคอื ชื่อ
ทิศทางการเคลื่อนที่ ตําแหน่งบนเวที ซึง่ จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัตถิ า้ ไม่ระบุตอนสร้างตัวละคร
ส่วนชุดตัวละคร ซึง่ บ่งบอกหน้าตา และการมีอยูข่ องตัวละครนัน้ ๆ ต้องมีในตอนสร้างตัวละคร
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ทิ ศทางการเคลื่อนที่

ทิศทางบนเวทีจะถูกระบุเป็ นองศา ระหว่าง -180 ถึง 180 องศา ทิศ 0 ชีไ้ ปด้านบน หมุนตาม
เข็นนาฬิกาเป็ นทิศบวก หมุนทวนเข็นนาฬิกาเป็ นทิศลบ ทิศ -180 กับ 180 องศาชีไ้ ปด้านล่าง
เหมือนกัน แต่มาจากคนละด้าน (ตามรูป)
เมือ่ นํารูปปลามาใส่กรอบทิศทางจะได้ดง้ รูป เส้นสีน้ําเงินเป็ นตัวบอกทิศทางการเคลื่อนทีป่ จั จุบนั
คือ 104 องศา การเปลีย่ นทิศทางทําได้โดยคลิกทีต่ วั ปลาแล้วหมุนตามทิศทีเ่ ราต้องการ สังเกต
ว่าเส้นบอกทิศทางสีน้ําเงินและตัวเลขบอกทิศองศาจะเปลีย่ นตามขณะหมุนด้วย

34
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ข้อมูลของเวที

เมือ่ คลิกเลือกเวทีในรายการ หรือดับเบิล้ คลิกพืน้ ทีว่ า่ งบนเวที จะเห็นข้อมูลส่วนตัวของเวที
เวทีมสี ว่ นประกอบน้อยกว่าตัวละครมาก เนื่องจากเวทีเคลื่อนทีไ่ ม่ได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีตําแหน่ง
ทิศทางการเคลื่อนที่ รูปแบบในการหมุน และความสามารถในการเคลื่อนทีด่ ว้ ยการใช้เมาส์ลาก
เวทีวาดรูปบนตัวเองไม่ได้ จึงไม่มปี ากกาสําหรับวาดรูป แต่สามารถลบรูปบนเวทีได้ ในแต่ละโป
รเจกมีเวทีเดียว จึงมีช่อื เดียว (Stage) และไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
อย่างไรก็ตามเวทีสามารถมีสคริปต์เป็ นของตัวเอง มีภาพฉากหลังได้หลายภาพ และมีเสียง
ประกอบเวทีได้

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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พืน้ ทีส่ ํ าหรับเขียนสคริปต์
สคริ ปต์สาํ หรับตัวละคร
เมือ่ เลือกตัวละครแล้ว (เช่น hungry fish) คลิกแทป Scripts จะเห็นพืน้ ทีส่ าํ หรับเขียนสคริปต์

สคริปต์คอื ชุดคําสังสํ
่ าหรับตัวละครหรือเวที เพือ่ ให้ทาํ งานตามทีอ่ อกแบบโปรแกรมไว้
สคริปต์ของตัวละครหนึ่งๆ มีได้หลายสคริปต์ (2 สคริปต์ในตัวอย่างนี้) หรือไม่มเี หลือก็ได้
สคริปต์หนึ่งๆ ประกอบไปด้วยบล็อกคําสังมาเรี
่
ยงต่อกันเป็ นกลุ่ม บางบล็อกสามารถอยูข่ า้ งใน
หรือซ้อนอยูบ่ นบล็อกอื่นได้
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เมือ่ คลิกขวาทีบ่ ล็อกใดๆ บนสคริปต์ จะมีเมนูปรากฎดังนี้
• help เพือ่ ข้อความช่วยเหลือ ดูวา่ บล็อกนัน้ ทํางานอย่างไร
• duplicate ทําซํ้าบล็อก โดยบล็อกทีจ่ ะถูกทําซํ้า จะมาตัง้ แต่บล็อกทีถ่ กู คลิกรวมไปถึง
บล็อกทีต่ ามมาด้วย
แต่ถา้ คลิกขวาบล็อกบนสุดของสคริปต์ ซึง่ เป็ นตัวแทนของทัง้ สคริปต์ จะมีเมนูเพิม่ อีกอย่างคือ
delete คลิกเพือ่ ลบบล็อกทัง้ สคริปต์

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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สคริ ปต์สาํ หรับเวที
สคริปต์สาํ หรับเวทีกค็ ล้ายๆ กับของตัวละคร เพียงแต่วา่ บล็อกทีส่ ามารถใช้งานได้จะลดลง
โดยเฉพาะบล็อกหมวดการเคลื่อนทีน่ นั ้ ไม่มเี ลย เนื่องจากเวทีไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้นนั ้ เอง

เมือ่ คลิกขวาบนพืน้ ทีว่ า่ ง จะมีเมนูให้เลือกดังนี้
• clean up เพือ่ จัดระเบียบการใช้พน้ื ทีข่ องแต่ละสคริปต์ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
• save picture of script เพือ่ บันทึกสคริปต์ทงั ้ หมดให้เป็ นไฟล์ภาพ
• add comment จะปรากฎพืน้ ทีส่ เี หลือง สามารถบันทึกข้อความเกีย่ วกับสคริปต์ทก่ี าํ ลัง
เขียนอยู่ เพือ่ ใช้เตือนความจําในภายหลัง
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ชุดตัวละครและภาพฉากหลังเวที

คลิกแทป Costumes ของ hungry fish เพือ่ ดู แก้ไข หรือเพิม่ เติมชุดของตัวละคร ซึง่ ในตัวอย่าง
นี้มี 2 ชุด ชุดทีใ่ ส่อยูป่ จั จุบนั จะมีกรอบสีฟ้าล้อมอยู่ สามารถใช้เมาส์คลิกชุดอื่น เพือ่ เปลีย่ นชุด
ให้ตวั ละครบนเวทีได้ ชุดแต่ละชุดเกิดจากรูปภาพ ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี้ (สําหรับชุดปจั จุบนั )
• ชื่อชุด (open-mouth)
• ขนาดของภาพ (214 x 111)
• ขนาดไฟล์ของภาพ (2 KB)
• ลําดับชุดกํากับอยูท่ ม่ี มุ ซ้ายบน (1) ซึง่ สามารถสับเปลีย่ นได้ดว้ ยการลากชุดขึน้ ลง ไป
ตําแหน่งทีต่ อ้ งการ
• ปุม่ Edit เพือ่ แก้ไขภาพในโปรแกรมวาดรูป (Paint Editor)
• ปุม่ Copy เพือ่ ทําซํ้าชุดนี้
• ปุม่ ลบชุด เมือ่ ไม่ตอ้ งการชุดนี้แล้ว

Scratch
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คลิกขวาทีช่ ุดใด จะมีเมนูให้เลือกดังนี้
• turn into new sprite จะสามารถสร้างตัวละครใหม่จากชุดนี้ได้
• export this costume จะสามารถส่งออกชุดนี้เพือ่ เก็บไว้ในไฟล์ได้

เมือ่ เลือกเวที แล้วคลิกแทป Backgrounds ของเวที เพือ่ ดู แก้ไข หรือเพิม่ เติมฉากหลัง ซึง่ มี
ส่วนประกอบคล้ายกับชุดตัวละคร เพียงแต่วา่ ภาพของฉากหลังมีขนาดไม่เกิน 480 x 360 ตาม
ขนาดของเวที
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การสร้างชุดละครหรือฉากหลัง
การสร้างชุดละครหรือฉากหลังทําได้หลายวิธี เมือ่ คลิกแทป Costumes หรือแทป Backgrounds
จะเห็น 3 ปุม่ สําหรับสร้างชุดตัวละครหรือฉากหลัง

• คลิกปุม่ Paint เพือ่ วาดชุดใหม่ โดยใช้โปรแกรมวาดรูป (Paint Editor)
• คลิกปุม่ Import เพือ่ โหลดชุดทีม่ มี ากับโปรแกรม Scratch (ชุดอย่างเดียว ไม่มสี คริปต์)
• คลิกปุม่ Camera ถ้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์มกี ล้อง คลิกปุม่ รูปกล้องหรือกดแป้นเว้นวรรค
เพือ่ ถ่ายรูป เมือ่ ถ่ายเสร็จคลิกปุม่ Done ก็จะได้รปู ออกมา เป็ นชุดถัดไปของตัวละครที่
เลือกปจั จุบนั หรือภาพฉากหลังถัดไปของเวที

นอกจากนัน้ ยังสามารถลากรูปภาพ จากเว็บไซต์ โฟล์เดอร์ หรือเดสก์ทอ็ ป มาใส่ในรายการของ
ชุดตัวละครหรือภาพฉากหลังได้เลย

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก
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เสี ยงตัวละครและเสี ยงประกอบ

คลิกแทป Sounds ของ hungry fish เพือ่ ฟงั แก้ไข หรือเพิม่ เติมเสียงให้กบั ตัวละคร ตัวอย่างนี้มี
เพียงเสียงเดียวในรายการ เสียงไม่ได้เกิดขึน้ ตลอดเวลา แต่จะส่งเสียงเมือ่ ถูกเรียกใช้งานเท่านัน้
เสียงแต่ละเสียงมีสว่ นประกอบดังนี้
• ชื่อ (chomp)
• ระยะเวลา (0:00:01)
• ขนาดไฟล์ (31 KB)
• ปุม่ เปิ ดเสียง
สําหรับทดสอบเสียง
• ปุม่ ปิ ดเสียง
• ปุม่ ลบเสียง

ถ้าไม่ตอ้ งการเสียงนี้แล้ว

เมือ่ คลิกขวาทีเ่ สียงจะมีเมนู export this sound ให้เลือก เพือ่ ส่งออกเสียงนี้เก็บไว้ในไฟล์
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การสร้างเสียง
คลิกแทป Sounds จะเห็น 2 ปุม่ สําหรับสร้างเสียง ให้กบั ตัวละครหรือเวที

คลิกปุม่ Record จะได้โปรแกรมบันทึกเสียง (Sound Recorder) ออกมา เพือ่ บันทึกเสียงจาก
ผูใ้ ช้ ผ่านไมโครโฟนของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบันทึกเสียงมีแถบบันทึกเสียง และเวลาที่
ใช้ไปในการบันทึกเสียงกํากับอยูด่ ว้ ย

การบันทึกเสียงก็คล้ายกับเครือ่ งเสียงทัวๆ
่ ไป คลิกปุม่ วงกลมสีแดงเริม่ บันทึกเสียง เมือ่ บันทึก
เสร็จ คลิกปุม่ หยุดเสียง (สีเ่ หลีย่ ม) จากนัน้ สามารถคลิกปุม่ เล่นเสียง (สามเหลีย่ ม) เพือ่ ทดสอบ
เสียงทีบ่ นั ทึกมา ถ้าไม่พอใจเสียงทีไ่ ด้มา สามารถบันทึกใหม่ได้ ด้วยการคลิกปุม่ บันทึกเสียงอีก
ครัง้ บันทึกซํ้ากีค่ รัง้ ก็ได้จนกว่าจะพอใจ ถ้าพอใจกับเสียงทีบ่ นั ทึกแล้ว คลิกปุม่ OK เพือ่ นําไปใช้
งานต่อไป แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการเสียงทีบ่ นั ทึกแล้ว ก็คลิกปุม่ Cancel เพือ่ ยกเลิกการบันทึกเสียง
คลิกปุม่ Import เพือ่ นําเข้าไฟล์เสียง ซึง่ ไฟล์นนั ้ อาจบันทึกด้วยโปรแกรมบันทึกเสียงใน
โปรแกรม Scratch หรือโปรแกรมบันทึกเสียงอื่นๆ หรือจะใช้ไฟล์เสียงทีม่ อี ยูใ่ นโปรแกรม
Scratch ก็ได้ เมือ่ คลิกปุม่ Import จะได้หน้าต่าง Import Sound แสดงโฟล์เดอร์เสียงในหมวด
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นโปรแกรม Scratch

Scratch
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เมือ่ คลิกเลือกโฟล์เดอร์ เช่น Animal จะเห็นไฟล์เสียงมากมาย เมือ่ คลิกทีไ่ ฟล์ใดจะได้ยนิ เสียง
นัน้ ทันที แต่ถา้ ต้องการนําเข้าไฟล์ใด ให้ดบั เบิล้ คลิกทีไ่ ฟล์นนั ้ หรือคลิกเลือกไฟล์นนั ้ แล้วคลิก
ปุม่ OK
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บล็อกคําสั่ ง
บล็อกคําสัง่ เป็ นส่วนประกอบหลักของสคริปต์ ใช้สาํ หรับสังให้
่ ตวั ละครหรือเวทีทาํ งานตาม
วัตถุประสงค์ของคําสังนั
่ น้ ๆ
Scratch แบ่งบล็อกคําสังเป็
่ นหมวดต่างๆ 8 หมวด มีสตี ่างกัน ตามลักษณะหน้าทีข่ องแต่ละ
หมวด เมือ่ คลิกทีบ่ ล็อกหมวดใด จะเห็นคลังบล็อกคําสังในหมวดนั
่
น้ โดยบล็อกคําสังที
่ ป่ รากฎ
จะขึน้ กับว่า ณ ขณะนัน้ เลือกตัวละครหรือเวทีอยู่

บล็อกคําสังสํ
่ าหรับตัวละครกับเวทีบางหมวด อาจมีความแตกต่างกันบ้าง เนื่องจาก
ความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน เช่น เวทีเคลื่อนทีไ่ ม่ได้ ดังนัน้ จึงไม่มบี ล็อกคําสังในหมวดการ
่
เคลื่อนทีส่ าํ หรับเวทีเลย

Scratch
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คลังบล็อกคําสังสํ
่ าหรับตัวละคร

บล็อกหมวดการเคลื่อนที่ (Motion) เกีย่ วกับการเคลื่อนที่ และการย้ายตําแหน่งของตัวละคร
บล็อกหมวดรูปร่าง (Looks) เกีย่ วกับรูปร่างของตัวละคร เช่นสี ขนาด การแสดงคําพูด และ
ความคิด รวมถึงเอฟเฟคต่างๆ

45
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บล็อกหมวดเสียง (Sound) ใช้สาํ หรับเปิดเสียงดนตรีชนิดต่างๆ ผูใ้ ช้อาจอัดเสียงพูดด้วยตัวเอง
แล้วนํามาใส่ในตัวละคร เหมือนกับการพากย์เสียง
บล็อกหมวดปากกา (Pen) ใช้สาํ หรับวาดรูปหรือประทับรูป (ของตัวละคร) บนเวที

Scratch
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บล็อกหมวดควบคุม (Control) ใช้ในการบังคับทิศทางการทํางานของสคริปต์เช่น การทํางานซํ้า
การตัดสินใจ การติดต่อสือ่ สารกับตัวละครอื่นๆ และทีส่ าํ คัญใช้กาํ หนดเริม่ ต้นและหยุดการ
ทํางานของสคริปต์
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บล็อกหมวดกําลังรับรู้ (Sensing) ใช้รบั สัญญานต่างๆ ทีม่ ตี ่อตัวละครหรือผูใ้ ช้งาน เช่น การชน
กันของตัวละคร การกดคียข์ องผูใ้ ช้งาน

Scratch
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บล็อกหมวดโอเปอร์เรเตอร์ (Operators) เกีย่ วกับการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกะ และการ
จัดการตัวอักษร และข้อความ
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บล็อกหมวดตัวแปร (Variables) ใช้ในการสร้างตัวแปรเพือ่ เก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ภายหลัง ตัวแปรที่
สร้างสามารถใช้สว่ นตัวของแต่ละตัวละคร หรือใช้รว่ มกันกับตัวละครทัง้ หมดรวมทัง้ เวทีดว้ ย
เมือ่ สร้างตัวแปรแล้ว เช่น ตัวแปร score และตัวแปรลิสต์ level จะมีบล็อกสําหรับจัดการตัวแปร
เพิม่ ขึน้ มา
ถ้าคลิกกล่องหน้าตัวแปร จะปรากฎเครือ่ งหมายถูกภายในกล่อง (คลิกอีกครัง้ เพือ่ ยกเลิก) เพือ่
ทําให้ตวั แปรนี้แสดงอยูบ่ นเวที
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คลังบล็
่ อกคําสังสํ
่ าหรับเวที

เวทีไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ ทําให้บล็อกคําสังหมวดการเคลื
่
่อนทีไ่ ม่มเี ลย ส่วนหมวดอื่นๆ ก็มี
บล็อกคําสังน้
่ อยกว่าของตัวละคร เช่น หมวดปากกามีแต่บล็อกลบเท่านัน้ เนื่องจากตัวละคร
เท่านัน้ ทีว่ าดรูปได้ หมวดรูปร่างจะมีบล็อกคําสังเกี
่ ย่ วกับฉากหลังเท่านัน้ ส่วนหมวดควบคุม มี
บล็อกเหมือนกันหมด ยกเว้นบล็อก เมือ่ เวทีถูกคลิก “when Stage clicked” (ตัดมาให้ดเู ฉพาะ
ส่วนทีต่ ่างกัน)

52

kidsangsan.com

สมชาย พัฒนาชวนชม

บล็อกหมวดรับรู้ ไม่มบี ล็อกการรับรูท้ างสัมผัส และการรับรูร้ ะยะทาง
ส่วนบล็อกหมวดโอเปอรเรชัน่ หมวดเสียง และหมวดตัวแปรเหมือนกันกับของตัวละคร
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บล็อกยังถูกแบ่งตามรูปร่างและลักษณะการวางต่อกัน ซึง่ มีอยู่ 6 แบบดังนี้
1. Hat blocks

มี 4 บล็อกอยูใ่ นหมวดควบคุม เป็ นบล็อกเริม่ ต้นของทุกๆ สคริปต์ ด้านบนจะโค้งมนคล้าย
หมวก ด้านล่างมีสว่ นนูนยืน่ ออกมาสําหรับต่อกับบล็อกทีต่ ามมา

2. Stack blocks

เป็ นบล็อกส่วนใหญ่ทท่ี าํ งานหลักๆ สามารถเรียงต่อกันได้ ใน Scratch มี 75 บล็อก ด้านบน
จะเว้าส่วนด้านล่างจะนูนทําให้มนั วางด้านบน ด้านล่าง หรือระหว่างกลางบล็อกอืน่ ได้

3. Boolean blocks

เป็ นบล็อกทีค่ นื ค่าคําตอบถูกหรือผิด มีทงั ้ หมด 13 บล็อก อยูใ่ นบล็อกหมวดโอเปอร์เรชัน่
และบล็อกหมวดกําลังรับรู้ รูปร่างของบล็อกจะเป็ นหกเหลีย่ มไม่มสี ว่ นยืน่ หรือเว้า ใช้ซอ้ นอยู่
ข้างในบล็อกอืน่ อีกที ส่วนใหญ่ใช้แสดงเงือ่ นไขใน C blocks หรือ Boolean blocks ด้วย
กันเอง
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4. Reporter blocks

เป็ นบล็อกทีใ่ ช้คนื ค่าได้ทงั ้ ตัวเลขหรือตัวอักษร มีทงั ้ หมด 26 บล็อก โดยไม่รวมบล็อกทีเ่ กิด
จากการสร้างตัวแปรหรือลิสต์ในแต่ละคร้้ง รูปร่างของบล็อกจะโค้งมนไม่มสี ว่ นยืน่ หรือเว้า ใช้
ซ้อนอยูข่ า้ งในบล็อกอื่นอีกที ส่วนใหญ่ใช้ใน Stack blocks ทีต่ อ้ งการค่าสําหรับข้อมูลเข้า
นอกจากนัน้ ยังใช้ใน C blocks และ Boolean blocks หรือแม้กระทังใน
่ Report blocks ด้วย
กันเองก็มี

5. C blocks

มีทงั ้ หมด 6 บล็อกอยูใ่ นบล็อกหมวดควบคุม เป็ นบล็อกรูปร่างคล้ายตัว "C" ใช้ครอบบล็อก
อื่นๆ เพือ่ ให้ทาํ งานตามเงือ่ นไขหรือทํางานซํ้าหลายๆ รอบ รูปร่างของบล็อกภายในตัว "C"
มีสว่ ยนูนเป็ นจุดเริม่ ต้นสําหรับการเชื่อมต่อกับบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน ภายนอกตัว "C" มีสว่ นเว้า
ด้านบนและส่วนนูนด้านล่าง ทําให้บล็อกเหล่านี้ต่อด้านบนหรือด้านล่างกับบล็อกอื่นได้อกี

6. Cap blocks

มีอยู่ 2 บล็อกในหมวดควบคุม ใช้สาํ หรับหยุดการทํางานสคริปต์ ส่วนบนเว้าส่วนล่างเรียบ
ทําให้บล็อกเหล่านี้เป็ นบล็อกสุดท้ายในสคริปต์ หรือบล็อกสุดท้ายใน C blocks
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การเขียนโปรแกรมใน Scratch

การเขียนโปรแกรมใน Scratch คือการเขียนสคริปต์ให้ ตัวละครแต่ละตัวรวมทัง้ เวทีทาํ งาน
รวมกัน โดยทีต่ วั ละครแต่ละตัวรวมทัง้ เวที สามารถมีได้หลายสคริปต์หรือไม่มสี คริปต์เลยก็ได้
สคริปต์ประกอบจากบล็อกคําสังเพื
่ อ่ ทํางาน ตามทีอ่ อกแบบโปรแกรมไว้ รูปด้านบนเป็ นสคริปต์
ของตัวละครปลา (hungry fish) ทีม่ อี ยู่ 2 สคริปต์ แถบสีขาวทีล่ อ้ มรอบสคริปต์แรก หมายถึง
สคริปต์น้ีกาํ ลังทํางานอยู่
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การสร้ างสคริปต์
การเขียนโปรแกรมสคริปต์ เป็ นการนําบล็อกมาเรียงต่อกันอย่างมีความหมาย หลักการและ
ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม จะทําให้ผเู้ รียนเขียนสคริปต์ได้ถกู ต้องตามเป้าหมาย
การเขียนสคริปต์ให้กบั ตัวละครหรือเวที เริม่ ต้นด้วยการเลือกตัวละครหรือเวทีก่อน จากนัน้ คลิก
แทปสคริปต์ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีส่ าํ หรับเขียนสคริปต์
การนําบล็อกมายังพืน้ ทีเ่ ขียนสคริปต์ เริม่ จากเลือกหมวดของบล็อกก่อน จากนัน้ จะเห็นคลัง
บล็อกคําสังในหมวดนั
่
น้ ด้านล่าง ลากบล็อกทีต่ อ้ งการไปยังพืน้ ทีเ่ ขียนสคริปต์ ถ้าไม่ตอ้ งการ
บล็อกใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขียนสคริปต์แล้ว ก็ลากมันกลับมายังพืน้ ทีข่ องคลังบล็อกคําสังได้
่ หรือ
คลิกขวาทีบ่ ล็อกนัน้ แล้วเลือก delete
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ข้อมูลสําหรับบล็อกคําสัง่
บล็อกคําสังจะทํ
่ างานหรือทําหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทีบ่ างบล็อกจะทํางานได้นนั ้ ต้องรับ
ข้อมูลเพิม่ เติม บางบล็อกสามารถคืนข้อมูลได้ บางบล็อกสามารถทัง้ รับทัง้ คืนข้อมูล ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์ของแต่ละบล็อก
ข้อมูลทีใ่ ช้ในบล็อกมีหลายชนิด ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร สี ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นตัวแปร ข้อมูลรายการ
เช่น คียบ์ อร์ด โน๊ ตดนตรี ประเภทเครือ่ งดนตรี ตัวละครทีส่ ร้างขึน้ ฯลฯ

การใส่ข้อมูลในบล็อก
บางบล็อกจะมีแถบสีขาว สามารถใส่ขอ้ ความหรือตัวเลขได้ เช่น บล็อกเคลื่อนที่
ต้องการค่าตัวเลขจํานวนก้าวในการเคลื่อนที่ ถ้าต้องการเปลีย่ นค่านี้ ให้คลิกทีแ่ ถมสีขาว จากนัน้
พิมพ์แก้ไขข้อมูล แถบสีขาวนี้ยงั สามารถรับค่าทีค่ นื มาจากบล็อกอื่นได้ ด้วยการใส่บล็อกนัน้ ลง
ในแถบสีขาวโดยตรง เช่น ค่าตําแหน่ง x ทีไ่ ด้จากบล็อก
บางบล็อกสามารถเลือกค่าได้จากเมนูรายการแบบดึงลง เช่น
สามเหลีย่ มจะเห็นรายการ จากนัน้ คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ

โดยคลิกที่

โดยปกติ Scratch จะป้องกันการใส่ขอ้ มูลไม่ตรงกับชนิดข้อมูลทีบ่ ล็อกต้องการ ถ้าใส่ไม่ตรงจะใช้
ค่าโดยปริยาย (Default) ทีก่ าํ กับไว้แทน เช่น ถ้าบล็อกต้องการตัวเลข แต่พยายามใส่ตวั อักษร
แทน ก็จะได้เลขค่าโดยปริยายทีก่ าํ กับไว้ แต่ถา้ ไม่มคี า่ ใดกํากับเลย ก็จะเป็ น 0 แทน ถ้าบล็อก
ต้องการข้อมูลตัวอักษร ตัวเลขสามารถใส่ได้ เพราะถือว่าเป็ นตัวอักษรด้วย ถ้าไม่ใส่เลยก็ได้
เพราะช่องว่างถือว่าเป็ นอักษรว่างนัน้ เอง ส่วนข้อมูลในรายการจะไม่มปี ญั หาเนื่องจากใช้วธิ คี ลิก
เลือกรายการ
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ลําดับการทํางานของบล็อกที่ซ้อนกัน
ปกติบล็อกในสคริปต์จะทํางานจากบนลงล่าง ถ้าเจอบล็อกควบคุมใดๆ บล็อกทีอ่ ยูภ่ ายในก็จะ
ทํางานจากบนลงล่างเหมือนกัน เมือ่ บล็อกมีบล็อกอื่นซ้อนกันหลายชัน้ จะเริม่ ทํางานจากบล็อก
ด้านในสุดก่อน เปรียบเสมือนการใส่วงเล็บซ้อนกันในทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ลําดับการทํางานจะทํา
จากวงเล็บในสุดก่อน ถ้าอยูใ่ นระดับเดียวกัน จะทําจากซ้ายไปขวา เช่น เงือ่ นไขจากบล็อกโอ
เปอร์เรชันที
่ ซ่ อ้ นกันตามรูปนี้ สามารถเขียนในรูปแบบวงเล็บได้ดงั นี้

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

สคริปต์จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเงือ่ นไข Switch = 1 ก่อน ถัดไปตรวจสอบ bulbconnected
= 1 ตามด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเงือ่ นไข battconnected = 1
จากนัน้ หาข้อเท็จจริงจากโอเปอร์เรชันตรรกะและ
่
(ขวา) ระหว่างข้อเท็จจริง Switch = 1 และ
bulbconnected = 1 คําตอบทีไ่ ด้นํามาหาข้อเท็จจริงสุดท้ายด้วยโอเปอร์เรชันตรรกะและ
่
(ซ้าย)
กับคําตอบทีไ่ ด้จากเงือ่ นไข battconnected = 1
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ความช่วยเหลือการใช้บล็อก
ใน Scratch มีบล็อกมากมาย จะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามันทํางานอย่างไร นอกจากคูม่ อื ทีอ่ า่ นได้จาก
เว็บไซต์ หรือไฟล์คมู่ อื PDF แล้ว ในตัวโปรแกรม Scratch เองก็มวี ธิ กี ารใช้งานฉบับย่อให้ดว้ ย
โดยการคลิกขวาบล็อกทีต่ อ้ งการรูก้ ารทํางานของมัน ซึง่ จะเป็ นบล็อกทีอ่ ยูใ่ นสคริปต์ หรือบล็อก
ทีอ่ ยูใ่ นคลังบล็อกคําสังก็
่ ได้ จากนัน้ เลือก Help
ตัวอย่างเช่น Help ของบล็อกคําสังเพื
่ อ่ เปลีย่ นภาพฉากหลังเวทีภาพถัดไป (next background)
จะได้รปู เหมือนข้างล่างนี้

ในหน้าต่าง Help จะอธิบายหลักการใช้งาน และวัตถุประสงค์ของบล็อกนี้ พร้อมทัง้ ตัวอย่างการ
ใช้งานให้ดดู ว้ ย
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การต่อบล็อก
บล็อกทีส่ ามารถเรียงต่อกันได้ เมือ่ ลากบล็อกเข้าไปใกล้ๆ กับบล็อกเป้าหมาย จะเห็นแถบสีขาว
ขึน้ เป็ นการบอกว่าบล็อก 2 บล็อกนี้สามารถต่อกันได้ เมือ่ วางบล็อกลง บล็อกจะต่อได้สนิทกับ
บล็อกเป้าหมาย

บล็อกทีต่ ่อกันไม่ได้ จะไม่เห็นแถบสีขาวนี้ และไม่สามารถบังคับให้ต่อกันได้ ถ้าวางบล็อกลงไป
บล็อกจะอยูเ่ หลื่อมกับบล็อกเป้าหมาย แต่จะไม่ต่อกัน

โดยทัวไป
่ รูปร่างของบล็อกจะบงบอกอยูแ่ ล้วว่าบล็อกสามารถต่อกันได้หรือไม่ ลองสังเกตจาก
สองตัวอย่างทีผ่ า่ นมา การใช้แถบสีขาว เป็ นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่ง เพื่อลดความยากในการเขียน
โปรแกรม และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา ซึง่ เกิดขึน้ บ่อยๆ ใน
โปรแกรมภาษาอื่น
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การซ้อนบล็อก
บล็อกสามารถซ้อนกันได้หลายๆ ชัน้ การซ้อนบล็อกเข้าไปข้างในของบล็อกอื่น ก็คล้ายกับการ
ต่อบล็อก คือเมือ่ ลากบล็อกเข้าไปใกล้ๆ บล็อกทีต่ อ้ งการจะซ้อนบล็อกภายใน จะเห็นแถบสีขาว
ล้อมรอบบริเวณทีส่ ามารถวางบล็อกได้ เป็ นการบอกว่า ตําแหน่งนี้สามารถวางบล็อกได้ บล็อกที่
วางไม่ได้จะไม่เห็นแถบสีขาวนี้ และไม่สามารถบังคับให้วางได้ ถ้าวางไปมันก็จะลอยอยูด่ า้ นบน
แต่ไม่เข้าไปด้านในบล็อก
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การนําบล็อกออก
การนําบล็อกทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากสคริปต์ ทําได้โดยคลิกเลือกบล็อกแล้วลากออกมาจากสคริปต์
โดยทีต่ ําแหน่งของบล็อกในสคริปต์จะทําให้การดึงบล็อกออกมาได้ไม่เหมือนกัน เช่นตัวอย่าง
ด้านล่างนี้
(1) เป็ นสคริปต์เริม่ ต้น
(2) ถ้าบล็อกทีต่ อ้ งการเอาออกอยูล่ ่างสุดของสคริปต์ หรือบล็อกล่างสุดทีอ่ ยูใ่ น C บล็อก
บล็อกนัน้ บล็อกเดียวจะถูกดึงออกมา
(3) แต่ถา้ บล็อกนัน้ มีบล็อกอื่นตามมาติดกัน บล็อกทีต่ ามมาจะถูกดึงออกมาด้วย
(4) ถ้าดึง C บล็อกออกมา บล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน C บล็อกนัน้ (และบล็อกอื่นทีต่ ่อตาม C บล็อก
ด้วย) ก็จะถูกดึงออกตามมาด้วย
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การรันสคริ ปต์

การรันสคริปต์คอื การสังให้
่ สคริปต์ทาํ งาน ทําได้สองวิธี คือ รันสคริปต์เฉพาะตัวละครหรือเวที
กับ รันสคริปต์ทงั ้ โปรเจก (ทุกตัวละครและเวที)
การรันสคริปต์ของตัวละคร (หรือเวที) ใช้ทดสอบการทํางานของสคริปต์ของตัวละครนัน้ ๆ (หรือ
เวที) ทําได้ดว้ ยการดับเบิล้ คลิกทีบ่ ล็อกใดก็ได้ในสคริปต์นนั ้ สคริปต์ใดทํางานอยู่ จะมีเส้นสีขาว
ล้อมรอบสคริปต์นนั ้ ในตัวอย่างนี้ ตัวละคร hungry fish มีสคริปต์กาํ ลังทํางานพร้อมกัน 2
สคริปต์
สคริปต์แต่ละสคริปต์จะทํางานจากบนลงล่าง ถ้าสคริปต์ทาํ งานเพียงรอบเดียว สคริปต์จะหยุด
การทํางานเองเมือ่ บล็อกสุดท้ายทํางาน แต่ถา้ สคริปต์ทาํ งานหลายรอบ ก็จะทํางานซํ้าจนกว่าจะ
ครบรอบตามทีก่ าํ หนดไว้ ก่อนทีจ่ ะหยุดทํางาน แต่ถา้ สคริปต์ทาํ งานตลอดเวลา (ในบล็อก
forever) สคริปต์จะทํางานซํ้าไปเรือ่ ยๆ และถ้าต้องการหยุดทํางานสคริปต์นนั ้ ทําได้ดว้ ยการ
ดับเบิลคลิกทีบ่ ล็อกใดก็ได้ของสคริปต์นนั ้ อีกครัง้
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การรันสคริปต์ทงั ้ โปรเจกของทุกตัวละครและเวทีพร้อมกัน คือการคลิกปุม่ ธงเขียว
ทีอ่ ยูม่ มุ
ขวาบนของเวที ทุกสคริปต์ของทุกตัวละครและเวที ทีเ่ ริม่ ต้นสคริปต์ดว้ ยบล็อกธงเขียว
จะทํางานพร้อมกัน และถ้าต้องการหยุดการทํางานทัง้ โปรเจก ให้คลิกปุม่
แปดเหลีย่ มสีแดง ถัดจากปุม่ ธงเขียว
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หลักการในการเขียนโปรแกรม
หลักการและแนวคิดในการเขียนโปรแกรมมีมากมาย บางภาษาคอมพิวเตอร์กม็ หี ลักการและ
แนวคิดเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ดังนัน้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทีม่ ใี น Scratch
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อกี ในการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ต่อไป
หลักการและแนวคิดทีม่ ใี น Scratch บางอย่างต้องเอาออก เพราะอาจยากเกินไปสําหรับเด็ก แต่
เพียงพอต่อการทําโปรเจกได้มากมาย หลักการและแนวคิดดังกล่าวมีดงั นี้
• Sequence การทํางานแบบเรียงลําดับ
• Control flow การควบคุมลําดับการทํางาน มีสองแบบ คือแบบวนซํ้า (Loop) และแบบมี
เงือ่ นไข (Condition)
• Parallelism การทํางานแบบคูข่ นาน
• Operation: การประมวณผลอักขระข้อความ (String) หรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์
(Logic, Mathematical functions)
• Input การส่งข้อมูลจากผูใ้ ช้ให้กบั โปรแกรมขณะทํางาน
• Message การส่งสารระหว่างตัวละครต่างๆ และเวที
• Event and event handling เหตุการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้ ๆ
• Synchronization การประสานและส่งต่อการทํางาน
• user interaction การติดต่อและโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม
• User interface design การออกแบบวิธกี ารและช่องทางการสือ่ สารระหว่างโปรแกรม
กับผูใ้ ช้
• Variable and structured variable ตัวแปร และตัวแปรทีม่ โี ครงสร้าง
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การทํางานแบบเรียงลําดับ (Sequence)
การสร้างโปรแกรมใน Scratch ผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องคิดอย่างเป็ นระบบ เกีย่ วกับลําดับขัน้ ตอน
การทํางาน เพือ่ ใช้ในการสร้างสคริปต์ โดยการนําบล็อกคําสังมาเรี
่
ยงต่อกันอย่างมีความหมาย
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ตัวอย่างเช่น การให้ตวั ละครวาดรูปสีเ่ หลีย่ มหนึ่งรูป จะประกอบไปด้วยการทํางานย่อยหลายๆ
คําสังด้
่ วยกัน นัน้ คือ การจรดปากกาลงเตรียมวาดรูป การเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า 50 ก้าว จากนัน้
เปลีย่ นทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา แล้วก็เคลื่อนทีไ่ ปอีก 50 ก้าว เปลีย่ นทิศทางทวน
เข็มนาฬิกาอีก 90 องศา ทําแบบนี้เพิม่ อีก 2 รอบ ก็จะได้การวาดรูปสีเ่ หลีย่ มหนึ่งรูป จากนัน้ จึง
ยกปากกาขึน้

จะเห็นได้วา่ การเขียนสคริปต์ให้ทาํ งานอะไรสักอย่าง มักจะเริม่ จากภาพรวมหรือเป้าหมายก่อน
จากนัน้ แจกแจงงานเป็ นลําดับขัน้ ตอน สร้างงานย่อยๆ และประกอบเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้งานใหญ่
นัน้ สําเร็จตามเป้าหมาย
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การควบคุมลําดับการทํางาน (Control flow)
งานบางอย่างง่ายพอทีจ่ ะทําแบบเรียงลําดับ ลําดับการทํางานของสคริปต์จงึ ตรงไปตรงมา
ทํางานเรียงลําดับจากบล็อกบนสุด ลงไปจนถึงบล็อกล่างสุด แต่งานบางอย่างมีความซับซ้อน
มากขึน้ การทํางานแบบเรียงลําดับอาจไม่เพียงพอ หรือไม่มปี ระสิทธภาพ
ดังนัน้ จึงมีการควบคุมลําดับการทํางาน อีกสองลักษณะเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการเขียน
โปรแกรม นัน้ ก็คอื การควบคุมลําดับการทํางานแบบวนซํ้า (Loop) และการควบคุมลําดับการ
ทํางานแบบมีเงือ่ นไข (Condition) โดยใช้บล็อกทําซํ้าและบล็อกเงือ่ นไข ทีม่ อี ยูห่ ลายแบบให้
เลือกใช้ในบล็อกหมวดควบคุม
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การควบคุมลําดับทํางานแบบวนซํา้ (Loop)
การควบคุมลําดับการทํางานแบบวนซํ้า เป็ นการทําซํ้างาน (บล็อกทีอ่ ยูภ่ ายในบล็อกทําซํ้า)
เหมือนเดิมหลายๆ ครัง้ เช่น การให้ตวั ละครวาดรูปสีเ่ หลีย่ มนัน้ ส่วนหนึ่งของงานนี้ คือให้ตวั
ละครเคลื่อนทีเ่ ป็ นสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ มีลกั ษณะการทํางานซํ้ากัน คือเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า 50 ก้าว
จากนัน้ เปลีย่ นทิศทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ทําแบบนี้ซ้าํ กัน 4 รอบจะได้รปู สีเ่ หลีย่ ม ถึงแม้
การเขียนแบบเรียงลําดับจะตรงไปตรงมา แต่โปรแกรมจะยาวเกินไป ถ้าใช้การควบคุมลําดับการ
ทํางานแบบวนซํ้า จะได้สคริปต์ใหม่ทส่ี นั ้ ลงและอ่านทําความเข้าใจได้งา่ ยกว่าดังนี้

การควบคุมลําดับการทํางานแบบวนซํ้า มีหลายลักษณะ ตามแต่ละชนิดของบล็อกควบคุม เช่น

การทํางานซํ้าทีไ่ ม่กาํ หนดจํานวนรอบ คือทําไปตลอดจนกว่าจะจบโปรแกรม

การทํางานซํ้าทีก่ าํ หนดจํานวนรอบทีแ่ น่นอน เช่น 10 รอบ

การทํางานซํ้าทีข่ น้ึ กับเงือ่ นไข โดยก่อนจะทําซํ้า ต้องตรวจสอบเงือ่ นไขก่อน ว่ายังเป็ นจริงอยู่
หรือไม่ ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริงจึงจะทําซํ้า หรือถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริงจึงหยุดทําซํ้า
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การควบคุมลําดับการทํางานแบบมีเงื่อนไข (Condition)
เงือ่ นไขถูกใช้ในการควบคุมทิศทางการทํางาน โดยการตัดสินใจทีจ่ ะทํางานหรือไม่ทาํ หรือต้อง
เลือกทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขเป็ นตัวกําหนด เช่น

ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริง จะทํางานทีอ่ ยูภ่ ายในบล็อกนี้

ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริง จะทํางานทีอ่ ยูภ่ ายในส่วนบน (ใต้ if) แต่ถา้ เป็ นเท็จ จะทํางานทีอ่ ยูภ่ ายใน
ส่วนล่าง (ใต้ else)

เงือ่ นไขยังใช้ควบคุมการทํางานรวมกับการควบคุมแบบอื่นอีก เช่น

ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริง จะทําซํ้างานทีอ่ ยูภ่ ายในบล็อกนี้

ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริง จะหยุดทําซํ้างานทีอ่ ยูภ่ ายในบล็อกนี้

ถ้าเงือ่ นไขเป็ นเท็จ จะหยุดการทํางานชัวคราว
่
จนกว่าเงือ่ นไขจะเป็ นจริงจึงจะทํางานในลําดับ
ต่อไป
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โอเปอร์เรชัน่ (Operation)
การเขียนโปรแกรมต้องอาศัยการคํานวณไม่มากก็น้อย โอเปอร์เรชันเป็
่ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
คํานวณ หรือการจัดการกับข้อความตัวอักษรทีใ่ ช้ในโปรแกรม
โอเปอร์เรชันใน
่ Scratch เป็ นโอเปอร์เรชันพื
่ น้ ฐาน แต่กเ็ พียงพอต่อการทําโปรเจก โอเปอร์เรชัน่
ทีซ่ บั ซ้อนสามารถสร้างได้ ด้วยการประกอบโอเปอร์เรชันพื
่ น้ ฐานเข้าด้วยกันตามหลัก
คณิตศาสตร์

โอเปอร์เรชันพี
่ ชคณิตและฟงั ก์ชนั ต่างๆ

โอเปอร์เรชันตรรกะ
่

โอเปอร์เรชันจั
่ ดการตัวอักษรและข้อความ

พืน้ ทีส่ ขี าวภายในบล็อกหมายถึงผูใ้ ช้สามารถใส่ขอ้ มูลเข้าไปได้จากคียบ์ อร์ด หรือใส่บล็อกก็ได้
พืน้ ทีส่ ขี าวทรงมนรับค่าเป็ นตัวเลขและรับบล็อกทรงมน พืน้ ทีท่ รงหกเหลีย่ มรับได้เฉพาะข้อมูลที่
เป็ นจริงหรือเท็จจากบล็อกทรงหกเหลีย่ มเท่านัน้ ส่วนพืน้ ทีส่ ขี าวทรงสีเ่ หลีย่ มรับข้อมูลทีเ่ ป็ น
ตัวอักษร ทําให้รบั ตัวเลขก็ได้ (ถือว่าเป็ นตัวอักษรด้วย) รับบล็อกทรงมนและบล็อกทรงหก
เหลีย่ มก็ได้ดว้ ย
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การทํางานแบบคู่ขนาน (Parallelism)
ใน Scratch ประกอบไปด้วยตัวละครต่างๆ รวมทัง้ เวที ซึง่ สามารถทํางานพร้อมๆ กันได้ ณ
ขณะหนึ่งๆ เรียกการทํางานแบบนี้วา่ การทํางานแบบคูข่ นาน ซึง่ ใกล้เคียงกับชีวติ จริงของคนเรา
ทีเ่ กิดการทํางานหลายๆ อย่างพร้อมกันไปในเวลาเดียวกัน เช่น ในงานปาร์ตเ้ี ต้นรําทีม่ ผี คู้ น
มากมาย บางคนก็พดู คุยกัน บางคนก็กาํ ลังดื่มกินอาหาร และหลายๆ คนก็กาํ ลังเต้นไป พร้อม
กับเสียงเพลงทีเ่ ปิ ดจากเวที
ใน Scratch การทํางานแบบคูข่ นาน เป็ นการทํางานจากหลายๆ สคริปต์พร้อมกัน แต่ละสคริปต์
นัน้ อาจมาจากตัวละครเดียวกันก็ได้ หรือจากหลายๆ ตัวละคร รวมทัง้ เวทีกไ็ ด้ สคริปต์เหล่านี้ถกู
กระตุน้ ให้ทาํ งานพร้อมกัน ณ ขณะหนึ่งๆ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเริม่ หรือจบสคริปต์พร้อมกัน เช่นเมือ่
ผูใ้ ช้คลิกธงเขียวเริม่ ต้นโปรแกรม สคริปต์ทต่ี อบสนองต่อการคลิกธงเขียวทุกสคริปต์จะเริม่ ต้น
ทํางานพร้อมกัน แต่ขณะทีส่ คริปต์เหล่านัน้ ทํางานอยู่ บางสคริปต์กาํ ลังถูกกระตุน้ จากผูใ้ ช้ เช่น
การกดคียห์ รือการคลิกตัวละคร ให้เริม่ ทํางาน หรือถูกกระตุน้ จากสคริปต์อ่นื ด้วยการส่งสาร

บล็อกทีค่ วบคุมให้สคริปต์เริม่ ทํางาน (พร้อมกัน) ได้จะอยูบ่ นสุดของสคริปต์ ซึง่ มีหลายแบบ เช่น
ตอบสนองเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงสีเขียวเริม่ ต้นโปรแกรม
ตอบสนองเมือ่ ผูใ้ ช้กดคีย์ (space) ต่างๆ บนคียบ์ อร์ด
ตอบสนองเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกตัวละครใดๆ บนเวที
ตอบสนองเมือ่ ได้รบั สารจากตัวละครหรือเวที ทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ สาร
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การสื่อสารภายในและภายนอกของโปรแกรม
ขณะโปรแกรมทํางาน ผูใ้ ช้สามารติดต่อสือ่ สารกับโปรแกรมได้ โดยการติดต่อหรือให้ขอ้ มูลกับ
โปรแกรม ภายในโปรแกรมเอง ตัวละครต่างๆ และเวที สามารถติดต่อสือ่ สารกัน ผ่านการส่งสาร
หรือแชร์ขอ้ มูลระหว่างกัน
การติดต่อสือ่ สารกันทําให้เกิดเหตุการณ์ขน้ึ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อาจเป็ นการ
สือ่ สารทางเดียว ถ้าอีกฝา่ ยไม่รบั รูถ้ งึ เหตุการณ์นนั ้ ดังนัน้ ต้องมีการตรวจจับรับรูถ้ งึ เหตุการณ์ท่ี
สนใจ และเหตุการณ์ทถ่ี ูกตรวจจับได้เท่านัน้ จึงจะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้

การติ ดต่อและให้ข้อมูลจากผูใ้ ช้ (Input)
ขณะโปรแกรมทํางาน ผูใ้ ช้สามารถติดต่อหรือให้ขอ้ มูลใหม่ๆ กับโปรแกรมได้ โดยทําได้หลาย
ทาง เช่น การคลิกด้วยเมาส์ การกดคียบ์ อร์ด การเปลีย่ นระดับเสียง ผ่านการพูดใส่ไมโครโฟน
การปรับค่าขัอมูลของตัวแปร ผ่านการเลื่อนสไลส์เดอร์ เป็ นต้น

การส่งสารระหว่างตัวละครและเวที (Message)
เวทีและตัวละครต่างๆ สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ ด้วยการส่งสารระหว่างกัน โดยเริม่ จากการ
สร้างสารขึน้ มาก่อน จากนัน้ ตัวละครหรือเวทีสามารส่งสารออกไปได้ ด้วยการกระจายสารซึง่ ไม่
ระบุผรู้ บั เวทีหรือตัวละครใดทีส่ นใจรับสารนี้ ก็สามารถตรวจจับสารนี้ และตอบสนองต่อสารทีร่ บั
ได้
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การเกิ ดเหตุการณ์ (Events)
ในขณะทีโ่ ปรแกรมกําลังทํางาน มีเหตุการณ์เกิดขึน้ มากมายในโปรแกรม ทัง้ จากการติดต่อและ
โต้ตอบระหว่างโปรแกรมกับผูใ้ ช้ ระหว่างตัวละครกับเวที หรือระหว่างตัวละครด้วยกันเอง
เหตุการณ์ทเ่ี กิดจากผูใ้ ช้ เช่น ผูใ้ ช้คลิกธงเขียวเริม่ ต้นโปรแกรม ผูใ้ ช้คลิกตัวละคร ผูใ้ ช้พมิ พ์
ข้อความตอบคําถามจากตัวละคร เหตุการณ์ทเ่ี กิดจากตัวละครหรือเวที เช่น การชนขอบเวที
ของตัวละคร การชนหรือการสัมผัสกันเองระหว่างตัวละคร การส่งสารระหว่างตัวละคร เป็ นต้น

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Event handling)
เมือ่ เหตุการณ์เกิดขึน้ เหตุการณ์ทไ่ี ด้รบั ความสนใจเท่านัน้ ทีจ่ ะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์
นัน้ ๆ การตอบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้ ต้องอาศัยการตรวจจับ หรือการรับสารว่าเหตุการณ์นนั ้ ๆ
เกิดขึน้ หรือยัง
ใน Scratch ใช้บล็อกควบคุมรูปทรงหมวก เป็ นตัวกําหนดว่า เหตุการณ์ไหนได้รบั ความสนใจ
ส่วนสคริปต์ใต้บล็อกควบคุมดังกล่าว เป็ นงานทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้ ๆ
เหตุการณ์จะไม่มคี วามหมายเลย ถ้าไม่มสี คริปต์ใดคอยตัวจับเหตุการณ์เหล่านัน้ เช่น ถ้าไม่มี
สคริปต์ใดเลยตรวจจับและตอบสนองการคลิกธงเขียว
เขียนมา จะไม่สามารถเริม่ ต้นทํางานได้เลย

จากผูใ้ ช้ โปรแกรมที่
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การประสานงาน (Synchronization)
การทํางานของตัวละครและเวที อาจเกิดขึน้ พร้อมๆ กันในลักษณะคูข่ นาน (Parallelism) ทีต่ ่าง
คนต่างทํางานของตนไป แต่ลกั ษณะการทํางานอีกแบบหนึ่ง คือการทํางานร่วมกัน ทีม่ ลี าํ ดับ
ขัน้ ตอนการทํางานระหว่างกัน บางครัง้ ต้องคอยรับงานจากคนอื่น บางครัง้ ต้องส่งงานให้คนอื่น
ทําต่อ ทุกคนต้องทํางานประสานกัน ให้เป็ นจังหวะเดียวกัน เพือ่ ให้งานใหญ่สาํ เร็จลุรว่ งไปได้
การประสานงานให้เป็ นจังหวะเดียวกัน คล้ายกับการส่งไม้ในการวิง่ ผลัด นักวิง่ คนแรกส่งไม้ให้
นักวิง่ คนทีส่ องวิง่ ต่อ จากนัน้ ส่งไม้ให้นกั วิง่ คนถัดไปวิง่ ต่อ จนกระทัง้ นักวิง่ คนสุดท้ายวิง่ เข้าเส้น
ชัย
การประสานงานระหว่างตัวละครและเวทีใน Scratch ใช้วธิ กี ารสร้างสาร (Message) เพือ่ ใช้
สือ่ สารระหว่างกัน เปรียบเสมือนไม้ผลัด เมือ่ ต้องการส่งสารเพือ่ ส่งต่อการทํางานระหว่างกัน ก็
จะส่งกระจายสารออกไป (Broadcast) ผูร้ บั ทีส่ นใจในสารนี้ ก็จะรับสารแล้วทํางานต่อไป
เปรียบเสมือนการส่งไม้ผลัด ให้คนทีร่ บั ไม้วงิ่ ต่อไปนัน้ เอง
การสร้างและส่งกระจายสารออกไป ทําได้ดว้ ยบล็อกส่งกระจาย
การส่งกระจาย
สารทําให้เกิดเหตุการณ์ขน้ึ เวทีหรือตัวละครใด ทีส่ นใจรับสารนี้ สามารถทําได้โดยการเริม่ ต้น
สคริปต์ดว้ ยบล็อก
เหตุการณ์ทไ่ี ด้รบั สารนี้

งานทีต่ ามมาต่อจากบล็อกนี้ คือการตอบสนองต่อ

การสร้างสารใหม่มาใช้เอง การส่งกระจายสารทําให้เกิดเหตุการณ์ขน้ึ การตอบสนองต่อสารที่
สนใจ ทําให้เวทีและต้วละครต่างๆ สามารถสือ่ สารระหว่างกันได้ และสามารถส่งต่อการทํางาน
ให้สอดคล้องกันได้
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การโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม (User interaction)
การโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ทีผ่ ใู้ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับโปรแกรม
ด้วยการให้ขอ้ มูลในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ทําให้เกิดเหตุการณ์ในโปรแกรม ตามลักษณะการให้ขอ้ มูล
นัน้ เมือ่ โปรแกรมรับรูแ้ ละตรวจจับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ก็สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้ ๆ
ได้ตามทีไ่ ด้เขียนโปรแกรมเอาไว้
การโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม เป็ นเหตุการณ์แบบหนึ่งทีอ่ าจเกิดเมือ่ ใดก็ได้ เกิดชัวครั
่ ง้
ชัวคราวก็
่
ได้ เกิดอย่างต่อเนื่องก็ได้ หรือไม่เกิดเลยก็ได้ ขึน้ กับการออกแบบและชนิดของ
โปรแกรม เช่น โปรแกรมแอนิเมชัน่ ทีผ่ ใู้ ช้อาจดูอย่างเดียว ไม่โต้ตอบกับโปรแกรมเลย
โปรแกรมตอบโจทย์คณิตศาสตร์ ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งตอบคําถามกับโปรแกรม ด้วยการคลิกเมาส์ หรือกด
คียเ์ ลือกคําตอบ หรือโปรแกรมเกม ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งโต้ตอบกับโปรแกรมตลอดเวลา เป็ นต้น
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การออกแบบช่องทางการติ ดต่อระหว่างโปรแกรมกับผูใ้ ช้ (User interface design)
โปรแกรมรับรูก้ ารติดต่อ เมือ่ ได้รบั ข้อมูลจากผูใ้ ช้ แต่จะตอบสนองเฉพาะสิง่ ทีโ่ ปรแกรมสนใจ ซึง่
ต้องถูกเขียนโปรแกรมไว้ลว่ งหน้ามาแล้ว เช่น เขียนโปรแกรมให้รบั รูแ้ ละตอบสนองต่อการกด
คีย์ x ถ้าผูใ้ ช้กดคีย์ x โปรแกรมก็จะตอบสนองตามทีไ่ ด้เขียนโปรแกรมไว้ แต่ถา้ ผูใ้ ช้กดคีย์ y ซึง่
โปรแกรมไม่รบั รูก้ ารกดคีย์ y จึงไม่ทาํ อะไรตอบสนอง
การรับรูแ้ ละตอบสนองต่อการกดคีย์ x เป็ นการสร้างช่องทางให้ผใู้ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับโปรแกรม
ในขณะทีก่ ารกดคีย์ y ไม่ได้เป็ นช่องทางติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม
นอกจากผูใ้ ช้ จะสามารถติดต่อโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (เมาส์ คียบ์ อร์ด
ไมโครโฟน) ได้แล้ว การสร้างตัวละครขึน้ มา เพือ่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งให้ผใู้ ช้ตดิ ต่อกับโปรแกรม
โดยเฉพาะ ก็สามารถทําได้ โดยตัวละครเหล่านี้จะอยูก่ บั ที่ คล้ายปุม่ พร้อมจะทํางาน เมือ่ ผูใ้ ช้
คลิกทีต่ วั ละครเหล่านี้
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ตัวแปร (Variables)
ตัวแปรเป็ นทีพ่ กั ของข้อมูล อ้างอิงด้วยชื่อของตัวแปร สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลได้ หรือ
เรียกดูขอ้ มูลในภายหลังได้ ต้วแปรข้อมูลภายใน ทีพ่ ร้อมใช้งานได้เลย มีหลายตัวแปร เช่น ตัว
แปรเก็บข้อมูลคําตอบจากผูใ้ ช้
ตัวแปรเก็บค่าตําแหน่งของตัวละคร
เป็ นต้น
ตัวแปรยังถูกสร้างขึน้ มาใหม่ได้ เมือ่ มีขอ้ มูลทีต่ อ้ งใช้ต่อเนื่องในโปรแกรม เช่น เมือ่ ต้องการเก็บ
คะแนนในเกมระหว่างการเล่น ก็สามารถสร้างตัวแปร
มาเก็บคะแนนได้ ตัวแปรทีส่ ร้างขึน้
ใหม่ยงั กําหนดได้วา่ ให้ใช้เฉพาะกับตัวละครทีส่ ร้างตัวแปรนี้ หรือให้ทุกตัวละครใช้ตวั แปรนี้
ร่วมกันได้
ตัวแปรยังสามารถลดความซับซ้อนของการคํานวณยาวๆได้ การคํานวณทีใ่ ช้บ่อยๆ ในหลายๆ
แห่งในโปรแกรม สามารถคํานวณเพียงครัง้ เดียว แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร จากนัน้ นําไปใช้
อีกได้เลยไม่ตอ้ งคํานวณใหม่

78

kidsangsan.com

สมชาย พัฒนาชวนชม

ลิ สต์ (List)
ลิสต์เป็ นตัวแปรทีใ่ ช้เก็บข้อมูลหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลลักษณะเดียวกัน
ควรเก็บไว้ทเ่ี ดียวกันให้เป็ นระบบ ทําให้งา่ ยต่อการใช้งาน
ลักษณะของข้อมูลทีเ่ ก็บรวมกันอย่างเป็ นระบบ มีให้เห็นทัวไปใน
่
Scratch เช่น การเก็บชุดตัว
ละคร ภาพฉากหลังของเวที รายการทีใ่ ห้เลือกในบล็อกคําสังต่
่ างๆ เช่น ประเภทของเอฟเฟค
ตัวโน๊ตดนตรี ชนิดเครือ่ งดนตรี ทิศการเคลื่อนที่ เป็ นต้น
ลิสต์เหมือนตัวแปร สามารถสร้างขึน้ ได้ เช่น ข้อมูลชื่อของอาวุธต่างๆ ในเกม แทนทีจ่ ะเก็บ
แยกกันในแต่ละตัวแปร ซึง่ จะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ มีอาวุธใหม่เพิม่ ขึน้ ทําให้ยากต่อการจดจําและ
การใช้งานตัวแปรเหล่านัน้ แต่ถา้ เก็บในลิสต์ จะมีเพียงตัวแปรลิสต์อาวุธตัวแปรเดียว ข้อมูลชื่อ
ของอาวุธจะถูกเก็บไว้ภายในรายการของลิสต์แทน
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โปรเจกใน Scratch
การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ในหนังสือเล่มนี้ เริม่ จากการหัดใช้งานตัวโปรแกรม
ก่อนในเบือ้ งต้น จากนัน้ เริม่ เรียนรูส้ ว่ นประกอบต่างๆ เพือ่ สร้างโปรเจก พร้อมกับเรียนรูแ้ นวคิด
หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม
ในส่วนนี้เป็ นการศึกษาการเขียนโปรแกรมผ่านโปรเจกต่างๆ ทีเ่ สร็จเรียบร้อยแล้ว เป็ นวิธกี ารที่
เริม่ จากภาพรวมของโปรเจกก่อน ผูเ้ รียนสามารถเห็นเป้าหมายและผลลัพธ์ของโปรเจกเป็ น
อย่างไร แล้วแต่ละส่วนประกอบของโปรเจกถูกสร้างอย่างไร เรียนรูก้ ารเขียนสคริปต์ในแต่ละตัว
ละครและเวที เพือ่ ทําให้โปรเจกสมบรูณ์ได้อย่างไร
ทุกโปรเจกทีจ่ ะเรียนรูต้ ่อไปนี้ มาพร้อมกับโปรแกรม Scratch ทําให้แน่ใจได้วา่ ถ้าผูเ้ รียนติดตัง้
โปรแกรม Scratch แล้ว จะสามารถเรียนรูท้ ุกโปรเจกจากหนังสือเล่มนี้ได้ โปรเจกใน Scratch
แบ่งเป็ นหมวดหมูท่ ม่ี เี ป้าหมายทีช่ ดั เจน แต่ละหมวดมีหลายโปรเจก เมือ่ ศึกษาโปรเจกหนึ่งใน
แต่ละหมวดแล้ว โปรเจกทีเ่ หลือในหมวดนัน้ ก็สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้เอง เมือ่ ศึกษา
หลากหลายโปรเจกแล้ว จะเห็นศักยภาพโดยรวมของ Scratch ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมใน
เว็บไซต์ Scratch ซึง่ มีโปรเจกมากมายจากผูใ้ ช้ทวโลกได้
ั่
อกี และควรนําความรูท้ ศ่ี กึ ษามา ไป
ต่อยอด ประยุกต์ใช้ ในการสร้างโปรเจกใหม่อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตัวเอง
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กระบวนการทํางานเพื่อสร้างโปรเจกใน Scratch

การสร้างโปรเจกใน Scratch ก็คล้ายกับการสร้างละครเวทีเรือ่ งหนึ่ง ซึง่ ประกอบไปด้วยเวที
สําหรับการแสดง และตัวละครต่างๆ เป็ นสําคัญ โดยทีต่ วั ละครแต่ละตัวก็จะมีบทบาทของมันเอง
เมือ่ ละครเปิ ดฉากแต่ละตัวละครก็ออกสูเ่ วที ดําเนินเรือ่ งราวจากต้นจนจบ
ผูส้ ร้างโปรเจกก็เปรียบเสมือนผูส้ ร้างละคร ควบคุมการสร้างทัง้ หมด ตัง้ แต่เขียนเค้าโครงของ
ละคร การดําเนินเรือ่ ง การจัดเวทีสถานที่ เลือกนักแสดง เขียนบท และกํากับการแสดงบนเวที
นอกจากนัน้ ยังเป็ นผูจ้ ดั เสือ้ ผ้า ฉากเวที ทําเสียงประกอบ และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ดู
เหมือนจะยุง่ ยากมากมายเกินกว่าเด็กๆ จะทําได้ แต่เชือ่ หรือไม่ทมี พัฒนา Scratch ทําเรือ่ ง
ทัง้ หมดให้เป็ นเรือ่ งง่าย เป็ นขัน้ เป็ นตอน ท้าทายจินตนาการของพวกเขา
การสร้างโปรเจก เป็ นกระบวนการทําซํ้า ทีเ่ ริม่ จากส่วนเล็กๆ ในแต่ละตัวละครและเวที ขยาย
ใหญ่ขน้ึ จนเป็ นโปรเจกทีส่ มบรูณ์ ขณะเขียนโปรแกรม ต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของ
โปรแกรมอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ หาข้อผิดพลาดแล้วทําการแก้ไข เมือ่ มีความชํานาญมากขึน้
ผูเ้ รียนจะเริม่ สังเกตเห็นว่า บางส่วนของโปรแกรมมีความเหมือนหรือคล้ายกัน ทัง้ จากตัวละคร
เดียวกันหรือต่างตัวละครกัน แทนทีจ่ ะเขียนใหม่ตงั ้ แต่ตน้ ผูเ้ รียนสามารถนําส่วนของโปรแกรม
นัน้ มาใช้ใหม่ได้อกี หรือนํามาปรับเปลีย่ นให้เข้ากับความต้องการ ทําให้ลดเวลาในการเขียน
โปรแกรมได้
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โปรเจก Aquarium
การเปิ ดโปรเจก
เริม่ ต้นโปรเจกแรก ด้วยวิธกี ารเปิ ดโปรเจกตัวอย่างในโปรแกรม Scratch โดยคลิกทีเ่ มนู File
คลิกเลือก Open ... หน้าต่าง Open Project จะปรากฎ พร้อมกับโปรเจกมากมายทีม่ าตอน
ติดตัง้ โปรแกรม จะมีปมุ่ โฟล์เดอร์อยูด่ า้ นซ้ายสุด ตรงกลางเป็ นโฟล์เดอร์ยอ่ ยหรือไฟล์โปรเจก
ต่างๆ ด้านขวามือจะเป็ นรายละเอียดของโปรเจกทีเ่ ลือก

เพือ่ เปิ ดโปรเจก Aquarium ให้คลิกปุม่ โฟล์เดอร์ Examples (1) จากนัน้ จะเห็นโฟล์เดอร์ยอ่ ยใน
หมวดต่างๆ ให้เลือกโฟล์เดอร์ Animation ซึง่ จะแสดงโปรเจกต่างๆ ในหมวดนี้ สังเกตชื่อโฟล์
เดอร์ล่าสุด (Animation) ปรากฎอยูท่ ่ี (2) เมือ่ คลิกเลือก Aquarium (3) จะเห็นรายละเอียดของ
โปรเจกทางขวามือ (4) เป็ นหน้าตาของโปรเจกนี้ (5) เป็ นข้อมูลผูส้ ร้างโปรเจก วิธใี ช้งาน
แนวคิดในการสร้างโปรเจกนี้ และแนวคิดต่อยอด คลิกปุม่ OK เพือ่ เปิ ดโปรเจก
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ภาพรวมของโปรเจก
โปรเจก Aquarium เป็ นการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันในอควาเรี
่
ยม การทํางานหลักๆ
ของปลา ปลาหมึก และแมงกระพรุน คือ การว่ายนํ้าไปมาแหวกว่ายผ่านกอสาหร่ายในตูก้ ระจก
แต่เพือ่ ให้ดสู มจริง เมือ่ ชนกระจก (กรอบของเวที) พวกมันจะว่ายกลับ และให้ดเู ป็ นธรรมชาติ
มากยิง่ ขึน้ พวกมันแต่ตวั จะต้องมีการเปลีย่ นทิศการเคลื่อนทีบ่ า้ งบางเวลา โดยทีท่ ุกๆ หนึ่ง
วินาทีพวกมันมีโอกาสหันกลับทิศ 180 องศา โอกาสการกลับทิศของพวกมันแต่ละตัวมีคา่ ไม่
เท่ากัน เช่น พวกปลาต่างๆ จะมีโอกาสกลับทิศอยู่ 1 ใน 6 และถ้าสังเกตทีฉ่ ากหลังจะเห็น
ฟองอากาศลอยขึน้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของฉากหลังนัน้ เอง
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ตัวละครและฉากเวที
โปรเจก Aquarium มีปลาชนิดต่างๆ อยู่ 5 ตัว ปลาหมึก แมงกระพรุน อย่างละ 1 ตัว และ
สาหร่าย 3 กอ ฉากหลังเป็ นพืน้ ทรายกับฟองอากาศในนํ้า

ตัวละครใน Aquarium มีอยูห่ ลายตัว ถ้าสนใจในตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ต้องเลือกมันก่อน เช่น
ต้องการเลือกแมงกระพรุน ทําได้โดยการคลิกทีแ่ มงกระพรุนทีอ่ ยูใ่ นรายการตัวละคร หรืออีกวิธี
หนึ่งคือการดับเบิล้ คลิกทีแ่ มงกระพรุนในเวที ตัวละครทีถ่ ูกเลือก (แมงกระพรุน) จะมีกรอบสีฟ้า
ล้อมรอบอยู่
ตัวละครทีถ่ ูกเลือก (แมงกระพรุน) จะสามารถเขียนโปรแกรมสคริปต์ได้ในแทป Scripts เพิม่ หรือ
ลดชุดละครได้ในแทป Costumes หรือใส่เสียงได้ในแทป Sounds
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การเลือกเวทีทาํ ได้คล้ายกับตัวละคร คือ คลิกเวทีในรายการตัวละครกับเวที หรือดับเบิลคลิก
พืน้ ทีว่ า่ งบนเวที เมือ่ เลือกเวทีแล้ว จะปรากฏสีฟ้าล้อมรอบเวทีเช่นกัน

เวทีสามารถเขียนโปรแกรมสคริปต์ได้ในแทป Scripts เพิม่ หรือลดฉากหลังเวทีได้ในแทป
Backgrounds หรือใส่เสียงได้ในแทป Sounds
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สคริ ปต์ตวั ละครและเวที
สคริ ปต์ของปลา
สคริปต์ของปลาชนิดต่างๆ (Creature2 – Creature6) จะเหมือนกันหมด ดังนัน้ ดูสคริปต์ของ
ปลา Creature5 เป็ นตัวแทนของปลาทีเ่ หลือ

สคริปต์แรกทําให้ปลาเคลื่อนทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ในตูป้ ลา และเมือ่ ชนผนัง (ขอบของเวที) ก็จะเปลีย่ นทิศ
ทางการเคลื่อนที่ ด้วยการสะท้อนกลับออกมา สคริปต์เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงสีเขียวเริม่ ต้นทํางาน
สคริปต์ ตามด้วยบล็อกควบคุมตลอดเวลา (forever) เพือ่ ให้ปลาว่ายนํ้าไปเรือ่ ยๆ ปลาจะ
เคลื่อนที่ (move 1 steps) ไปช้าๆ (ทีละ 1) และตรวจสอบตัวเองว่า ชนกรอบของเวทีหรือยัง ถ้า
ชนมันจะสะท้อนกลับ (if on edge, bounce)
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ส่วนสคริปต์ทส่ี องทําให้ปลาดูเป็ นธรรมชาติมากขึน้ ด้วยการเปลีย่ นทิศ ว่ายกลับไปกลับมา
เหมือนอยูใ่ นตูป้ ลาจริงๆ สคริปต์น้ีเริม่ ทํางานพร้อมกับสคริปต์แรกเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว การ
เปลีย่ นทิศเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงใช้บล็อกตลอดเวลาควบคุมการทํางาน การเปลีย่ นทิศ
ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข (บล็อกถ้า if) จากการสุม่ ตัวเลข (pick random) ตัง้ แต่ 1 ถึง 6 ถ้าเลขสุม่ ได้
เท่ากับ 1 เงือ่ นไขจะเป็ นจริง แสดงว่าปลามีโอกาสในการกลับทิศอยู่ 1 ใน 6 เมือ่ เงือ่ นไขเป็ นจริง
ปลาจะหันกลับ 180 องศา (turn 180 degrees) การตรวจสอบเงือ่ นไขเพือ่ การเปลีย่ นทิศ จะ
เกิดขึน้ ทุกๆ 1 วินาที โดยใช้บล็อกคอย (wait 1 sec) ในการจับเวลา

สคริ ปต์ของปลาหมึก
สคริปต์ของปลาหมึก (Creature7) คล้ายกับของปลามาก สคริปต์แรกนัน้ เหมือนกับสคริปต์แรก
ของปลาเลย ส่วนสคริปต์ทส่ี องก็แทบจะเหมือนสคริปต์ทส่ี องของปลาอีกเหมือนกัน เพียงแต่
โอกาสในการกลับทิศอยูท่ ่ี 1 ใน 3 (pick random 1 to 3 = 1)
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สคริ ปต์ของแมงกระพรุน

สคริปต์ของแมงกระพรุนมีอยู่ 3 สคริปต์ แต่กค็ ล้ายกับสคริปต์ของปลาเช่นกัน สคริปต์แรกเป็ น
การใช้เอฟเฟคเพือ่ ทําให้ตวั เองโปร่งแสง โดยการใช้บล็อกเอฟเฟคล่องหน (ghost) ด้วยค่าที่ 35
(set ghost effect to 35)
สคริปต์ทส่ี องนัน้ เหมือนกับสคริปต์แรกของปลาเลย ส่วนสคริปต์ทส่ี ามก็คล้ายกับสคริปต์ทส่ี อง
ของปลาอีกเหมือนกัน เพียงแต่โอกาสในการกลับทิศอยูท่ ่ี 1 ใน 10 (pick random 1 to 10 = 1)
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สคริ ปต์ของสาหร่าย

หน้าทีข่ องสาหร่าย คือ ทําให้ตปู้ ลาดูมมี ติ ลิ กึ เข้าไป ด้วยการกําหนดตําแหน่งในแนวลึกของตู้
ปลา (เลเยอร์ Layer) ให้กบั สาหร่ายแต่ละกอ เพือ่ ทําให้ดเู หมือนว่าสาหร่ายอยูล่ กึ คนละตําแหน่ง
ในตูป้ ลา สคริปต์ของสาหร่ายแต่ละกอเริม่ ต้นเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว สาหร่าย plant1 จะเคลื่อนไป
ทีเ่ ลเยอร์หน้าสุดก่อน (go to front) จากนัน้ ย้ายถอยหลังไป 2 เลเยอร์ (go back 2 layers)
สาหร่าย plant2 ทําคล้ายกัน แต่ถอยหลังไป 4 เลเยอร์ ส่วนสาหร่าย plant3 ก็ทาํ เช่นกัน แต่
ถอยหลังด้วยการสุม่ ค่าระหว่าง 1 ถึง 7
เลเยอร์ใน Scratch เป็ นการกําหนดตําแหน่งความลึกแบบง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อนอะไร เลเยอร์ทม่ี ี
ตัวเลขมาก ก็จะอยูล่ กึ เข้าไปด้านในของจอคอมพิวเตอร์ การกําหนดเลเยอร์ทาํ ให้ตวั ละครเสมือน
อยูใ่ นโลกสามมิติ ตัวละครจะมีการเหลื่อมลํ้ากัน ตัวละครทีอ่ ยูเ่ ลเยอร์ดา้ นหน้า (ตัวเลขน้อย) ก็
จะบังตัวละครทีอ่ ยูเ่ ลเยอร์ลกึ ลงไป (ตัวเลขมาก)
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สคริ ปต์ของเวที
สคริปต์เวทีสว่ นใหญ่มกั จะเกีย่ วกับฉากหลังของเวที (Backgrounds) สคริปต์ของเวทีในโปรเจก
Aquarium ถูกเขียนขึน้ เพือ่ ให้เห็นการเคลื่อนไหวของฟองอากาศตลอดเวลา โดยการเปลีย่ นฉาก
หลังของเวที

จากสคริปต์จะเห็นว่า เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียวแล้ว ฉากหลังจะเปลีย่ นเป็ นภาพถัดไปทีล่ ะภาพ (next
background) สลับวนกันไป (ใช้บล็อกตลอดเวลา forever) ตลอดทุกๆ 1 วินาที (จับเวลาด้วย
บล็อก wait) จนกว่าโปรแกรมจะหยุด การเปลีย่ นแปลงของฉากเป็ นการแสดงแอนิเมชันง่
่ ายๆ
เพือ่ ทําให้เห็นฟองอากาศลอยขึน้ ตลอดเวลา
บล็อก next background ใช้สาํ หรับเปลีย่ นภาพฉากหลังตามลําดับของภาพ เช่น ในกรณีน้ี มี
ฉากหลัง 3 ภาพ และปจั จุบนั แสดงภาพที่ 1 ทุกครัง้ ทีใ่ ช้บล็อก next background ภาพทีจ่ ะ
แสดงถัดไปคือภาพที่ 2 ภาพถัดไปคือภาพที่ 3 จากนัน้ จะวนกลับไปภาพที่ 1 อีกครัง้ ลําดับภาพ
จะเป็ นเช่นนี้ไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ยังใช้คาํ สังนี
่ ้อยู่
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แอนิ เมชันจากการเปลี
่
่ยนภาพฉากหลัง

ฉากเวทีสามารถทําแอนิเมชันแบบง่
่
ายๆ ด้วยการเปลีย่ นภาพฉากหลัง เช่นในกรณีน้ี มีภาพฉาก
หลังอยู่ 3 ภาพ ทีแ่ ตกกันในส่วนของฟองอากาศ เมือ่ เปลีย่ นภาพฉากหลังทีละภาพ ต่อเนื่องกัน
ไป จะเห็นฟองอากาศลอยขึน้ ตลอดเวลา
เนื่องจากมีภาพทีใ่ ช้แสดงแอนิเมชันอย่
่ างจํากัด เพือ่ แลกกับการใช้ขอ้ มูลทีน่ ้องลง ทําให้การ
เปลีย่ นแปลงภาพเกิดขึน้ รวดเร็วเกินไป จนดูไม่ทนั ดังนัน้ ต้องหน่วงเวลาการเปลีย่ นแปลงภาพ
ด้วยบล็อก wait ซึง่ เป็ นคําสังหยุ
่ ดทํางานชัวคราว
่
ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
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การต่อยอดโปรเจก Aquarium
การศึกษาโปรเจกทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทําให้เราได้เรียนรูก้ ารเขียนโปรแกรม จากมุมมองของคนอื่น ได้ฝึก
อ่านโปรแกรม และแนวคิดเบือ้ งหลังของโปรเจกนัน้ ๆ วิธนี ้ียงั ช่วยให้มอื ใหม่หดั เขียนโปรแกรม
เริม่ ต้นหัดเขียนโปรแกรมด้วยการต่อยอดจากโปรเจกเดิม โดยไม่ตอ้ งเริม่ จากศูนย์ คําแนะนํา
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่าง เพือ่ ดูวา่ จะต่อยอดโปรเจกนี้ได้อย่างไรบ้าง
• สังเกตว่า เหล่าปลา ปลาหมึก และแมงกระพรุน ต่างเคลื่อนทีไ่ ม่หยุดเลย ทําอย่างไรให้
มันหยุดบ้าง เคลื่อนทีบ่ า้ ง
• พวกมันเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วเท่ากันหมด ดูแล้วง่วงนอน ทําอย่างไรให้มนั เคลื่อนทีด่ ว้ ย
ความเร็วต่างกัน หรือแต่ละตัวสามารถใช้ความเร็วทีต่ ่างกันได้
• เพิม่ ความหลากหลายในการเคลื่อนทีข่ องปลา แทนทีจ่ ะใช้การสุม่ เพือ่ เปลีย่ นทิศ ลองให้
พวกมันเคลื่อนทีไ่ ปพร้อมๆ กับการเปลีย่ นทิศ โดยการใช้บล็อกเปลีย่ นทิศทางคูก่ บั
บล็อกเคลื่อนที่ ทดลองเปลีย่ นค่าต่างๆ ดูวา่ ค่าไหนทีท่ าํ ให้ปลาเคลื่อนทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
มากขึน้

จะเห็นว่าการปรับเปลีย่ นโปรแกรมใน Scratch นัน้ ทําได้งา่ ย และทีส่ าํ คัญเห็นผลได้แทบทันที
ทําให้การเรียนเขียนโปรแกรมใน Scratch ไม่ยากเหมือนภาษาอื่น
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โปรเจก MadLibs
โปรเจก MadLibs เป็ นการเล่าเรือ่ ง (Story telling) ทีม่ กี ารโต้ตอบกับผูใ้ ช้ ก่อนจะเข้าสูก่ ารเล่า
เรือ่ ง เริม่ ต้นเปิ ดโปรเจก MadLibs ด้วยการคลิกเมนู File เลือก Open จากนัน้ คลิกปุม่
Examples เลือกโฟล์เดอร์ Stories เลือกโปรเจก MadLib

ภาพรวมโปรเจก
MadLibs เป็ นการเล่าเรือ่ ง ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็ นผูด้ าํ เนินเรือ่ ง เริม่ ต้นด้วยการถามตอบกับผูใ้ ช้ จากนัน้
ข้อมูลคําตอบจากผูใ้ ช้จะถูกส่งต่อให้กบั วาฬ 2 ตัว นําออกมาเล่าเรือ่ งตลกผูกกับคําตอบทีไ่ ด้มา
วาฬทัง้ สองตัวมีการส่งต่อบทบาทและบทพูดระหว่างกัน พร้อมกับแสดงแอนิแมชัน่ เสียง
ประกอบ และเอฟเฟคบนฉากหลัง เพือ่ เพิม่ สีสรรให้กบั การเล่าเรือ่ ง
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ตัวละครและฉากเวที
ตัวละครมีเพียงผูห้ ญิงเป็ นผูด้ าํ เนินเรือ่ ง วาฬตัวใหญ่และวาฬตัวเล็กเป็ นผูเ้ ล่าเรือ่ ง และฉากเวที
เป็ นวิวทิวทัศน์

สคริ ปต์ตวั ละครและเวที
สคริ ปต์ของผูด้ าํ เนิ นเรื่อง
สคริปต์ของผูห้ ญิงซึง่ เป็ นผูด้ าํ เนินเรือ่ ง เริม่ ต้นด้วยการพูดเกริน่ ก่อนจะถามตอบกับผูใ้ ช้ คําตอบ
จากผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ แล้วส่งต่อให้วาฬ 2 ตัวเป็ นผูเ้ ล่าเรือ่ งต่อไป

สคริปต์เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงสีเขียว เป็ นการเริม่ ต้นการเล่าเรือ่ ง โดยผูด้ าํ เนินเรือ่ งได้พดู เกริน่ สาม
ประโยคๆ ละ 2 วินาที ด้วยบล็อกพูด (say)
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จากนัน้ เป็ นการถามตอบกับผูใ้ ช้ โดยถามผูใ้ ช้ดว้ ยบล็อกถาม (ask) แล้วรอคําตอบจากผูใ้ ช้ เมือ่
ผูใ้ ช้พมิ พ์คาํ ตอบและกดคีย์ Enter แล้ว คําตอบจะถูกเก็บไว้ทต่ี วั แปรภายในชื่อ answer
เนื่องจากทุกครัง้ ทีม่ กี ารถามตอบ คําตอบใน answer จะถูกแทนทีด่ ว้ ยคําตอบใหม่ลา่ สุดเสมอ
เพราะฉนัน้ ถ้าต้องการนําแต่ละคําตอบมาใช้ภายหลัง ต้องสร้างตัวแปรใหม่ มาเก็บค่าคําตอบนัน้
แทน
โปรเจกนี้สร้างตัวแปรมา 4 ตัว คือ action name thing1 และ thing2 เพือ่ เก็บแต่ละคําตอบของ
ผูใ้ ช้ เมือ่ ได้คาํ ตอบทัง้ หมดแล้ว ก็จะเริม่ การเล่าเรือ่ ง ด้วยการส่งสาร start story ให้วาฬ 2 ตัว
ออกมาเล่าเรือ่ งผูกกับคําตอบทีไ่ ด้รบั มาในตัวแปรทัง้ สี่

การถามตอบกับผูใ้ ช้
การโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั โปรแกรม มีหลายวิธี เช่น การคลิกเมาส์ การกดคียบ์ อร์ด การใช้เสียง
เป็ นต้น ในโปรเจกนี้ผดู้ าํ เนินเรือ่ งมีการถามตอบกับผูใ้ ช้ คําถามจะปรากฎบนเวที ผูใ้ ช้ตอบผ่าน
คียบ์ อร์ด โปรแกรมจะรอรับคําตอบ และรอจนกว่าผูใ้ ช้จะกดคีย์ Enter หรือคลิกเครือ่ งหมายถูก
คําตอบทีไ่ ด้จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร
คําตอบ

จะถูกแชร์ระหว่างตัวละครทุกตัว และจะเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ทีใ่ ช้บล็อกคําถาม
ถ้าต้องการเก็บคําตอบปจั จุบนั ไว้ ต้องเก็บไว้ในตัวแปรอื่นทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ เช่น

ต้องการเก็บค่าในตัวแปร answer ในตัวแปร name โดยใช้บล็อก
แปร name เป็ นตัวแปรหนึ่งในรายการตัวแปรทีส่ ร้างโดยผูใ้ ช้

ตัว
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ความแตกต่างในการถามตอบระหว่างตัวละครกับเวที
ถ้าคําถามมาจากตัวละคร คําถามจะถูกพูดจากตัวละคร และจะปรากฎกรอบให้ผใู้ ช้พมิ พ์เพือ่
ตอบคําถาม ด้านล่างของเวที

แต่ถา้ คําถามมาจากเวที คําถามจะปรากฎในกรอบการถามตอบ ด้านล่างของเวที
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การสร้างตัวแปร
วิธสี ร้างตัวแปรนัน้ ให้เลือกบล็อกหมวดตัวแปร จากนัน้ คลิกปุม่ สร้างตัวแปร (Make a variable)

คําถามทีผ่ ดู้ าํ เนินเรือ่ งถาม ต้องการ 4 คําตอบ ดังนัน้ ต้องสร้างตัวแปรมา 4 ตัว
ตัวแปรต้องมีช่อื เพือ่ เรียกใช้ภายหลัง ชื่อตัวแปรทัง้ 4 นัน้ คือ action name thing1 และ thing2
เมือ่ สร้างตัวแปรแล้ว จะเกิดบล็อกใหม่สาํ หรับตัวแปรทัง้ 4 ในบล็อกหมวดตัวแปร โดยด้านหน้า
ของบล็อกเหล่านี้ จะมีกล่องสีเ่ หลีย่ มทีส่ ามารถคลิกเลือกได้ ถ้าคลิกเลือกจะมีเครือ่ งหมายถูก
ปรากฎ และจะทําให้ตวั แปรนี้แสดงค่าปจั จุบนั ของมันบนเวที
การกําหนดค่าให้ตวั แปร ให้ใช้บล็อกตัง้ ค่า (set) โดยเลือกชื่อตัวแปรทีต่ อ้ งการก่อน (จาก
รายการตัวแปรทัง้ หมดทีถ่ ูกสร้างขึน้ ) จากนัน้ กําหนดค่าให้มนั ซึง่ ค่านัน้ อาจเป็ นตัวเลขหรือ
ตัวอักษร ทีพ่ มิ พ์เข้าไปตรงๆ ในช่องว่าง หรือใช้คา่ ทีอ่ ยูใ่ นบล็อกตัวแปรก็ได้ เช่น บล็อกตัวแปร
answer
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การแชร์ข้อมูล
ขณะทีส่ ร้างตัวแปร ยังสามารถกําหนดตัวแปรให้เป็ นตัวแปรส่วนตัวได้ โดยคลิกเลือก For this
sprite only เพือ่ ใช้ในตัวละครตัวทีส่ ร้างตัวแปรนี้เท่านัน้ หรือกําหนดตัวแปรให้เป็ นตัวแปร
ส่วนรวมได้ โดยคลิกเลือก For all sprites เพือ่ ให้ทุกตัวละคร รวมทัง้ เวที สามารถใช้ตวั แปรนี้ได้

ถ้าให้ทุกตัวละครและเวทีใช้ตวั แปรได้ ตัวแปรทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ จะปรากฎอยูใ่ นบล็อกหมวดตัวแปร
ของทุกตัวละคร รวมทัง้ เวทีดว้ ย วิธนี ้ีเป็ นการแชร์ขอ้ มูลระหว่างตัวละครต่างๆ และเวที เหมือน
ในโปรเจกนี้ ตัวแปรทีใ่ ช้เก็บคําตอบนัน้ เป็ นตัวแปรส่วนรวมทีผ่ ดู้ าํ เนินเรือ่ งสร้างขึน้ แล้ววาฬ
สองตัวสามารถเอาไปใช้ได้ขณะเล่าเรือ่ ง
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สคริ ปต์ของวาฬตัวใหญ่และวาฬตัวเล็ก
วาฬตัวใหญ่และวาฬตัวเล็ก จะเล่าเรือ่ งสลับกันไปมา จากคําตอบทีไ่ ด้รบั จากผูด้ าํ เนินเรือ่ ง เพือ่
เพิม่ สีสนั ในการเล่าเรือ่ ง วาฬทัง้ สองจะแสดงแอนิเมชันไปด้
่
วย
เพือ่ ให้เห็นภาพการส่งต่อการทํางานระหว่างวาฬทัง้ สองตัว จึงมาดูสคริปต์ของวาฬทัง้ สองตัวไป
พร้อมๆ กัน

เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว วาฬทัง้ สองตัวจะซ่อนตัวด้วยบล็อกซ่อน (hide) จากนัน้ เมือ่ วาฬทัง้ สองตัว
ได้รบั สาร start story จากบล็อกรับสาร (when I receive start story) วาฬตัวใหญ่จะเปลีย่ นชุด
เป็ น whale basic วาฬทัง้ สองตัวจะถูกกําหนดวางไว้นอกเวทีดว้ ยบล็อกไปยังตําแหน่ง (x, y)
สังเกตตําแหน่งของวาฬทัง้ สองตัว ว่าเกินขอบเวทีแล้ว (กรอบเวทีมขี นาดที่ -240 <= x <= 240,
-180 <= y <= 180) จากนัน้ วาฬทัง้ สองตัวก็เปิ ดตัวออกมา (show) พร้อมกับเคลื่อนทีไ่ ปยัง
ตําแหน่งทีก่ าํ หนดไว้ภายใน 1 วินาทีพร้อมกัน (glide 1 secs to x: y: ) ก่อนทีว่ าฬตัวใหญ่จะส่ง
สาร story 1 ออกมา เพือ่ เริม่ ต้นเล่าเรือ่ ง
การสนทนาระหว่างวาฬทัง้ สองตัวจะสลับกันพูด โดยเมือ่ วาฬตัวหนึ่งพูดจบ ก็จะส่งสารบอกวาฬ
อีกตัวหนึ่งให้พดู ต่อ โดยเริม่ จากวาฬตัวใหญ่ก่อน เพราะเป็ นผูร้ บั สาร story 1 จากการส่งสารถึง
ตัวเอง
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เมือ่ วาฬตัวใหญ่ได้รบั สาร story 1 จะเริม่ สคริปต์ดว้ ยการเปลีย่ นชุด (switch to costume) เป็ น
whale happy1 จากนัน้ พูดหนึ่งประโยคก่อนจะแสดงแอนิเมชันดี
่ ใจ แล้วพูดต่อ โดยนําข้อมูลใน
thing1 มารวมในคําพูดด้วย โดยใช้บล็อกเชื่อมคํา (join) แล้วส่งสาร story 2 เพือ่ ให้วาฬตัวเล็ก
ได้พดู ต่อ

เมือ่ วาฬตัวเล็กได้รบั สาร story 2 ก็จะพูดตอบวาฬตัวใหญ่ โดยนําข้อมูลใน action มารวมใน
คําพูดด้วย โดยใช้บล็อกเชื่อมคํา (join) แล้วส่งสาร story 3 เพือ่ ให้วาฬตัวใหญ่ได้พดู ต่อ
เนื่องจากข้อมูลใน action อยูร่ ะหว่างประโยค จึงต้องเชื่อมคําสองครัง้ โดยใช้บล็อกเชื่อม (join)
ซ้อนกัน
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แอนิ เมชันจากการเปลี
่
่ยนชุดตัวละคร
ระหว่างการสนทนาของวาฬทัง้ สองตัว วาฬตัวใหญ่แสดงแอนิเมชันดี
่ ใจ โดยใช้เทคนิคการ
เปลีย่ นชุด (switch to costume) สลับไปมาระหว่างชุด whale happy2 กับชุด whale happy1
จํานวน 3 ครัง้ ภายในบล็อกควบคุมทําซํ้า (repeat)
สังเกตว่าในแอนิเมชันจะมี
่ บล็อกคอย (wait) หลายแห่ง ทัง้ นี้เพราะแอนิเมชันจะเกิ
่
ดขึน้ เร็วไป
มองไม่ทนั จึงต้องหน่วงเวลาด้วยบล็อกคอยในแต่ละครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นชุด
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วาฬตัวใหญ่ยงั สามารถแสดงแอนิเมชันได้
่ อกี หลายอารมณ์ (เฉย โกธร) ทําให้มหี ลายชุดมาก
เพือ่ แสดงในแต่ละอารมณ์ ดังนัน้ การตัง้ ชื่อชุดให้สอดคล้องกับอารมณ์ จะทําให้งา่ ยต่อการ
นํามาใช้ทาํ แอนิเมชัน่

เมือ่ วาฬตัวใหญ่ได้รบั สาร story 3 จะพูดตอบวาฬตัวเล็ก แล้วเปลีย่ นชุดเป็ น whale basic
จากนัน้ แสดงแอนิเมชันโกธร
่
โดยการเปลีย่ นชุดระหว่าง whale mad1 กับ whale mad2 กับ
whale mad3 สลับกับการคอย 0.2 วินาที ทัง้ หมด 3 ครัง้ ภายในบล็อกควบคุมทําซํ้า (repeat)
จากนัน้ เปลีย่ นชุดเป็ น whale basic อีกครัง้ แล้วพูดต่อโดยนําข้อมูลใน thing2 มารวมในคําพูด
ด้วย ก่อนส่งสาร story 4 เพือ่ ให้วาฬตัวเล็กได้พดู ต่อ
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เมือ่ วาฬตัวเล็กได้รบั สาร story 4 ก็จะพูดตอบวาฬตัวใหญ่หนึ่งประโยค แล้วแสดงแอนิเมชันด้
่ วย
วิธหี มุนตัวมันเอง โดยใช้บล็อกเลีย้ ว (turn) ทีละ 36 องศา สลับกับการคอย 0.01 วินาที ทําซํ้า
10 รอบภายในบล็อกควบคุมทําซํ้า (repeat) ก็จะหมุนครบ 360 องศา 1 รอบพอดี จากนัน้ พูด
ต่อโดยนําข้อมูลใน name มารวมในคําพูดด้วย โดยใช้บล็อกเชื่อมคํา (join) ซ้อนกัน ก่อนจะพูด
ปิ ดประโยคสุดท้ายของการเล่าเรือ่ ง
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การส่งและรับสาร
จะทําอย่างไรให้ตวั ละครหรือเวที สือ่ สารโต้ตอบกัน รูจ้ งั หวะเวลาทีต่ วั เองจะต้องพูดต้องแสดง ใน
Scratch การส่งต่อการทํางานระหว่างตัวละคร ใช้วธิ กี ารส่งสารออกไป โดยอาศัยชื่อของสารที่
แตกต่างกัน เป็ นตัวส่งไม้ให้ระหว่างกัน เมือ่ ตัวละครหรือเวทีได้รบั สารทีส่ นใจ ก็จะรูว้ า่ ได้เวลาที่
จะต้องเริม่ ทํางานต่อแล้ว
การส่งสารจะใช้บล็อกส่งกระจาย (broadcast) พร้อมกับเลือกสารทีม่ อี ยูใ่ นรายการ ถ้าต้องการ
สร้างสารใหม่ ทําได้งา่ ยๆ โดยคลิกสามเหลีย่ มชีล้ งในบล็อกส่งกระจาย คลิก new... แล้วใส่ชอ่ี
สารลงไป เช่น ต้องการสร้างสารใหม่ช่อื story 5

ตัวละครทุกตัวรวมทัง้ เวทีจะได้รบั สารทีส่ ง่ ออกมาทุกสาร ไม่วา่ ใครจะเป็ นคนส่ง แต่เลือก
ตอบสนองกับสารทีต่ วั เองสนใจเท่านัน้ ด้วยการใช้บล็อก
เริม่ ต้นสคริปต์ใหม่
โดยสามารถเลือกสารทีส่ นใจได้จากรายการ และเมือ่ ตัวละครหรือเวทีได้รบั สารทีส่ นใจ ก็จะ
ตอบสนองด้วยการเริม่ ทํางานในสคริปต์นนั ้
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สคริ ปต์ของเวที
ฉากเวทีในโปรเจกนี้น่าสนใจ เพราะมีการใส่ลกู เล่นทัง้ ภาพและเสียง โดยใส่เอฟเฟคให้ภาพฉาก
หลังของเวที ด้วยบล็อกตัง้ ค่าเอฟเฟค (set effect to) ซึง่ มีเอฟเฟคหลายแบบ แต่ในกรณีน้ีใช่คา่
ความสว่าง (brightness)

เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว เอฟเฟคทุกอย่างจะถูกกําจัดไปก่อน โดยบล็อกล้างเอฟเฟค (clear graphic
effects) เพือ่ ตัง้ ค่าเอฟเฟคทุกอย่างไปทีค่ า่ เริม่ ต้น (ค่าเอฟเฟคมีคา่ ระหว่าง -100 ถึง 100 โดยที่
ค่า 0 คือค่าดัง้ เดิมก่อนใส่เอฟเฟค) จากนัน้ ตัง้ ค่าความสว่างที่ -60 (set brightness effect to 60) ซึง่ จะทําให้ภาพฉากหลังมืดลง
เมือ่ ได้รบั สาร start story ใช้บล็อกเปลีย่ นค่าเอฟเฟคความสว่าง (change effect by) ในบล็อก
ควบคุมทําซํ้า (repeat) เพือ่ เปลีย่ นค่าความสว่างทีล่ ะ 6 ทําซํ้า 10 ครัง้ ให้ได้คา่ ความสว่างรวม
60 วิธนี ้ีจะทําให้ภาพฉากหลังค่อยๆ สว่างขึน้ จนกลับไปยังภาพฉากหลังดัง้ เดิม
ในขณะเดียวกัน เมือ่ ได้รบั สาร start story ก็เปิ ดเสียงประกอบ madlibs ขึน้ มา โดยใช้บล็อกเล่น
เสียงจนจบ (play sound madlibs until done)
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การต่อยอดโปรเจก MadLibs
• ฝึ กการใช้ตวั แปรลิสต์ เก็บข้อมูลการถามตอบระหว่างผูด้ าํ เนินเรือ่ งกับผูใ้ ช้ แทนการเก็บ
ข้อมูลแยกจากกันในหลายๆ ตัวแปร
• นอกจากการใช้ตวั หนังสือในการเล่าเรือ่ งแล้ว Scratch สามารถอัดเสียงผ่านไมโครโฟน
แล้วนํามาเปิ ดได้ ดังนัน้ การใช้เสียงพูดในการเล่าเรือ่ งเพิม่ เติม จะทําให้เรือ่ งน่าสนใจ
มากขึน้
• เพือ่ ใช้สอ่ื ที่ Scratch มีให้อกี อย่าง คือการถ่ายภาพผูใ้ ช้จากกล้อง การเล่าเรือ่ งน่าจะ
สนุ กมากยิง่ ขึน้ ถ้าบอกให้ผใู้ ช้ถ่ายรูปตัวเองจากกล้องในคอมพิวเตอร์ จากนัน้ เล่าเรือ่ ง
ผูกกับรูป
สคริปต์ดา้ นล่างนี้ เป็ นตัวอย่างสคริปต์ถามผูใ้ ช้ให้ถ่ายรูปของตัวเอง โดยเริม่ จากซ่อน
ตัวเองก่อน (hide) เมือ่ ถูกถามให้ถ่ายรูป ให้คลิกทีแ่ ทป Costumes คลิกปุม่ Camera
คลิกปุม่ กล่องถ่ายรูปเพือ่ ถ่ายรูป คลิกปุม่ Done จบการถ่ายรูป จากนัน้ คลิกปุม่
เครือ่ งหมายถูกบนเวที เพือ่ รันสคริปต์ต่อ รูปทีพ่ ง่ึ ถ่ายไปจะเป็ นชุดตัวละครปจั จุบนั โดย
อัตโนมัติ โดยปกติรปู ทีถ่ ่ายจะมีขนาด 320 x 240 อาจใหญ่เกินไป ให้ใช้บล็อกกําหนด
ขนาดให้เล็กลงได้ (set size to 30 %) จากนัน้ จึงแสดงรูปออกมา (show)
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โปรเจก SimpleCircuit
โปรเจก SimpleCircuit เป็ นการจําลอง (simulation) แผงวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆ เริม่ ด้วยการเปิ ด
โปรเจก SimpleCircuit โดยเลือก Open ในเมนู File จากนัน้ คลิกปุม่ Examples เลือกโฟล์เดอร์
Simulations เลือกโปรเจก SimpleCircuit

ภาพรวมของโปรเจก
SimpleCircuit เป็ นการจําลองแผงวงจรอนุ กรมอย่างง่าย โดยต่อหลอดไฟ แบตเตอรี และสวิตช์
เข้าด้วยกัน ถ้าแผงวงจรต่อโดยสมบรูณ์แล้ว เมือ่ เอาเมาส์วางเหนือสวิตช์ หลอดไฟก็จะสว่างขึน้
นอกจากภาพของอุปกรณ์ต่างๆ การจําลองนี้ยงั สามารถแสดงรูปสัญลักษณ์ของลายวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์แต่ละตัว
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ตัวละครและเวที
SimpleCircuit มีตวั ละครทีเ่ ป็ นอุปกรณ์เพียง 3 ตัว คือ สวิตช์ แบตเตอรี หลอดไฟ พร้อมกับ
คําสังบอกวิ
่
ธใี ช้งาน บนฉากหลังเวทีทเ่ี ป็ นแผงวงจรไฟฟ้าแบบอนุ กรม

สคริ ปต์ตวั ละครและเวที
สคริ ปต์ของใบคําสัง่
ใบคําสังแสดงวิ
่
ธกี ารใช้ดงั นี้ คลิกธงเขียวเริม่ ต้นการจําลอง ลากอุปกรณ์แต่ละตัวเชือ่ มกับ
แผงวงจร เปิ ดหลอดไฟโดยใช้เมาส์วางบนสวิตช์ กด space bar เพือ่ ดูแบบสัญลักษณ์ของ
แผงวงจร

สคริปต์ของใบคําสัง่ เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว ก็จะแสดงวิธใี ช้งานก่อนเริม่ การจําลอง จากนัน้
วิธใี ช้งานจะหายไป โดยใช้เอฟเฟคล่องหน (set ghost effect to 100)
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วิ ธีใช้งาน
เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว อุปกรณ์ทงั ้ หมดจะมาอยูต่ รงกลาง เพือ่ ให้ผใู้ ช้นําอุปกรณ์ไปวางในแผงวงจร
เอง และเมือ่ กด space bar จะเห็นสัญลักษณ์สดี าํ ของลายวงจรและอุปกรณ์ ทัง้ บนเวทีและใน
รายการตัวละคร

การวางอุปกรณ์ไม่ขน้ึ กับตําแหน่งเพราะเป็ นวงจรอนุ กรมอย่างง่าย ขอเพียงให้อุปกรณ์แตะขัว้
แผงวงจรเป็ นใช้ได้ แต่เพือ่ ความสวยงามการวางให้ขวั ้ ของอุปกรณ์กบั แผงวงจรตรงกันจะดีมาก
รูปถัดไปแสดง (1) การวางทีถ่ ูกต้องสวยงาม (2) เมือ่ เอาเมาส์ชท้ี ส่ี วิตช์ หลอดไฟจะสว่างทันที
(3) เมือ่ กด space bar จะเห็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสีดาํ

Scratch
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แต่ถา้ วางอุปกรณ์แค่ให้สว่ นหนึ่งส่วนใดแตะขัว้ แผงวงจรแล้ว การจําลองยังคงถูกต้องอยู่ แต่ขดั
ความรูส้ กึ ไปหน่อย ทัง้ นี้เกิดจากการเขียนโปรแกรม รูปถัดไปแสดงให้เห็นว่า (1) แม้ขวั ้ จะถูก
วางไม่ตรงตําแหน่ง (2) หลอดไฟก็ยงั ทํางานได้ (3) เมื่อกด space bar จะเห็นสัญลักษณ์ทาง
ไฟฟ้าทีอ่ ยูผ่ ดิ ตําแหน่ง
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สคริ ปต์ของเวที
ฉากหลังเวทีเป็ นแผงวงจรอนุ กรมอย่างง่าย มีขวั ้ ต่ออุปกรณ์ 3 แห่ง ตัวขัว้ มีสเี หลืองกับสีฟ้าเพือ่
ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แผงวงจรมี 2 รูปแบบ แบบปกติทม่ี สี สี นั สวยงาม กับแบบ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าทีเ่ ป็ นสีดาํ

สคริปต์ของแผงวงจรเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว งานหลักของแผงวงจรทําแค่สลับรูปแบบ เมือ่ ผูใ้ ช้
กดคีย์ space bar โดยใช้บล็อกควบคุมถ้ามิฉะนัน้ (if-else) ในการกําหนดการแสดงรูปแบบ โดย
ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้กด space bar หรือยัง (key space pressed?) ถ้าใช่ ให้แสดงภาพฉากหลัง
เป็ นรูปแบบสัญลักษณ์ (Symbols) มิฉะนัน้ (else) แสดงรูปแบบสีสนั ปกติ (Blank Circuit)
แต่เนื่องจากผูใ้ ช้จะกดคีย์ space bar เมือ่ ไหรก็ได้ ดังนัน้ การสลับรูปแบบทีก่ ล่าวมา ต้องอยูใ่ น
บล็อกควบคุมตลอดเวลา (forever) เพือ่ ตรวจสอบการกดคียต์ ลอดเวลา
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สคริ ปต์ของแบตเตอรี

แบตเตอรีมสี องชุด ชุดแรกเป็ นรูปแบตเตอรีเหมือนจริง ชุดทีส่ องเป็ นรูปสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ของแบตเตอรี สังเกตแม่กุญแจทีต่ ่อจากชื่อ Battery จะเปิ ดอยู่ หมายความว่า แบตเตอรีสามารถ
ใช้เมาส์ลากไปมาได้ขณะโปรแกรมทํางานในโหมดนําเสนอ หรือบนเว็บไซต์ของ Scratch
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สคริปต์แรกของแบตเตอรี คล้ายกับแผงวงจร คือทุกครัง้ ทีผ่ ใู้ ช้กด space bar ให้แสดงรูป
สัญลักษณ์ของแบตเตอรี มิฉะนัน้ แสดงรูปจริงของแบตเตอรี โดยใช้บล็อกควบคุมถ้ามิฉะนัน้ (ifelse) ในการกําหนดการแสดงรูปแบบ และอยูภ่ ายในบล็อกควบคุมวนซํ้าตลอดเวลา (forever)
เพือ่ รับการตรวจสอบตลอดเวลา

สคริปต์ทส่ี องของแบตเตอรี เป็ นการตรวจสอบว่าแบตเตอรีต่อกับแผงวงจรแล้วหรือยัง สคริปต์
เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ กําหนดขนาดเริม่ ต้นของแบตเตอรีเท่าของจริงก่อน ด้วยบล็อก
ตัง้ ค่าขนาด (set size to 100%) ทัง้ นี้เพราะขนาดมีผลต่อการเชื่อมเข้าแผงวงจร
จากนัน้ แบตเตอรีจะมาอยูต่ รงกลางแผงวงจร (go to x:-4 y:-35) เพือ่ ให้ผใู้ ช้นํามันไปวางใน
แผงวงจรเอง วิธกี ารหาตําแหน่งบนเวทีเพือ่ ใช้ในสคริปต์ทาํ ได้โดยลากอุปกรณ์ เช่นแบตเตอรี
ไปยังตําแหน่งทีต่ อ้ งการก่อน จากนัน้ สังเกตตําแหน่ง x กับ y ในบริเวณข้อมูลของแบตเตอรี เอา
ค่า x กับ y ทีป่ รากฏ ไปใช้ในบล็อกไปยัง (go to x: y:)
ถัดไปเป็ นการตรวจสอบการเชื่อมต่อแบตเตอรีกบั แผงวงจร ตลอดการใช้งาน ดังนัน้ การ
ตรวจสอบจะอยูภ่ ายในบล็อกควบคุมตลอดเวลา (forever) ในการตรวจสอบนัน้ ใช้บล็อกถ้า
มิฉะนัน้ (if-else) โดยตรวจดูวา่ แบตเตอรีสมั ผัสกับสีเหลืองและสีฟ้า (ซึง่ เป็ นสีของขัว้ ใน
แผงวงจร) หรือยัง ถ้าใช่ ให้ตงั ้ ค่าตัวแปร battconnected เท่ากับ 1 (ต่อกับแผงวงจรแล้ว) ถ้า
ยังให้ตงั ้ ค่าเป็ น 0 (ยังไม่ได้ต่อกับแผงวงจร)
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สคริ ปต์ของหลอดไฟ
หลอดไฟมีสามชุด ชุดแรกเป็ นรูปหลอดไฟติด ชุดทีส่ องเป็ นรูปหลอดไฟดับ รูปทีส่ ามเป็ นรูป
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของหลอดไฟ

สังเกตแม่กุญแจทีอ่ ยูถดั จากชื่อ Bulb จะเปิ ดอยู่ หมายความว่า หลอดไฟสามารถใช้เมาส์ลากไป
มาได้ขณะโปรแกรมทํางานในโหมดนําเสนอ หรือบนเว็บไซต์ของ Scratch
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สคริปต์แรกของหลอดไฟ เป็ นการตรวจสอบว่าหลอดไฟต่อกับแผงวงจรแล้วหรือยัง คล้ายๆ กับ
แบตเตอรี สคริปต์เริม่ ต้นเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ กําหนดขนาดเริม่ ต้นของหลอดไฟเท่าของ
จริงก่อน ด้วยบล็อกตัง้ ค่าขนาด (set size to 100%) ทัง้ นี้เพราะขนาดมีผลต่อการเชื่อมเข้า
แผงวงจร
ถัดไปเป็ นการตรวจสอบการเชื่อมต่อหลอดไฟกับแผงวงจร ภายใต้การควบคุมของบล็อก
ตลอดเวลา (forever) การตรวจสอบจะใช้บล็อกถ้ามิฉะนัน้ (if-else) โดยตรวจดูวา่ หลอดไฟ
สัมผัสกับสีเหลืองและสีฟ้า (ซึง่ เป็ นสีของขัว้ ในแผงวงจร) หรือยัง ถ้าใช่ ให้ตงั ้ ค่าตัวแปร
balbconnected เท่ากับ 1 (ต่อกับแผงวงจรแล้ว) ถ้ายังให้ตงั ้ ค่าเป็ น 0 (ยังไม่ได้ต่อกับแผงวงจร)
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สคริปต์ทส่ี อง จะคอยตรวจสอบการกด space bar และการเปิ ดสวิตช์จากผูใ้ ช้ โดยเริม่ สคริปต์
เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ กําหนดขนาดเริม่ ต้นของหลอดไฟเท่าของจริงก่อน ด้วยบล็อกตัง้ ค่า
ขนาด (set size to 100%) จากนัน้ หลอดไฟจะมาอยูต่ รงกลางแผงวงจร (go to x:-111 y:-54)
เพือ่ ให้ผใู้ ช้นํามันไปวางในแผงวงจรเอง

ถัดไปเป็ นการตรวจสอบการกดคีย์ space bar และการเปิ ดสวิตช์จากผูใ้ ช้ ซึง่ เกิดเมือ่ ใดก็ได้
ดังนัน้ ต้องตรวจสอบภายในบล็อกควบคุมตลอดเวลา (forever) การตรวจสอบจะทํา 2 ชัน้ คือ
ตรวจสอบการกดคียก์ ่อน (key space pressed?) ในบล็อกควบคุมถ้ามิฉะนัน้ (if-else) ถ้าคียถ์ ูก
กดจะเปลีย่ นชุด เป็ นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของหลอดไฟ ถ้าไม่ได้กดคีย์ (else) จะตรวจสอบอีก
ครัง้ ว่า หลอดไฟติดหรือไม่ โดยทีห่ ลอดไฟจะติดได้ ก็ต่อเมือ่ ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรและ
สวิตช์ถูกเปิ ด
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การตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ทําได้ดว้ ยการตรวจสอบตรรกะของตัวแปรทีเ่ ก็บค่าการ
เชื่อมต่อ (battconnected, Switchconnected, bulbconnected) โดยใช้โอเปอร์เรชันเท่
่ ากับ
ถ้าเท่ากับ 1 หมายถึงเชื่อมต่อแล้ว นัน้ ก็คอื ตรวจสอบว่า (battconnected=1)
(Switchconnected=1) (bulbconnected=1) หรือไม่
สวิตช์จะเปิ ดได้ มันต้องถูกเชื่อมต่อก่อน ดังนัน้ ตรวจสอบแค่สวิตช์เปิ ดอย่างเดียว (Switch=1) ก็
พอ การเชื่อมต่อของสวิตช์กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบก็ได้
ดังนัน้ ถ้าทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรและสวิตช์ถูกเปิด ((battconnected=1) and ((Switch=1)
and (bulbconnected=1))) หลอดไฟจะติด โดยการเปลีย่ นชุด (switch to costume bulbon)
มิฉะนัน้ แล้วหลอดไฟจะดับ (switch to costume bulboff)

การตรวจสอบเงือ่ นไขหลายๆ เงือ่ นไขพร้อมกัน (battconnected=1, Switch=1,
bulbconnected=1) ทําได้โดยใช้โอเปอร์เรชันตรรกะและ
่
(and)
ช่วยในการ
ประมวณผล ว่าสุดท้ายแล้วเงือ่ นไขได้จริงหรือเท็จ โดยทีท่ ุกเงือ่ นไขต้องเป็ นจริงทัง้ หมดจึงจะให้
ตรรกะสุดท้ายเป็ นจริง
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การประมวณผลทางตรรกะ
การประมวณผลทางตรรกะใน Scratch ทําได้ 3 แบบ คือใช้ ตรรกะและ (and) ตรรกะหรือ (or)
ตรรกะไม่ (not) คําตอบหาได้จากตารางความจริง (Truth table) ในแต่ละแบบดังนี้

ตารางความจริงของเงือ่ นไข A กับเงือ่ นไข B เมือ่ ผ่านโอเปอร์เรเตอร์ตรรกะแล้วจะได้ผลลัพธ์ C
เป็ นตารางความเป็ นไปได้ทงั ้ หมดเมือ่ เงือ่ นไขของ A กับ B เป็ นจริง (T) หรือเป็ นเท็จ (F)
ตรรกะและ (and) จะให้ผลลัพธ์เป็ นจริงได้กรณีเดียว คือเงือ่ นไข A และ B ตัองเป็ นจริงทัง้ คู่
กรณีอ่นื ๆ เป็ นเท็จหมด
จากตารางความจริงของตรรกะและ โอเปอร์เรเตอร์ตรรกะและ จึงถูกใช้ในสคริปต์หลอดไฟ
เพราะต้องการให้ทุกเงือ่ นไขเป็ นจริง แต่การตรวจสอบเงือ่ นไขหลายๆ เงือ่ นไข ต้องทําเป็ นคูๆ่
เช่น ในกรณีสคริปต์หลอดไฟ เช็คสวิตช์กบั หลอดไฟก่อน ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นําไปเช็คกับแบตเตอรีอกี
ที ก็จะได้คาํ ตอบสุดท้าย
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ตรรกะหรือ (or) จะให้ผลลัพธ์เป็ นเท็จได้กรณีเดียว คือเงือ่ นไข A และ B ตัองเป็ นเท็จทัง้ คู่ กรณี
อื่นๆ ให้คาํ ตอบเป็ นจริงหมด

ตรรกะไม่ (not) จะให้ผลลัพธ์สลับกับข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นอยู่ คือจากจริงเปลีย่ นเป็ นเท็จ หรือจาก
เท็จเปลีย่ นเป็ นจริง
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สคริ ปต์ของสวิ ตช์
สวิตช์มสี ามชุด ชุดแรกเป็ นรูปสวิตช์ปิด ชุดทีส่ องเป็ นรูปสวิตช์เปิ ด รูปทีส่ ามเป็ นรูปสัญลักษณ์
ทางไฟฟ้าของสวิตช์

สังเกตแม่กุญแจทีอ่ ยูถดั จากชื่อ Switch จะเปิ ดอยู่ หมายความว่า สวิตช์สามารถใช้เมาส์ลากไป
มาได้ ขณะโปรแกรมทํางานในโหมดนําเสนอ หรือบนเว็บไซต์ของ Scratch
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สคริปต์ของสวิตช์ดเู หมือนจะซับซ้อน เพราะทําทุกอย่างภายในสคริปต์เดียว ทําให้สคริปต์ยาว
แต่จริงๆ แล้วไม่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะเมือ่ ดูสคริปต์ของอุปกรณ์อ่นื ๆ มาแล้ว
สคริปต์ของสวิตช์เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ กําหนดขนาดเริม่ ต้นของสวิตช์เท่าของจริง
ก่อน ด้วยบล็อกตัง้ ค่าขนาด (set size to 100%) ทัง้ นี้เพราะขนาดมีผลต่อการเชือ่ มเข้าแผงวงจร
จากนัน้ สวิตช์จะมาอยูต่ รงกลางแผงวงจร (go to x:133 y:-18) เพือ่ ให้ผใู้ ช้นํามันไปวางใน
แผงวงจรเอง
ถัดไปเป็ นการตรวจสอบการกดคีย์ space bar การเชื่อมต่อแผงวงจร และการเปิ ดสวิตช์จากผูใ้ ช้
ซึง่ เกิดเมือ่ ใดก็ได้ ดังนัน้ ต้องตรวจสอบภายในบล็อกควบคุมตลอดเวลา (forever)
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การตรวจสอบจะทํา 3 ชัน้ คือตรวจสอบการกดคียก์ ่อน (key space pressed?) ในบล็อก
ควบคุมถ้ามิฉะนัน้ (if-else) ถ้าคียถ์ ูกกดจะเปลีย่ นชุด เป็ นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์
ถ้าไม่ได้กดคีย์ (else) จะตรวจสอบชัน้ ทีส่ อง ในบล็อกถ้ามิฉะนัน้ (if-else) อีกครัง้ ว่า สวิตช์
เชื่อมต่อแผงวงจรหรือไม่ โดยตรวจดูวา่ หลอดไฟสัมผัสกับสีเหลืองและสีฟ้า (ซึง่ เป็ นสีของขัว้ ใน
แผงวงจร) หรือยัง
ถ้าใช่ ให้ตงั ้ ค่าตัวแปร Switchconnected เท่ากับ 1 หมายความว่า สวิทช์ต่อกับแผงวงจรแล้ว
ทําให้ผใู้ ช้สามารถเปิ ดสวิทช์ได้ ดังนัน้ โปรแกรมสามารถตรวจสอบการเปิ ดสวิทช์ต่อได้ โดย
ตรวจสอบชัน้ ทีส่ าม ในบล็อกถ้ามิฉะนัน้ (if-else) อีกครัง้ ว่า สวิตช์เปิดหรือยัง (touching
mouse-pointer?) ถ้าผูใ้ ช้นําเมาส์มาสัมผัสทีส่ วิตช์ ก็จะเปลีย่ นชุดเป็ น Switchon แล้วตัง้ ค่าตัว
แปรสวิตช์เท่ากับ 1 (switch = 1) มิฉะนัน้ เปลื่ยนชุดเป็ น Switchoff แล้วตัง้ ค่าตัวแปรสวิตช์
เท่ากับ 0 (switch = 0)
ถ้าสวิตช์ยงั ไม่ได้เชื่อมต่อแผงวงจร (else ของบล็อกถ้ามิฉะนัน้ ในชัน้ ที่ 2) ให้ตงั ้ ค่าตัวแปร
Switchconnected เท่ากับ 0 จากนัน้ เปลื่ยนชุดเป็ น Switchoff แล้วตัง้ ค่าตัวแปรสวิตช์เท่ากับ 0
(switch = 0)
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การทํางานแบบมีเงื่อนไข
การควบคุมลําดับการทํางานทีข่ น้ึ กับเงือ่ นไขมีหลายแบบ คือจะทํางานถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริงเท่านัน้
(บล็อกถ้า if) ทํางานได้ทงั ้ กรณีทเ่ี งือ่ นไขเป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ (บล็อกถ้ามิฉะนัน้ if-else) และ
สุดท้ายคือการนําบล็อกทัง้ สองแบบมาซ้อนกัน (nested if) โดยนําบล็อกหนึ่งไปซ้อนในอีกบล็อก
หนึ่ง ซึง่ จะซ้อนกันกีช่ นั ้ ก็ได้ แต่มากไปก็อาจทําให้สคริปต์ดสู บั สนได้ และสามารถซ้อนในส่วนที่
เงือ่ นไขเป็ นจริง (ใต้ if) ก็ได้ หรือในส่วนทีเ่ งือ่ นไขเป็ นเท็จ (ใต้ else) ก็ได้

ในสคริปต์ของ Bulb และ Switch จะเห็นการซ้อนกันของบล็อกเงือ่ นไขหลายรูปแบบ ลําดับการ
ทํางานในแบบแรก (Bulb) เริม่ ต้นด้วยการตรวจสอบเงือ่ นไขแรกก่อน (A) ถ้าเงือ่ นไข A เป็ นจริง
ทํางานในส่วน (1) ถ้าเงือ่ นไข A เป็ นเท็จ (else) ตรวจสอบเงือ่ นไขทีส่ อง (B) ถ้าเงือ่ นไข B เป็ น
จริง ทํางานในส่วน (2) ถ้าเงือ่ นไข B เป็ นเท็จ (else) ทํางานในส่วน (3)
ลําดับการทํางานในแบบทีส่ อง (Switch) น่าท้าทายกว่าแบบแรก ลองฝึ กทําดูจะรูว้ า่ ไม่ยากเลย
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การต่อยอดโปรเจก SimpleCircuit
• แก้ไขการต่อวงจรให้ถูกต้อง โดยให้ขวั ้ ไฟฟ้าต่อกันเพียงอย่างเดียว
• เมือ่ สวิตช์เปิ ด แบตเตอรีจะถูกใช้งาน พลังงานจะลดลงตามเวลาในการใช้งาน ดังนัน้
เพิม่ ตัวแปรพลังงานของแบตเตอรี แล้วจับเวลาการใช้งานของแบตเตอรีทุกครัง้ ที่
หลอดไฟติด เมือ่ แบตเตอรีหมด หลอดไฟจะต้องดับ
• เมือ่ พลังงานของแบตเตอรีลดลง เสียงสว่างก็จะลดลง เพิม่ แอนิเมชันให้กบั หลอดไฟ
แสดงการลดแสงลงตามพลังงานทีเ่ หลือของแบตเตอรี
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โปรเจก GardenSecret
โปรเจก GardenSecret เป็ นการแสดงศิลปะแบบโต้ตอบ (Interactive Art) เริม่ ต้นด้วยการเปิ ด
โปรเจก โดยเลือก Open ในเมนู File จากนัน้ คลิกปุม่ Examples เลือกโฟล์เดอร์ Interactive Art
เลือกโปรเจก GardenSecret

ภาพรวมของโปรเจก
โปรเจกนี้เป็ นการสร้างสวนดอกไม้ ทีผ่ เี สือ้ เป็ นผูน้ ําดอกไม้มาทีส่ วนแห่งนี้ โดยอาศัยการ
ออกแบบจากผูใ้ ช้ เป็ นผูช้ น้ี ําตําแหน่งการปลูกดอกไม้ ด้วยการใช้เมาส์คลิกเพือ่ ระบุตําแหน่ง
ผีเสือ้ สามารถปลูกดอกไม้ได้หลากหลายสีสนั ระหว่างการปลูกจะมีเสียงดนตรีประกอบ ทําให้
สวนแห่งนี้ดมู ชี วี ติ ชีวา และถ้าโชคดี นางฟ้าก็จะปรากฎ บินมาเทีย่ วชมสวนแห่งนี้
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ตัวละครและฉากเวที
ตัวละครใน GardenSecret มีผเี สือ้ นางฟ้า กลีบดอกไม้ 5 ชนิด และใบคําสังในการใช้
่
งาน ส่วน
ฉากหลังเวทีเรียบง่ายด้วยสีฟ้าอ่อน

สคริ ปต์ของตัวละครและเวที
สคริ ปต์ของใบคําสัง่
ใบคําสังเป็
่ นคําแนะนําสัน้ ๆ ให้ผใู้ ช้คลิกตําแหน่งทีต่ อ้ งการปลูกต้นไม้ในสวนแห่งนี้

สคริปต์ของใบคําสัง่ เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ แสดง (show) คําแนะนําการปลูกดอกไม้
และรอ (wait) 3 วินาที ก่อนทีจ่ ะหายไป (hide)
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สคริ ปต์ของผีเสื้อ
ผีเสือ้ เป็ นผูน้ ําดอกไม้มาทีส่ วนแห่งนี้ โดยปกติมนั จะซ่อนตัว และรอคําสังจากผู
่
ใ้ ช้วา่ จะให้ปลูก
ดอกไม้ตรงไหน เมือ่ ใดทีผ่ เี สือ้ รูแ้ ล้วว่าจะปลูกดอกไม้ตรงไหน มันก็จะบินไปทีน่ นั ้ และเลือกว่าจะ
ปลูกดอกไม้ชนิดใด ดอกไม้ทไ่ี ด้รบั เลือกก็จะบานออก และถ้าดอกไหนโชคดี ก็จะมีนางฟ้าลงมา
เชยชม

สคริปต์แรกของผีเสือ้ เริม่ ต้นเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ ซ่อนตัว (hide) แล้วทําตัวให้เล็กลง
(set size to 25%) และก่อนทีม่ นั จะวาดดอกไม้ในสวน มันจะทําให้สวนนี้วา่ งเปล่าก่อน ด้วยการ
ลบ (clear) ทุกอย่างทีอ่ ยูบ่ นเวที
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สคริปต์ทส่ี องของผีเสือ้ เริม่ พร้อมสคริปต์แรก คือเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว ผีเสือ้ ไม่รวู้ า่ ผูใ้ ช้จะบอก
ตําแหน่งการปลูกดอกไม้เมือ่ ไร ดังนัน้ ต้องคอยในบล็อกตลอดเวลา (forever)
ผีเสือ้ จะรอจนกว่า (wait until) การชีต้ ําแหน่งจากเมาส์ของผูใ้ ช้ (mouse down?) เมือ่ ใดทีเ่ มาส์
ถูกคลิก ตําแหน่งของเมาส์จะถูกเก็บไว้ ในตัวแปรภายในของ Scratch นัน้ ก็คอื mouse x และ
mouse y ผีเสือ้ จะไปยังตําแหน่ง x ของเมาส์ และ y ที่ -200 ซึง่ อยูด่ า้ นล่างนอกกรอบเวที ก่อน
จะปรากฏตัว (show) และส่งเสียง Chimes1 โดยบล็อกเล่นเสียง (play sound) ก่อนจะเริม่ ต้น
วาดดอกไม้
เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายสีสนั ของสวนแห่งนี้ ผีเสือ้ ตัง้ ค่าสีของปากกา (set pen color to) โดย
สุม่ ค่าสีตงั ้ แต่ 20 ถึง 80 (pick random 20 to 80) และเปลีย่ นเฉดสี (change pen shade by)
โดยสุม่ ค่าตัง้ แต่ -20 ถึง 20 ต่อด้วยการกําหนดขนาดของปากกา (set pen size to) โดยสุม่ ค่า
ตัง้ แต่ 2 ถึง 6
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จากนัน้ จรดปากกา (pen down) หลังจากนี้ ถ้าผีเสือ้ เคลื่อนทีไ่ ปทีใ่ ด ก็จะวาดลายเส้นไปด้วย
ดังนัน้ เมือ่ มันเคลื่อนทีไ่ ปยังตําแหน่งของเมาส์ ภายใน 1 วินาที (glide 1 secs to x: mouse x y:
mouse y) ก็จะเป็ นการวาดก้านของดอกไม้ เมือ่ มันยกปากกา (pen up) มันก็จะหยุดวาด
ผีเสือ้ จะเลือกดอกไม้ เก็บไว้ทต่ี วั แปร flower (set flower to) จากการสุม่ ดอกไม้ทม่ี อี ยู่ 5 ชนิด
(pick random 1 to 5) แล้วส่งสาร draw-flower เพือ่ ให้ดอกทีไ่ ด้สมุ่ เลือกไว้ วาดดอกนัน้ ๆ
ก่อนทีต่ วั มันจะจากไป (hide) มันยังเชิญชวนให้นางฟ้ามาชมดอกไม้ ทีจ่ ะถูกสร้างขึน้ มานี้ โดย
สุม่ เลขแห่งโชคมาค่าหนึ่งตัง้ แต่ 1 ถึง 100 มาเก็บไว้ในตัวแปร lucky และถ้าโชคดี นางฟ้าก็จะ
มาเยือน
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สคริ ปต์ของนางฟ้ า
ทุกครัง้ ทีผ่ เี สือ้ ปลูกดอกไม้ จะเชิญนางฟ้าให้ไปเยีย่ มชมดอกทีป่ ลูกใหม่ แต่นางฟ้าจะไปหรือไม่
ขึน้ อยูก่ บั ว่าดอกนัน้ จะมีโชคหรือไม่

สคริปต์ของนางฟ้า เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว ปกตินางฟ้าจะไม่ปรากฎกาย (hide) แต่นางฟ้าจะ
คอยตรวจสอบอยูต่ ลอดเวลา ว่าดอกไหนมีโชค ในบล็อกตลอดเวลา (forever)
ค่าความโชคดีอยูใ่ นตัวแปร lucky ทีผ่ เี สือ้ สุม่ ขึน้ มา นางฟ้าจะคอยจนกระทัง่ ค่าความโชคดีมคี า่
มากกว่า 95 เมือ่ ใด (wait until lucky > 95 ค่าสุม่ สูงขนาดนี้ ต้องโชคดีจริงๆ) นางฟ้าก็จะปรากฎ
กาย ณ ตําแหน่งของดอกไม้ (ตําแหน่งทีเ่ มาส์คลิก mouse-pointer)
วิธกี ารเยีย่ มชมของนางฟ้า อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขว่าดอกไม้ปลูก ณ ตําแหน่งใด (mouse x > 0) บน
เวที ถ้าอยูท่ ซ่ี กี ตะวันออก (x > 0) นางฟ้าจะหันไปยังทิศตะวันตก (-90) มิฉะนัน้ จะหันไปยังทิศ
ตะวันออก (90) โดยใช้บล็อกชีไ้ ปยังทิศ (point to direction) เป็ นตัวกําหนดการหัน
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นางฟ้าจะปรากฎกาย (show) แล้วตัง้ ค่าความโชคดีกลับเป็ น 0 ใหม่ (set lucky to 0) และจะอยู่
เพียง 1 วินาที (wait 1 secs) ก่อนจะหายตัวไป (hide)

สคริ ปต์ของดอกไม้
การวาดดอกไม้ให้มคี วามหลากหลายนัน้ แทนทีจ่ ะเพิม่ ชุดแต่งกาย (costumes) มากขึน้ ซึง่ เป็ น
วิธกี ารหนึ่ง แต่ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร เนื่องจากเปลืองพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ การวาดดอกไม้ใน
โปรเจกนี้ ใช้เทคนิคการวาดกลีบดอกไม้แทน นัน้ ก็คอื การใช้กลีบดอกไม้เพียงไม่กแ่ี บบ แล้ว
กําหนดค่าสี ความสว่าง ขนาด และการจัดเรียงตําแหน่งของกลีบดอกไม้ใหม่ ก่อนทีจ่ ะวาด
ดอกไม้ ด้วยการตราประทับ (stamp) กลีบดอกไม้ไปรอบๆ เป็ นวงกลม ซึง่ วิธนี ้ีสามารถสร้าง
ดอกไม้ให้มคี วามหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงแอนิเมชันของการวาดดอกไม้
่
ได้
ด้วย

ก่อนจะเริม่ วาดดอกไม้ ผีเสือ้ เลือกดอกไม้ดว้ ยการสุม่ ค่าเก็บไว้ในตัวแปร flower แล้วส่งสาร
draw-flower ให้ดอกไม้ทเ่ี ลือกไว้วาดรูป โดยทีแ่ ต่ละดอกจะต้องตรวจสอบเองว่า ตัวเองถูกเลือก
หรือไม่ เช่น ดอกที่ 1 (flower1) ก็จะตรวจสอบว่าตัวแปร flower = 1 หรือไม่ ดอกที่ 2 (flower2)
ก็จะตรวจสอบว่าตัวแปร flower = 2 หรือไม่ เป็ นต้น
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สคริ ปต์ของดอกที่ 1
สคริปต์แรกของดอกที่ 1 เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จากนัน้ ซ่อนตัวก่อน (hide) รอการเรียกให้วาด
รูป

สคริปต์ทส่ี องของดอกที่ 1 เริม่ เมือ่ ได้รบั สาร draw-flower ดอกที่ 1 จะวาดดอกไม้ ก็ต่อเมือ่
ตัวเองถูกเลือก ดังนัน้ การวาดรูปต้องอยูใ่ นบล็อกเงือ่ นไขถ้า (if)
ถ้าผีเสือ้ เลือกดอกที่ 1 (flower=1) ดอกที1่ จะไปยังตําแหน่งของผีเสือ้ (go to butterfly) ย้าย
มาเลเยอร์ดา้ นหน้า (go to front) เพือ่ วาดรูปทับรูปดอกอื่นๆ ทีถ่ ูกวาดก่อนหน้านี้ รวมทัง้ ตัว
ผีเสือ้ ด้วย เพือ่ ให้การวาดดอกไม้น่าสนใจ มันจะส่งเสียง Fall1 ประกอบด้วย
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ก่อนทีจ่ ะเริม่ วาดดอกไม้ ต้องตัง้ ค่าต่างๆ ของปากกาใหม่ นันก็
่ คอื สี (color) ความสว่าง
(brightness) และขนาด (size) เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายสีสนั

โดยทีค่ า่ สีมาจาก ตําแหน่ง x ของเมาส์หารด้วย 5 (mouse x / 5) ค่าความสว่างได้จากการสุม่
ค่าตัง้ แต่ -25 ถึง 25 (pick random -25 to 25) ส่วนค่าขนาดค่อนข้างซับซ้อนสักหน่อย โดยนํา
ค่าตําแหน่ง y ของเมาส์ มาบวก 220 แล้วหารด้วย 3 ทําให้ดอกทีอ่ ยูส่ งู จะใหญ่กว่าดอกทีอ่ ยู่
ด้านล่าง หลังจากนัน้ บวกกับค่าสุม่ ตัง้ แต่ -5 ถึง 5
การวาดดอกไม้ ทําได้จากการตราประทับ (stamp) กลีบดอกไม้ไปรอบๆ เป็ นวงกลม ห่างกัน
ทุกๆ 15 องศา โดยประทับ 1 ครัง้ (stamp) แล้วก็หมุนตามเข็นนาฬิกาไป 15 องศา (turn 15
degrees) เพือ่ ให้ได้ 1 รอบพอดี ต้องประทับจํานวน (360/15) ครัง้ ในบล็อกทําซํ้า (repeat)
สุดท้ายวาดตรงกลางของดอกไม้ ด้วยปากกาขนาด 8 (set pen size to 8) ด้วยสีเหลือง (set
pen color) โดยจรดปากกาลง (pen down) แล้วขยับปากกา 1 ก้าว (move 1 steps) จากนัน้ ยก
ปากกา (pen up) ก็จะได้ดอกไม้แบบที่ 1 มา 1 ดอก

Scratch
การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก

133

การคํานวณใน Scratch
การเขียนโปรแกรม คงหนีไม่พน้ การคํานวณและการประมวลผลข้อมูล ซึง่ พบเห็นได้เกือบจะทุก
โปรเจกใน Scratch โดยข้อมูลทีส่ ามารถนํามาคํานวณได้ คือ ตัวเลข ตัวอักษร และข้อเท็จจริง
การประมวลผลข้อมูลทําได้ โดยใช้บล็อกในหมวดโอเปอร์เรชันดั
่ งนี้
• การคํานวณตัวเลขทัวไป
่ ก็มกี ารบวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) นอกจากนัน้ ยังมี การ
สุม่ ค่า (pick random) และการใช้ฟงั ก์ชนั คณิตศาสตร์อกี มากมาย
• ส่วนการจัดการข้อมูลตัวอักษรนัน้ สามารถเชื่อมคําสองคําให้เป็ นคําเดียวกันได้ (join)
หรือดึงอักษรใดอักษรหนึ่งมาจากคําได้ (letter of ) นอกจากนัน้ ยังนับจํานวนอักษร
ทัง้ หมดในคําได้ (length of)
• สําหรับตรรกะทีใ่ ช้ในบล็อกเงือ่ นไข หาได้จากการเปรียบเทียบตัวเลข เช่น การ
เปรียบเทียบ มากกว่า (>) น้อยกว่า (<) หรือเท่ากับ (=) ซึง่ จะคืนค่าเป็ น จริงหรือเท็จ
เมือ่ มีหลายเงือ่ นไข ก็ยงั สามารถประมวลผลระหว่างเงือ่ นไขได้จาก ตรรกะและ (and)
ตรรกะหรือ (or) และตรรกะไม่ (not)

สิง่ สําคัญอย่างหนึ่งในการคํานวณทีก่ ล่าวมา คือลําดับการคํานวณ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
คํานวณ 3 * 5 - 4 / 2 ในโปรแกรมภาษาอื่น จะคํานวณตามกฎลําดับการคํานวณของภาษานัน้ ๆ
เพือ่ ลดความสับสนในเรือ่ งลําดับการคํานวณ ใน Scratch จะคํานวณได้ทล่ี ะคู่ เหมือนการใส่
วงเล็บ ซึง่ คนเขียนโปรแกรมต้องเป็ นผูร้ วู้ า่ ลําดับการคํานวณเป็ นอย่างไร แล้วจับคูใ่ ห้ถูกลําดับ
มิเช่นนัน้ จะได้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เช่น ((3 * 5) - (4 / 2)) = 13 หรือ ((3 * (5 – 4)) / 2) = 1.5
เป็ นต้น
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สคริ ปต์ของดอกที่ 2

สคริปต์แรกของดอกที่ 2 เหมือนกับสคริปต์แรกของดอกที่ 1 ส่วนสคริปต์ทส่ี องของดอกที่ 2
คล้ายกับสคริปต์ทส่ี องของดอกที่ 1 แต่ดอกที่ 2 มีกลีบดอกอยู่ 2 ชัน้ โดยจะเริม่ ต้นวาดด้วยกลีบ
แบบแรก (costume1) เหมือนดอกที่ 1 แล้วจึงวาดกลีบแบบทีส่ อง (costume2)
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โดยสคริปต์เริม่ เมือ่ ได้รบั สาร draw-flower ถ้าตัวเองถูกเลือก (flower=2) ก็จะไปทีผ่ เี สือ้ ย้าย
มาเลเยอร์หน้าสุด แล้วเปลีย่ นชุดเป็ นกลีบแบบแรก (switch to costume costume1) จากนัน้ ส่ง
เสียง Beep1
การตัง้ ค่าของปากกาทําเหมือนดอกที่ 1 ก่อนจะวาดกลีบแบบแรกด้วยการตราประทับ แล้วหมุน
ตามเข็มนาฬิกา 15 องศา จํานวน (360/15) ครัง้ ได้หนึ่งรอบพอดี
จากนัน้ เปลีย่ นชุดเป็ นกลีบแบบทีส่ อง ลดขนาดกลีบด้วยการสุม่ ค่าตัง้ แต่ 25 ถึง 100 (เป็ น
กลีบช้้นใน) จากนัน้ ก็ประทับด้วยกลีบแบบทีส่ อง โดยคราวนี้จะหมุนทวนเข็นนาฬิกาทุกๆ 20
องศา จํานวน 360/20 ครัง้ ได้กลีบอีกหนึ่งชัน้

136

kidsangsan.com

สมชาย พัฒนาชวนชม

สคริ ปต์ของดอกที่ 3

สคริปต์แรกของดอกที่ 3 เหมือนกับสคริปต์แรกของดอกที่ 1 ส่วนสคริปต์ทส่ี องของดอกที่ 3
คล้ายกับสคริปต์ทส่ี องของดอกที่ 1 โดยสคริปต์เริม่ เมือ่ ได้รบั สาร draw-flower ถ้าตัวเองถูกเลือก
(flower=3) ก็จะไปทีผ่ เี สือ้ ย้ายมาเลเยอร์หน้าสุด แล้วส่งเสียง Cowbell1
จากนัน้ ตัง้ ค่าของปากกาเหมือนดอกที่ 1 แล้ววาดดอกไม้ดว้ ยการตราประทับ โดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกา 30 องศา จํานวน (360/30) ครัง้ ได้หนึ่งรอบพอดี
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สคริ ปต์ของดอกที่ 4

สคริปต์ของดอกที่ 4 คล้ายกับสคริปต์ของดอกที่ 3 มาก ต่างกันตรงเสียงประกอบ ทีใ่ ช้เสียง
Laser1 แทน
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สคริ ปต์ของดอกที่ 5

สคริปต์ของดอกที่ 5 ก็คล้ายกับสคริปต์ของดอกที่ 3 มากเหมือนกัน ต่างกันตรงเสียงประกอบ ที่
ใช้เสียง Gong1 แทน
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การต่อยอดโปรเจก GardenSecret
• รูปแบบตราประทับ (stamp) แบบอื่นๆ เช่น กลีบเว้นกลีบ กลีบวนแล้วมีขนาดลดลง
ด้วย เหมือนวงก้นหอย (spiral) กลีบสีแ่ ฉก กลีบห้าแฉก เป็ นต้น
• การวาดดอกไม้ ด้วยการวาดลายเส้น จากการเคลื่อนที่ และการเปลีย่ นทิศ
• แทนทีจ่ ะเป็ นดอกไม้ เปลีย่ นเป็ นพลุแทน เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกทีใ่ ด จะมีแอนิเมชันขณะพลุ
่
ขน้ึ
ระเบิด แล้วหายไป พร้อมทัง้ เสียงประกอบ การออกแบบค่อนข้างยาก แต่กท็ า้ ทาย
เหมือนกัน โดยเฉพาะทําให้พลุ ค่อยๆ หายไปเมือ่ เวลาผ่านไป
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โปรเจก PianoMachine
โปรเจก PianoMachine เป็ นโปรเจกทําแอนิเมชันง่
่ ายๆ เน้นทีเ่ สียงดนตรี จึงถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม
ของ Music and Dance เปิ ดโปรเจกด้วยการเลือก Open ในเมนู File จากนัน้ คลิกปุม่
Examples เลือกโฟล์เดอร์ Music and Dance แล้วเลือกโปรเจก PianoMachine

ภาพรวมของโปรเจก
บนเวทีมคี ยี เ์ ปี ยโน ซึง่ แต่ละคียม์ เี สียงต่างกัน เมือ่ ลูกบอลมากระทบ หรือผูใ้ ช้คลิกทีค่ ยี เ์ ปี ยโน
คียน์ นั ้ จะแสดงแอนิเมชันง่
่ ายๆ เสมือนว่าคียเ์ ปี ยโนถูกกดลงพร้อมกับเสียงคียน์ นั ้ แล้วคียเ์ ปี ยโน
ก็เด้งขึน้ เอง ขณะทีโ่ ปรแกรมทํางาน ผูใ้ ช้สามารถลากคียเ์ หล่านี้ไปวางตําแหน่งใหม่ได้ เพือ่ ให้
เกิดเสียงรูปแบบใหม่ๆ
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บนเวทียงั มีปมุ่ ต่างๆ (User interface) ให้ผใู้ ช้ควบคุม ขณะโปรแกรมทํางาน เช่น ตอนเริม่ ต้น
โปรแกรม ลูกบอลจะมีอยู่ 3 ลูก เมือ่ กดปุม่ จํานวนลูกบอล (ปุม่ สีเหลือง) ลูกบอลจะเพิม่ ขึน้ ทีล่ ะ
ลูก เมือ่ ถึง 6 ลูกแล้ว จะวนกลับมาที่ 1 ลูกใหม่
ปกติการเคลื่อนทีข่ องลูกบอล จะเคลื่อนทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ถ้าชนขอบเวทีกจ็ ะสะท้อนกลับ แต่ถา้ ชนคีย์
เปี ยโนแล้ว อาจสะท้อนกลับ (rebound) หรือผ่านเลยไป (through) ทัง้ นี้ขน้ึ กับสถานะของปุม่
ควบคุมการสะท้อน (ปุม่ สีน้ําเงิน)
นอกจากสองปุม่ นี้แล้ว ยังมีสไลเดอร์ทใ่ี ช้ควบคุมความเร็วของลูกบอล และถ้าผูใ้ ช้คลิกทีเ่ วที ลูก
บอลทุกลูกก็จะเปลีย่ นทิศเองแบบสุม่ อีกด้วย

ตัวละครและเวที
โปรเจกนี้มตี วั ละครมากถึง 26 ตัว แต่ถา้ จัดกลุ่มแล้ว จะมีใบคําสัง่ 1 ใบ ปุม่ คําสัง่ 2 ปุม่ ลูกบอล
6 ลูก และคียเ์ ปี ยโน 17 คีย์ ส่วนฉากหลังเวทีเรียบง่ายเป็ นเฉดสีฟ้าตามแนวรัศมีวงกลม
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สคริ ปต์ของตัวละครและเวที
สคริ ปต์ของคําสัง่
คําสังที
่ อ่ ยูบ่ นเวที สังให้
่ ดคู าํ สังของโปรเจกนี
่
้ใน Project Notes อีกที ซึง่ เปิ ดดูได้ โดยคลิกเมนู
File เลือก Project Notes … ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าคําสังค่
่ อนข้างยาว ไม่เหมาะทีจ่ ะใส่ไว้บนเวที
วิธนี ้ีน่าจะดีกว่า

ส่วนสคริปต์ของใบคําสังก็
่ งา่ ยๆ คือเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียวแล้วมันจะหายไป ด้วยเอฟเฟคหายตัว
(ghost) เท่านัน้ เอง
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สคริ ปต์ของเวที
สคริปต์ของเวที เริม่ ต้นทุกครัง้ ทีผ่ ใู้ ช้คลิกทีว่ า่ งบนเวที โดยใช้บล็อกควบคุมคอยตรวจสอบว่าเวที
ถูกคลิกหรือยัง (when Stage clicked) ถ้าเวทีถูกคลิก เวทีจะส่งสาร new random direction
ออกไป ซึง่ ตัวละครใดทีร่ อรับสารนี้ (ลูกบอลทัง้ หมด) จะถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานต่อไป
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สคริ ปต์ของคียเ์ ปี ยโน
เสียงเปี ยโนเกิดจากการกระทบของลูกบอลกับตัวคียเ์ ปียโน หรือผูใ้ ช้คลิกตัวคียเ์ ปียโนโดยตรง
เปี ยโนมีเสียงต่างกัน 17 เสียง จาก 17 คีย์ แต่ทุกคียใ์ ช้หลักการเดียวกัน ทําให้สคริปต์ออกมา
คล้ายกันมาก ต่างกันแค่เสียงของแต่ละคียเ์ ท่านัน้ ดังนัน้ มาดูสคริปต์ของคีย์ keyG-55 ซึง่
สามารถเป็ นตัวแทนของคียท์ เ่ี หลือได้เป็ นอย่างดี

สคริปต์แรกของคีย์ keyG-55 เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว ตัวคียจ์ ะอยูใ่ นสภาวะทีย่ งั ไม่ได้กด โดย
เปลีย่ นชุดเป็ น up สคริปต์ทส่ี องเริม่ เมือ่ คียน์ ้ีถูกคลิก (when keyG-55 clicked) จากการคลิกคีย์
นี้โดยตรงของผูใ้ ช้ ก็จะส่งสาร playG-55 ออกไป
สคริปต์ทส่ี ามเริม่ เมือ่ ตัวมันเองได้รบั สาร playG-55 ตัวคียจ์ ะเปลีย่ นชุดเป็ น down เพือ่ แสดง
การกดลงของคีย์ จากนัน้ เล่นเสียงตัวโน๊ ตที่ 55 ครึง่ จังหวะ (play note 55 for 0.5 beats) แล้ว
เปลีย่ นเครือ่ งแต่งกายเป็ น up เป็ นอันครบรอบการแสดงแอนิเมชันของการกดคี
่
ยเ์ ปี ยโนหนึ่งครัง้
นอกจากการรับสาร playG-55 จากตัวคียเ์ องแล้ว สคริปต์น้ียงั รับสารจากลูกบอล เมือ่ ลูกบอล
กระทบคียน์ ้ีดว้ ย เทคนิคนี้ทาํ ให้เขียนสคริปต์เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ สําหรับแสดงแอนิเมชันการ
่
กดคียพ์ ร้อมเสียงของคียน์ นั ้ ๆ
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สคริ ปต์ของลูกบอล
ปกติลกู บอลจะเคลื่อนทีไ่ ปมาตลอด เมือ่ ชนขอบเวทีกจ็ ะสะท้อนกลับ แต่ถา้ ชนกับคียเ์ ปี ยโนจะ
เกิดเสียงของคียน์ นั ้ ๆ ส่วนจะสะท้อนกลับหรือผ่านเลยไป ขึน้ กับสถานะการสะท้อน ในตัวแปร
rebound ณ ขณะนัน้ ลูกบอลมีอยูด่ ว้ ยกัน 6 ลูก ตอนเริม่ ต้นมีอยูเ่ พียง 3 ลูกเท่านัน้ บนเวที แต่
สามารถเพิม่ ลดได้ ด้วยปุม่ ควบคุมจํานวนลูกบอล
สคริปต์ของลูกบอลนัน้ ค่อนข้างยาวทีเดียว มีถงึ 20 สคริปต์ แต่สคริปต์สว่ นใหญ่ เป็ นสคริปต์ท่ี
คอยตรวจสอบการชนคียเ์ ปี ยโนต่างๆ (17 คีย)์ ซึง่ จะคล้ายกันหมด สคริปต์ของลูกบอลทัง้ 6 ลูก
มีลกั ษณะคล้ายกันมากๆ ดังนัน้ มาดูสคริปต์ของลูกบอล 1 ก็น่าจะเพียงพอกับการทําความเข้าใจ
ลูกบอลทีเ่ หลือ

สคริปต์แรกเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว ลูกบอลจะย้ายไปเลเยอร์ดา้ นหน้าสุด (go to front) เพือ่ ให้
เห็นลูกบอลตลอดเวลาขณะเคลื่อนทีไ่ ปมา จากนัน้ กําหนดทิศการเคลื่อนที่ (point in direction)
แบบสุม่ ตัง้ แต่ 1 ถึง 360 องศา จากนัน้ ลูกบอลจะเคลื่อนทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ภายในบล็อกควบคุม
ตลอดเวลา (forever) การเคลื่อนทีจ่ ะเร็วหรือช้า ถูกกําหนดในตัวแปร speed ซึง่ มีคา่ ตัง้ แต่ 10
ถึง 20 และผูใ้ ช้สามารถปรับเลื่อนได้ดว้ ยสไลเดอร์บนเวที จากนัน้ จะตรวจสอบการชนขอบเวที
ถ้าชนก็จะสะท้อนกลับ ก่อนทีจ่ ะเคลื่อนทีต่ ่อไปก็จะหยุดพัก (wait) 0.01 วินาที
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ระหว่างทีล่ กู บอลเคลื่อนทีไ่ ป ก็จะตรวจสอบด้วยว่าต้วเองไปกระทบกับคียไ์ หนบ้าง การ
ตรวจสอบนี้ทาํ เหมือนกันหมดทัง้ 17 คีย์ มาดูคยี ์ keyC-48 ในสคริปต์ทส่ี องเป็ นตัวอย่าง ส่วนคีย์
อื่นก็คล้ายๆ กัน ยกเว้น keyC-60 ในสคริปต์ทส่ี าม ทีไ่ ม่มกี ารสะท้อนของลูกบอลเมือ่ คียถ์ ูกชน
สคริปต์ทส่ี องเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว การตรวจสอบนี้เกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ได้ ทําให้ตอ้ งทําในบล็อก
ตลอดเวลาถ้า (forever if) ถ้าลูกบอลสัมผัสกับคียน์ ้ี (touching keyC-48) ก็จะตรวจสอบต่อไปว่า
ตัวแปร rebound=1 หรือไม่ ถ้าใช่ ก็จะสะท้อน โดยกําหนดทิศการเคลื่อนทีใ่ หม่เท่ากับ 180 +
direction โดยทีต่ วั แปร direction เป็ นตัวแปรภายใน ทีเ่ ก็บค่าทิศการเคลื่อนทีป่ จั จุบนั ของลูก
บอลไว้ ทําให้ลกู บอลสะท้อนกลับ 180 องศาจากทิศเดิม จากนัน้ มันจะส่งสารบอกคียท์ ม่ี นั ชน
และจะรอจนกว่าแอนิเมชันของคี
่
ยจ์ บลง (broadcast playC-48 and wait) เพือ่ ให้เกิดการสัมผัส
คียแ์ ค่ครัง้ เดียว ลูกบอลจะรอตัวมันเองเคลื่อนออกจากคียน์ ้ีก่อน โดยตรวจสอบว่าตัวมันไม่
สัมผัสกับคียน์ ้แี ล้ว (not tounching keyC-48)
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สคริปต์ทส่ี ่ี เริม่ เมือ่ ได้รบั สาร new random direction จากการทีผ่ ใู้ ช้คลิกทีว่ า่ งบนเวที ทําให้ลกู
บอลเปลีย่ นทิศการเคลื่อนทีข่ องตัวเองแบบสุม่ ตัง้ แต่ 1 ถึง 360 องศา ทําให้มโี อกาสได้เสียงใหม่
เกิดขึน้
สคริปต์ทห่ี า้ เริม่ เมือ่ ได้รบั สาร number of balls changed จากการทีผ่ ใู้ ช้คลิกปุม่ ควบคุมจํานวน
ลูกบอล ลูกบอลแต่ละลูก จะตรวจสอบสิทธิการปรากฎตัวของตัวเอง จากตัวแปร balls เช่น เมือ่
ลูกบอล 1 (ball1) ได้รบั สารนี้ จะตรวจสอบดูวา่ balls > 0 หรือไม่ ลูกบอล 2 (ball2) ก็จะ
ตรวจสอบดูวา่ balls > 1 หรือไม่ เป็ นต้น
สําหรับลูกบอล 1 ถ้า balls มากกว่า 0 ก็จะปรากฎบนเวที (show) ถ้าไม่ใช่กซ็ ่อนตัว (hide) ซึง่
ในตอนเริม่ ต้น ปุม่ ควบคุมจํานวนลูกบอลได้กาํ หนดตัวแปร balls = 3 ทําให้ลกู บอล 1-3 ปรากฎ
บนเวที
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การทําซํา้ ตัวละครที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
ใน Scratch ตัวละครต่างชนิดกัน มักถูกสร้างของใครของมัน แต่ถา้ ตัวละครเป็ นกลุม่ เดียวกัน ที่
คล้ายกัน เช่น คียเ์ ปี ยโน กับ ลูกบอล ในโปรเจกนี้ แทนทีจ่ ะสร้างทีล่ ะตัว ควรจะเริม่ จากการ
สร้างต้นแบบของตัวละครก่อน แล้วทําซํ้าตัวละครจากต้นแบบอีกที จํานวนเท่าไรก็ได้ โดยคลิก
ขวาทีต่ วั ละครต้นแบบในรายการตัวละคร จากนัน้ เลือก duplicate ซึง่ ตัวละครใหม่จะได้สคริปต์
และชุดมาทัง้ หมดจากตัวละครต้นแบบ ต่อจากนัน้ เราสามารถแก้ไขเพิม่ เติมตัวละครใหม่ได้

ในกรณีของลูกบอล จะเห็นประโยชน์อย่างมาก เพราะแต่ละลูกมี 20 สคริปต์ แล้วชุดก็เหมือนกัน
หมด การทําซํ้าตัวละครจากต้นแบบ จะช่วยลดเวลาในการสร้างตัวละครใหม่อย่างมาก สังเกตว่า
ทุกครัง้ ทีท่ าํ ซํ้า แม้จะได้ทุกอย่างจากตัวละครต้นแบบ แต่ตวั ละครทีไ่ ด้จากการทําซํ้า จะได้ช่อื ตัว
ละครใหม่ ซึง่ ถือว่าเป็ นอิสระจากตัวละครต้นแบบ
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สคริ ปต์ของปุ่ มควบคุมจํานวนลูกบอล
ผูใ้ ช้สามารถเพิม่ หรือลดจํานวนลูกบอลบนเวทีได้ โดยคลิกปุม่ ควบคุมจํานวนลูกบอล ทุกครัง้ ที่
คลิกจะเพิม่ ลูกบอล 1 ลูกบนเวที จนกระทังครบ
่
6 ลูกแล้ว จะกลับมาเริม่ ที่ 1 ลูกใหม่

สคริปต์แรกเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว จะกําหนดจํานวนลูกบอลเริม่ ต้นเท่ากับ 3 ในตัวแปร balls
(set balls to 3) แล้วเปลีย่ นชุดเป็ นหมายเลข 3 จากนัน้ ส่งสาร number of balls changed (ให้
ลูกบอลทุกลูก)
สคริปต์ทส่ี องเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกทีป่ มุ่ นี้ (when balls clicked) ปุม่ จะแสดงแอนิเมชันสั
่ น้ ๆ ให้รวู้ า่
มันถูกคลิก ด้วยการลดขนาดเหลือ 75% (set size to 75%) แล้วคอย 0.3 วินาที จากนัน้ จะ
กําหนดค่าในตัวแปร balls ใหม่ โดยต้องการให้เพิม่ ทีล่ ะ 1 แต่เมือ่ ถึง 6 ให้กลับไปเริม่ 1 ใหม่ ทํา
ได้โดยใช้สตู ร (1 + (balls mod 6))
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เมือ่ เปลีย่ นค่าในตัวแปรแล้ว จึงส่งสาร number of balls changed ให้ลกู บอลทุกลูกทราบ แล้วก็
เปลีย่ นชุดถัดไป (next costume) ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นขนาดกลับมาเท่าเดิม (100%)

สังเกตว่า ชุดตัวละครมีอยู่ 6 ชุด เรียงตามตัวเลขด้วยความตัง้ ใจ ทัง้ นี้เพราะเมือ่ ใช็บล็อก next
costume มันจะเลือกชุดถัดไปตามลําดับ เมือ่ ไปถึงชุดสุดท้ายแล้ว มันจะย้อนกลับไปทีช่ ุดแรก
โดยอัตโนมัติ
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การใช้โอเปอร์เรเตอร์ mod
mod เป็ นการหารทีเ่ อาเศษเป็ นผลลัพท์ เช่น 3 mod 6 ก็คอื 3 หารด้วย 6 ได้ 0 เศษ 3 ผลลัพท์
ของการ mod ทีไ่ ด้เท่ากับ 3 อีกตัวอย่างหนึ่ง 8 mod 6 ก็คอื 8 หารด้วย 6 ได้ 1 เศษ 2 ผลลัพท์
ของการ mod ทีไ่ ด้เท่ากับ 2
จากสูตรการคํานวณ (1 + (balls mod 6)) ทีใ่ ช้ในโปรเจกนี้ ทําให้การเปลีย่ นชุดเพิม่ ทีล่ ะ 1 แต่
เมือ่ ถึงชุดที่ 6 แล้วสามารถกลับไปเริม่ ต้นที่ 1 ได้อกี ครัง้

เมือ่ balls มีคา่ เท่ากับ 5, balls mod 6 ก็คอื 5 หารด้วย 6 ได้ 0 เศษ 5 ผลลัพท์ของการ mod ที่
ได้เท่ากับ 5 เมือ่ balls mod 6 เท่ากับ 5 ดังนัน้
1 + (balls mod 6)

=

1+5 =

6

แต่เมือ่ balls มีคา่ เท่ากับ 6, balls mod 6 ก็คอื 6 หารด้วย 6 ได้ 1 เศษ 0 ผลลัพท์ของการ mod
ทีไ่ ด้เท่ากับ 0 เมือ่ balls mod 6 เท่ากับ 0 ดังนัน้
1 + (balls mod 6)

=

1+0 =

1

นัน้ คือสิง่ ทีต่ อ้ งการ
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สคริ ปต์ของปุ่ มควบคุมการสะท้อนของลูกบอล

ปกติลกู บอลจะเคลื่อนทีไ่ ปเรือ่ ยๆ เมือ่ ชนขอบเวทีกจ็ ะสะท้อนกับ แต่เมือ่ ชนคียเ์ ปี ยโน การ
สะท้อนของลูกบอล ขึน้ อยูก่ บั สถานะการสะท้อนในตัวแปร rebound ทีถ่ ูกกําหนดโดยปุม่ ควบคุม
การสะท้อน
สถานะการสะท้อนมีอยู่ 2 สถานะ คือ สะท้อน (rebound) จะทําให้ลกู บอลสะท้อนกลับ หรือผ่าน
(through) จะทําให้ลกู บอลผ่านเลยไป สถานะปจั จุบนั ดูได้จากชุดตัวละครนี้ ซึง่ ปรากฎอยูบ่ นเวที
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สคริปต์แรกของปุม่ ควบคุมการสะท้อน เริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว และเริม่ ต้นด้วยสถานะสะท้อน
โดยเปลีย่ นชุดเป็ น rebound จากนัน้ ตัง้ ค่าตัวแปร rebound=1 (สถานะสะท้อน)
สคริปต์ทส่ี องเริม่ เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกทีป่ มุ่ นี้ (when Rebound Button clicked) มันจะแสดงแอนิเมชัน่
สัน้ ๆ ด้วยการลดขนาดเหลือ 75% แล้วคอย 0.3 วินาที
ทุกครัง้ ทีป่ มุ่ นี้ถูกคลิกจากผูใ้ ช้ ก็จะเปลีย่ นสถานะสลับไปมาระหว่างสถานะสะท้อนกับสถานะ
ผ่าน ด้วยการตรวจสอบสถานะการสะท้อนปจั จุบนั ว่าเป็ นสถานะผ่านหรือไม่ (rebound=0) ถ้า
ใช่กจ็ ะเปลีย่ น rebound เป็ น 1 (เปลีย่ นเป็ นสถานะสะท้อน) แล้วเปลีย่ นชุดเป็ น rebound
มิฉะนัน้ แล้ว (else) จะเปลีย่ น rebound เป็ น 0 (เปลีย่ นเป็ นสถานะผ่าน) แล้วเปลีย่ นชุดเป็ น
through
จากนัน้ เปลีย่ นขนาดของปุม่ กลับมาเท่าเดิม 100% เพือ่ จบการแสดงแอนิเมชัน่
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ระหว่างโปรแกรมทํางาน ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นเสียงเพลงได้หลายวิธี เช่น เปลีย่ นการสะท้อนกลับ
ของลูกบอลในตัวแปร rebound เปลีย่ นจํานวนลูกบอลในตัวแปร balls คลิกทีว่ า่ งบนเวที และ
สุดท้ายเพิม่ หรือลดความเร็วของลูกบอลในตัวแปร speed
ผูใ้ ช้สามารถปรับค่าตัวแปรความเร็ว speed ได้ดว้ ยสไลเดอร์บนเวที แต่ก่อนหน้านัน้ ต้องทําให้
ตัวแปรอยูใ่ นรูปแบบสไลเดอร์ และแสดงอยูบ่ นเวทีก่อน โดย (1) คลิกกล่องหน้าบล็อกตัวแปร
speed ในบล็อกหมวดตัวแปร เครือ่ งหมายถูกบอกว่าตัวแปรนี้ได้แสดงอยูบ่ นเวทีแล้ว จากนัน้
(2) คลิกขวาทีต่ วั แปรนี้บนเวที จะปรากฎเมนูให้เลือกรูปแบบการแสดง คลิกเลือก slider เพือ่ ให้
มันสามารถเลื่อนปรับค่าได้ดว้ ยสไลเดอร์ ขณะโปรแกรมกําลังทํางาน นอกจากนัน้ สามารถตัง้ ค่า
ตํ่าสุดสูงสุดได้ โดย (3) คลิก set slider min and max เช่นตัวแปร speed ตัง้ ค่าตํ่าสุดที่ 10 และ
ค่าสูงสุดที่ 20 เป็ นต้น
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การออกแบบหน้ าตาโปรแกรม
การออกแบบหน้าตาโปรแกรมเป็ นเรือ่ งสําคัญทีไ่ ม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะโปรแกรมทีต่ อ้ งการ
โต้ตอบกับผูใ้ ช้ แม้เป็ นโปรแกรมเล็กๆ แต่อาจใช้งานยาก ถ้าหน้าตาโปรแกรมไม่สอ่ื ถึงการใช้
งาน ก็ไม่สามารถดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาได้ ผูใ้ ช้มชี อ่ งทางให้ตดิ ต่อและโต้ตอบกับ
โปรแกรมได้หลายวิธี เช่น
ข้อความบนเวที เป็ นการสือ่ สารตรงไปยังผูใ้ ช้ ส่วนใหญ่เป็ นคําสัง่ หรือวิธใี ช้งาน ตัวแปรเมือ่
สร้างแล้ว สามารถแสดงบนเวทีได้ แต่ถา้ ต้องการให้ผใู้ ช้ปรับเปลีย่ นค่าของมันได้ ขณะที่
โปรแกรมทํางาน ทําได้โดยแสดงตัวแปรในรูปแบบสไลเดอร์ เหมือนตัวแปรความเร็ว (speed)
การสร้างปุม่ คําสัง่ ทําได้โดยการสร้างตัวละคร ทีร่ บั การคลิกเมาส์จากผูใ้ ช้ เพือ่ ให้โปรแกรม
ทํางานตอบสนอง เช่น เมื่อผูใ้ ช้คลิกทีค่ ยี เ์ ปี ยโนใดๆ ก็จะมีเสียงออกมาจากคียน์ นั ้ ๆ แต่การ
สร้างตัวละครให้เป็ นปุม่ คําสังโดยเฉพาะก็
่
มี เช่น ปุม่ เพิม่ หรือลดจํานวนลูกบอล และปุม่ การ
สะท้อนของลูกบอล
โปรแกรมยังรับคําสังจากผู
่
ใ้ ช้ ผ่านการกดคียต์ ่างๆ บนคียบ์ อร์ด เช่น คียต์ วั อักษร a-z คียต์ วั เลข
0-9 คียล์ กู ศร และคียเ์ ว้นวรรค (space bar)
นอกจากนัน้ ผูใ้ ช้สามารถติดต่อโปรแกรมผ่านไมโครโฟน หรือผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น LEGO®
WeDo™
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การต่อยอดโปรแกรม PianoMachine
• Scratch มีเครือ่ งดนตรีหลายชนิดให้เลือกใช้ ลองเพิม่ หรือเปลีย่ นเครือ่ งดนตรีชนิดอื่น
• บันทึกการบรรเลงเพลงเปียโน แล้วเล่นซํ้าได้ การบันทึกนัน้ ต้องบันทึกทัง้ ตัวโน๊ตและ
จังหวะเวลาในการเล่นตัวโน๊ ตทีถ่ ูกบันทึก
• การบันทึกต้องสร้างปุม่ เพิม่ เพือ่ ให้ผใู้ ช้คลิกเมือ่ ต้องการบันทึก ควรใช้ตวั แปรลิสต์มา
เก็บบันทึกตัวโน๊ ตและเวลา
• การเล่นซํ้า เล่นเสียงจากข้อมูลในลิสต์ ขณะเล่นซํ้า ลูกบอลควรหยุด เพือ่ ไม่ให้เสียงตีกนั
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โปรเจก FishChomp
การทําเกมใน Scratch ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ FishChomp เป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการเริม่ ต้นการทําเกม
ใน Scratch โดยเกมนี้เป็ นเกมปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก ผูเ้ ล่นใช้เมาส์นําทางปลาใหญ่ไปกินปลาเล็ก
เกมนี้ดงู า่ ยจนรูส้ กึ เหมือนว่าจะยังไม่สมบูรณ์ เพราะปลาทองทีถ่ ูกกินจะออกมาใหม่เรือ่ ยๆ ไม่มี
วันจบเกม และเกมนี้ไม่มคี ะแนนให้ ไม่มขี อ้ จํากัดเรือ่ งเวลา อย่างไรก็ตาม เกมนี้ให้แนวคิด
สําหรับผูเ้ ริม่ ต้นในการทําเกม และยังเว้นช่องว่างให้เราขยายเกมนี้ต่อไปได้อกี

ภาพรวมของโปรเจก
เกมนี้มปี ลาทองตัวเล็ก 3 ตัวเคลื่อนทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ในท้องทะเล ผูเ้ ล่นเพียงลากเมาส์นําปลาตัวใหญ่
ไปกินเหล่าปลาทอง ตัวใดถูกกินก็จะโผล่มาอีกไม่มวี นั จบ
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ตัวละครและเวที
โปรเจกนี้มตี วั ละครเป็ นปลาสองชนิด คือปลาตัวใหญ่กบั ปลาทองเหมือนกัน 3 ตัว และใบคําสัง่
แสดงวิธกี ารเล่นเกม ซึง่ จะค้างอยูท่ ม่ี มุ บนขวาของเวทีตลอดเวลา เพราะมันไม่มสี คริปต์นนเอง
ั่

สคริ ปต์ของตัวละครและเวที
สคริ ปต์ของปลาทอง
ในเกม FishChomp เหล่าปลาทองจะว่ายนํ้าไปมา ผูเ้ ล่นใช้เมาส์นําทางปลาตัวใหญ่มากินปลา
ทอง แต่พวกมันก็กลับมาเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว แล้วก็ถูกกินอีกเป็ นวงจรชีวติ ในเกมนี้
ปลาทองมีอยู่ 3 ตัว มีลกั ษณะและพฤติกรรมเหมือนกันหมด ยกเว้นทิศการเคลื่อนทีท่ เ่ี ริม่ ต้น
ต่างกัน เพราะฉะนัน้ มาดูสคริปต์ของ goldfish 1 ก็พอ
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สคริปต์ของปลาทองเริม่ เมือ่ ผูเ้ ล่นคลิกธงเขียว ปลาทองก็จะปรากฎ (show) และหันไปยังทิศ 90
องศา จากนัน้ มันจะมีพฤติกรรมซํ้าๆ ตลอด ทําให้ตอ้ งอยูใ่ นบล็อกตลอดเวลา (forever) นัน้ ก็คอื
เคลื่อนทีไ่ ปทีล่ ะนิด (2 หน่วย) เปลีย่ นทิศเล็กน้อยโดยการสุม่ ตัง้ แต่ -20 ถึง 20 องศา ถ้าชนขอบ
เวทีกจ็ ะสะท้อนกลับ
จากนัน้ ตรวจสอบว่าสีสม้ (สีของปลาทองเอง) สัมผัสกับสีน้ําเงิน (สีของปากปลาตัวใหญ่) หรือไม่
ถ้าใช่แสดงว่าปลาทองถูกกิน มันจะส่งสาร got-me ไปให้ปลาตัวใหญ่ แล้วก็หายตัวไป (hide) รอ
อีก 3 วินาที (wait) มันจะโผล่ขน้ึ มาใหม่ทต่ี ําแหน่ง x -200 และสุม่ ค่า y ตัง้ แต่ -200 ถึง 200

สคริ ปต์ของปลาตัวใหญ่
ปลาตัวใหญ่จะเคลื่อนทีก่ ต็ ่อเมือ่ ผูเ้ ล่นขยับเมาส์ มันจะว่ายนํ้าตามเมาส์ และเมือ่ เจอปลาทอง มัน
ก็จะกินเจ้าปลาทองเท่านัน้ เอง
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สคริปต์แรกของปลาตัวใหญ่ เริม่ ต้นเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกธงเขียว มันจะเปลีย่ นชุดเป็ น open-mouth อ้า
ปากสีน้ําเงินคอยกินปลาทอง ทัง้ นี้เพราะการกินปลาทอง ต้องเช็คว่าสีน้ําเงินสัมผัสสีสม้ ของปลา
ทองหรือไม่ จากนัน้ มันจะคอยตามเมาส์ตลอดเกมในบล็อกตลอดเวลาถ้า (forever if) โดย
ตรวจสอบว่า ระยะตัวมันกับเมาส์หา่ งกันเกินกว่า 10 หน่วยหรือไม่ (distance to mouse-pointer
> 10) ถ้าใช่ ก็จะหันไปทีเ่ มาส์ (point towards mouse-pointer) และเคลื่อนทีเ่ ข้าไปหา 3 หน่วย

สคริปต์ทส่ี องเริม่ เมือ่ ได้รบั สาร got-me จากปลาทอง ขณะทีป่ ลาทองถูกกิน ปลาตัวใหญ่จะแสดง
แอนิเมชันการกิ
่
นด้วยการเปิดเสียง chomp (play sound chomp) จากนัน้ ขยับปาก 2 รอบใน
บล็อกทําซํ้า (repeat) โดยเปลีย่ นชุดปิ ดปาก closed-mouth แล้วคอย 0.3 วินาที ก่อนจะเปลีย่ น
ชุดเปิ ดปาก open-mouth อีกครัง้
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การต่อยอดโปรเจก FishChomp
FishChomp เป็ นเกมทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย เหมาะสําหรับผูท้ ช่ี น่ื ชอบเกม และอยากเขียนเกมตัง้ แต่
เบือ้ งต้น ลองมาดูวา่ อะไรบ้าง น่าจะทําให้เกม สนุ ก ท้าทายมากขึน้
• เพิม่ ปลาทอง หรือปลาชนิดอื่น
• ปลาทองออกมาตรงไหนก็ได้ของเวที และออกมาให้ไวขึน้
• ปลาตัวใหญ่มมี ติ ใิ นการเคลื่อนทีม่ ากขึน้ เช่นสามารถหมุนได้ เคลื่อนทีเ่ ร็วขึน้
• มีเพิม่ อีกระดับ (level 2) เพิม่ ความท้าท้าย
• มีการควบคุมเกม
• มีคะแนน (score)
• มีเวลาจํากัดในการเล่นในแต่ละระดับ
• สือ่ สารกับผูเ้ ล่น
• แสดงวิธเี ล่น และหายไประหว่างการเล่น
• บอกระดับ (level)
• บอกผูเ้ ล่นเมือ่ จบเกม และแสดงคะแนนต่างๆ ให้ดู
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ลงมือต่อยอดเกม FishChomp

ระดับของเกม
เกมสามารถมีได้หลายระดับ แต่ละระดับมีเป้าหมายของตัวเอง มีความน่าสนใจและความท้าทาย
ทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ แวดล้อมในเกม (ตัวละครหรือภาพฉากหลัง) หรือกฎของเกม ในแต่ละระดับ ก็
อาจแตกต่างกันบ้าง เหมือนเดิมบ้างก็ได้
ปกติเกมควรเพิม่ ความท้าทาย ในระดับทีส่ งู ขึน้ การต่อยอดนี้มี 2 ระดับ โดยระดับแรกมีเพียง
ปลาทองเหมือนกันหมด 4 ตัว ผูเ้ ล่นเพียงไล่จบั กินพวกมัน กินได้ 1 ตัว ได้ 1 คะแนน ส่วนระดับ
ทีส่ อง ปลาทองตัวที่ 1 (มีหางสีน้ําเงิน) จะมีปลาสีเขียวเป็ นเพือ่ น คอยว่ายนํ้าอยูใ่ กล้ๆ ถ้ากิน
ปลาทองตัวที่ 1 จะได้โบนัส 2 คะแนน ส่วนปลาทองตัวอื่นได้ 1 คะแนนเหมือนเดิม แต่ถา้ กิน
ปลาสีเขียว จะถูกหัก 3 คะแนน

การเพิ่ มตัวละครในเกม
การเพิม่ ปลาทองอีกซักตัวไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงคลิกขวาทีต่ วั ปลาทอง เลือกทําซํ้า (duplicate) ก็
จะได้ปลาทองมาอีกตัวหนึ่งทีเ่ หมือนกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าปลาทองยังอยูร่ ะหว่างการแก้ไข ก็ไม่
ควรทํา นอกเสียจากว่าปลาทองทีต่ อ้ งการมีพฤติกรรมทีต่ ่างกันมาก และเพียงต้องการคุณสมบัติ
บ้างประการของมันมา ซึง่ ในการต่อยอดครัง้ นี้มที งั ้ สองแบบคือ
แบบทีห่ นึ่งต้องการปลาทองเหมือนกันอีกหนึ่งตัว โดยทําซํ้าปลาทองตัวที่ 3 ได้ตวั ที่ 4 มา โดย
ให้ทาํ ซํ้าเมือ่ สคริปต์ปลาทองตัวที่ 3 แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แบบทีส่ องต้องการเพือ่ นปลาทองตัวที่ 1 ใน level 2 เพือ่ ให้มนั คอยว่ายนํ้าอยูใ่ กล้ๆ ปลาทองตัว
ที่ 1 แต่ให้มนั มีลกั ษณะคล้ายปลาตัวใหญ่ (เป็ นลูกปลาตัวใหญ่) ดังนัน้ จึงทําซํ้าปลาตัวใหญ่ แล้ว
มาย่อขนาดให้ใกล้เคียงกับเหล่าปลาทอง แล้วเอาสคริปต์ของปลาทองมาเป็ นต้นแบบ
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ปลาทองตัวที่ 1 ในระดับแรกเหมือนกับปลาทองตัวอื่นๆ จึงใช้ชุดเดิม แต่เพือ่ ให้ผเู้ ล่นแยกปลา
ทองตัวที่ 1 ออกจากปลาทองตัวอื่นๆ ในระดับทีส่ อง ควรเพิม่ ชุดอีกหนึ่งชุดสําหรับระดับทีส่ อง
โดยปลาทองตัวที่ 1 จะมีหางเป็ นสีน้ําเงินแทน ทําได้โดยทําซํ้าชุดเดิมก่อน จากนัน้ คลิกปุม่ edit
เพือ่ แก้ไขด้วยโปรแกรมวาดรูป
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กฎของเกม
เพือ่ เพิม่ มิตขิ องเกม ควรแก้ไขเพิม่ เติมพฤติกรรมของตัวละครต่างๆ ในเกมบ้าง เช่น ปลาทอง
ควรออกมาตรงไหนของเวทีกไ็ ด้ ทําให้ผเู้ ล่นคาดเดาไม่ได้ ทําได้โดยเปลีย่ นค่าสุม่ x และ y ใน
บล็อกไปยัง (go to x: … y: …) ให้กระจายทัวเวที
่
นัน้ ก็คอื ค่า x อยูต่ งั ้ แต่ -240 ถึง 240 และค่า
y อยูต่ งั ้ แต่ -180 ถึง 180 และเพือ่ ให้ปลาทองออกมาเร็วขึน้ หลังจากถูกกิน ทําได้โดยลดเวลา
การคอย (wait) ลงจาก 3 มาอยูท่ ่ี 1 วินาที
การทําให้ปลาตัวใหญ่มมี ติ ใิ นการเคลื่อนทีม่ ากขึน้ คือสามารถหมุนได้เพือ่ ให้การไล่จบั ปลาทอง
ง่ายขึน้ โดยการคลิกเลือกปุม่ หมุนได้ (ปุม่ บน) บริเวณข้อมูลส่วนตัวของปลาตัวใหญ่ ซึง่ จาก
เดิมทําได้แค่หนั ซ้ายขวา (ปุม่ กลาง) ส่วนการเคลื่อนทีใ่ ห้เร็วขึน้ ทําได้โดยเพิม่ ระยะการเคลื่อนที่
(move) ให้มากขึน้ แต่ถา้ มากเกินอาจจะควบคุมเมาส์ไม่อยู่ ดังนัน้ เพิม่ จาก 3 เป็ น 5 ใน level 1
ส่วนใน level 2 มีเพือ่ นปลาทองอยูด่ ว้ ย และถ้ากินเพือ่ นปลาทอง จะถูกหักแต้ม ดังนัน้ ไม่ควร
เพิม่ ความเร็วมากนัก ควรเพิม่ จาก 3 เป็ น 4 ก็พอ
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คะแนน
การนับคะแนนระหว่างเล่นเกมทําให้เกมดูทา้ ทายมากขึน้ ทําให้ผเู้ ล่นรูค้ วามสามารถของตัวเอง
และสามารถเปรียบเทียบการเล่นกับผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ได้อกี ด้วย
การใส่คะแนนบนเวที ทําได้โดยสร้างตัวแปรเพือ่ เก็บคะแนนขึน้ มาก่อน เช่น score ถ้าต้องการ
ให้คะแนนแสดงบนเวทีตลอดระหว่างการเล่นเกม ทําได้โดยคลิกบล็อกหน้าตัวแปรนัน้ (จะเห็น
เครือ่ งหมายถูก) นอกจากนัน้ ยังสามารถปรับตําแหน่งตัวแปรบนเวทีได้ดว้ ย โดยใช้เมาส์ลากตัว
แปรไปยังตําแหน่งทีต่ อ้ งการ ตอนออกแบบโปรแกรม
การปรับเปลีย่ นคะแนน ขึน้ กับกติกาทีก่ าํ หนดไว้ นัน้ คือ ในระดับแรก ถ้ากินปลาทองได้ 1 ตัว
จะได้ 1 คะแนน ส่วนระดับทีส่ อง ถ้ากินปลาทองตัวที่ 1 จะได้ 2 คะแนน ส่วนปลาทองตัวอื่นได้
1 คะแนนเหมือนเดิม แต่ถา้ กินปลาสีเขียว จะถูกหัก 3 คะแนน
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การจับเวลา
ถ้าไม่มเี วลาจํากัดในการเล่นแต่ละระดับ ก็จะไม่รวู้ า่ เกมจะจบเมือ่ ใด ยกเว้นแต่วา่ ในแต่ละระดับมี
เงือ่ นไขอื่นกําหนด หรือมีเป้าหมายให้ทาํ เช่น กินปลาให้ได้ 20 ตัว เป็ นต้น การต่อยอดคราวนี้
กําหนดให้แต่ละระดับมีเวลาไม่เท่ากัน ระดับแรกง่ายหน่อย ใช้ 20 วินาที ระดับสองยากขึน้ มา
นิดหนึ่งเพิม่ เวลาเป็ น 30 วินาที

ใน Scratch ทํานาฬิกาจับเวลาได้งา่ ยๆ โดยสร้างตัวแปร time ขึน้ มา แล้วตัง้ ค่าเวลาทีต่ อ้ งการ
ให้มนั จากนัน้ นับเวลาถอยหลังทีล่ ะ 1 วินาที จนกระทังเป็
่ น 0 เช่น ในระดับแรก ตัง้ เวลาเป็ น 20
วินาที จากนัน้ ตรวจสอบว่าตัวแปร time ยังมากกว่า 0 หรือไม่ ถ้าใช่ จับเวลา 1 วินาที ด้วย
บล็อก wait จากนัน้ ลดค่าตัวแปร time ทีล่ ะ 1 ทําอย่างนี้วนไปเรือ่ ยๆ ในบล็อก forever จนกว่า
time = 0 ด้วยวิธนี ้ีจะทําให้รวู้ า่ เวลาในแต่ละระดับหมดหรือยัง ถ้าเวลาหมดลงแล้ว เกมจะดําเนิน
ต่อในส่วน else เพือ่ เล่นเกมในระดับต่อไป หรือจะแสดงผลการเล่นก่อนจะจบเกม
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การสื่อสารกับผูเ้ ล่น
การสือ่ สารกับผูเ้ ล่นนัน้ ก็สาํ คัญ เช่น ตัง้ แต่ตน้ เกมต้องบอกผูเ้ ล่นว่าเล่นอย่างไร และระหว่างเล่น
วิธกี ารเล่นนัน้ ต้องหายไป มิฉะนัน้ จะรบกวนการเล่น ก่อนเข้าแต่ละระดับก็ควรบอกว่าขณะนี้จะ
เล่นในระดับใด และเมือ่ จบเกมก็ควรมีคะแนน หรือข้อมูลอื่นๆ ให้ดู เช่น จํานวนปลาชนิดต่างๆ
ทีก่ นิ ได้
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โปรเจก Delicious Fish เป็ นการต่อยอดโปรเจก FishChomp ทีผ่ เู้ ขียนลองทําขึน้ มา และได้
upload โปรเจกนี้ทเ่ี ว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/projects/kidsangsan/1889679 ผูอ้ า่ น
สามารถเข้าไปเล่นได้ หรือดาวน์โหลดเกม มาศึกษาแก้ไขปรับปรุงเพิม่ เติมได้
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การใช้ งานบล็อกคําสั่ ง
บล็อกหมวดการเคลื่อนที่ (Motion)
เคลื่อนตัวละครไปข้างหน้าหรือถอยหลัง (ใส่เลขค่าลบ)
หมุนตัวละครตามเข็มนาฬิกา
หมุนตัวละครทวนเข็มนาฬิกา
กําหนดทิศของตัวละครไปยัง (0 = บน, 90 = ขวา, 180 = ล่าง,
-90 = ซ้าย)
กําหนดทิศของตัวละครไปยัง (เมาส์หรือตัวละครอื่น)
เคลื่อนตัวละครไปยังตําแหน่ง x และ y บนเวที
เคลื่อนตัวละครไปยังตําแหน่งของ (เมาส์หรือตัวละครอืน่ )
เคลื่อนตัวละครไปยังตําแหน่ง ด้วยระยะเวลาทีถ่ ูกกําหนด
เปลีย่ นตําแหน่ง x ของตัวละคร ตามระยะทีถ่ ูกกําหนด
ตัง้ ค่าตําแหน่ง x ของตัวละคร ตามค่าทีถ่ กู กําหนด
เปลีย่ นตําแหน่ง y ของตัวละคร ตามระยะทีถ่ ูกกําหนด
ตัง้ ค่าตําแหน่ง y ของตัวละคร ตามค่าทีถ่ กู กําหนด
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กลับทิศของตัวละคร เมือ่ ตัวละครชนขอบเวที

บล็อกตัวแปร
บล็อกทีม่ าพร้อมกับกล่องเลือกด้านหน้า ถ้าคลิกทีก่ ล่องเลือก จะแสดงค่าทีค่ นื มาจากบล็อกนัน้
บนเวที
คืนค่าตําแหน่ง x ของตัวละคร (-240 to 240)
คืนค่าตําแหน่ง y ของตัวละคร (-180 to 180)
คืนค่าทิศทางการเคลื่อนทีข่ องตัวละคร

บล็อกสําหรับมอเตอร์
เปิ ดมอเตอร์เป็ นเวลาตามทีก่ าํ หนด
เปิ ดมอเตอร์
ปิ ดมอเตอร์
ตัง้ ค่ากําลังของมอเตอร์ แล้วเปิ ดมอเตอร์ (ค่ากําลังของมอเตอร์อยู่
ตัง้ แต่ 0 ถึง 100)
ตัง้ ค่าหรือเปลีย่ นทิศการหมุนของมอเตอร์ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดมอเตอร์
(this way = ตามเข็มนาฬิกา, that way = ทวนเข็มนาฬิกา,
reverse = เปลีย่ นทิศการหมุน)
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บล็อกหมวดรูปร่าง (Looks)
เปลีย่ นหน้าตาตัวละคร ด้วยการเปลีย่ นชุดละคร
เปลีย่ นชุดตัวละครถัดไป ในรายการชุดตัวละคร (ถ้าถึงชุด
สุดท้ายในรายการ จะกลับไปเริม่ ทีช่ ุดแรกใหม่)
เปลีย่ นหน้าตาเวที ด้วยการเปลีย่ นภาพฉากหลัง
เปลีย่ นภาพฉากหลังถัดไป ในรายการภาพฉากหลัง (ถ้าถึงชุด
สุดท้ายในรายการ จะกลับไปเริม่ ทีช่ ุดแรกใหม่)

บล็อกแสดงความคิ ดหรือพูด
แสดงลูกโปง่ คําพูดของตัวละคร ในระยะเวลาทีถ่ ูกกําหนด
แสดงลูกโปง่ คําพูดของตัวละคร (ลบลูกโปง่ คําพูดได้ดว้ ยการรัน
บล็อกนี้อกี ครัง้ โดยไม่ใส่ตวั หนังสือ)
แสดงลูกโปง่ ความคิดของตัวละคร ในระยะเวลาทีถ่ ูกกําหนด
แสดงลูกโปง่ ความคิดของตัวละคร
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บล็อกเลเยอร์
ย้ายตัวละครไปยังด้านหน้าของตัวละครอืน่ ๆ
ย้ายตัวละครกลับไปยังเลเยอร์ทถ่ี ูกกําหนด เพือ่ ว่ามันจะสามารถ
ซ่อนอยูด่ า้ นหลังตัวละครอื่นๆ ได้

บล็อกแอฟเฟ็ ค
เปลีย่ นเอฟเฟคบนตัวละคร ตามค่าทีถ่ ูกกําหนด (ใช้รายการ
เลือกแบบดึงลงเพือ่ เลือกเอฟเฟค)
ตัง้ ค่าเอฟเฟคตามค่าทีก่ าํ หนด (ค่าเอฟเฟคอยูต่ งั ้ แต่ -100 ถึง
100 ค่า 0 เป็ นค่าปกติทไ่ี ม่มเี อฟเฟค บางเอฟเฟคค่าลบกับค่า
บวกให้ผลเหมือนกัน)
ล้างเอฟเฟคทัง้ หมดของตัวละคร
เปลีย่ นขนาดของตัวละคร ด้วยค่าทีถ่ ูกกําหนด
ตัง้ ค่าขนาดของตัวละครเป็ น % ของขนาดเริม่ ต้น
ทําให้ตวั ละครปรากฏบนเวที
ทําให้ตวั ละครหายไปจากเวที (เมือ่ ตัวละครหายไป ตัวละครอื่นๆ
จะไม่สามารถตรวจจับด้วยการใช้บล็อกสัมผัสได้)
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บล็อกตัวแปร
บล็อกทีม่ าพร้อมกับกล่องเลือกด้านหน้า ถ้าคลิกทีก่ ล่องเลือกจะแสดงค่าทีค่ นื มาจากบล็อกนัน้
บนเวที
คืนหมายเลขชุดละครปจั จุบนั
คืนหมายเลขภาพฉากหลังปจั จุบนั
คืนค่าขนาดของตัวละครเป็ น % ของขนาดเริม่ ต้น

บล็อกหมวดเสียง (Sound)
เริม่ เปิ ดเสียงจากรายการเลือกแบบดึงลง แล้วรันบล็อกถัดไปแม้
เสียงยังเล่นอยู่
เปิ ดเสียงแล้วรอจนเสียงหยุด ก่อนทีจ่ ะรันบล็อกถัดไป
ปิ ดเสียงทัง้ หมด
เล่นเสียงกลองจากรายการเลือกแบบดึงลง ด้วยจังหวะทีก่ าํ หนด
เล่นโน๊ ตดนตรีตามจังหวะทีก่ าํ หนด (ตัวเลขยิง่ สูง จะได้เสียงสูง
ตาม)
หยุดพักเสียงตามจังหวะทีก่ าํ หนด
เลือกชนิดเครือ่ งดนตรีให้ตวั ละคร สําหรับใช้ในโน๊ตบล็อก (แต่ละ
ตัวละครมีเครือ่ งดนตรีของตัวเอง)
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ปรับระดับเสียงของตัวละครตามค่าทีก่ าํ หนด ระดับเสียงอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 100
ตัง้ ค่าระดับเสียงของตัวละคร ด้วยค่าทีก่ าํ หนด
เปลีย่ นจังหวะเสียงของตัวละคร ด้วยค่าทีก่ าํ หนด
ตัง้ ค่าจังหวะเสียงของตัวละคร ด้วยค่าทีก่ าํ หนด

บล็อกตัวแปร
บล็อกทีม่ าพร้อมกับกล่องเลือกด้านหน้า ถ้าคลิกทีก่ ล่องเลือกจะแสดงค่าทีค่ นื มาจากบล็อกนัน้
บนเวที
คืนค่าระดับเสียงของตัวละคร
คืนค่าจังหวะเสียงของตัวละคร
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บล็อกหมวดปากกา (Pen)
ลบรอยวาดเขียนบนเวที จากการใช้ปากกาหรือแสตมป์
จรดปากกาของตัวละคร เพือ่ วาดเขียนขณะทีม่ นั เคลื่อนที่
ยกปากกาของตัวละครขึน้ เพือ่ ไม่ให้วาดเขียนขณะทีม่ นั เคลื่อนที่
ตัง้ ค่าสีให้ปากกา ตามค่าสีจากตัวเลือกสี ซึง่ จะทําให้ระดับสีเปลีย่ น
ด้วย
เปลีย่ นค่าสี ตามค่าทีก่ าํ หนด
ตัง้ ค่าสี ตามค่าทีก่ าํ หนด (ค่าระหว่าง 0 ถึง 200 คือสีในวงล้อของ
แถบสีรงุ้ เช่น pen_color = 0 คือสีแดง, pen_color = 100 คือสีน้ํา
เงิน)
เปลีย่ นระดับสี ตามค่าทีก่ าํ หนด
ตัง้ ค่าระดับสีตามค่าทีก่ าํ หนด (pen_shade = 0 คือค่อนข้างมืด
pen_shade = 100 คือค่อนข้างสว่าง ค่าทีถ่ ูกตัง้ เริม่ แรก คือ 50
เมือ่ ใช้ตวั เลือกสี จะได้ระดับสีจากสีทเ่ี ลือกมาด้วย)
เปลีย่ นขนาดของเส้นปากกา ตามค่าทีก่ าํ หนด
ตัง้ ค่าขนาดของเส้นปากกา ตามค่าทีก่ าํ หนด
ประทับภาพของตัวละครบนเวที
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บล็อกหมวดควบคุม (Control)
บล็อกเริ่ มต้นทํางาน
รันสคริปต์ เมือ่ ธงเขียวถูกคลิก
รันสคริปต์ เมือ่ คียท์ ก่ี าํ หนดไว้ถูกกด
รันสคริปต์ เมือ่ ตัวละครถูกคลิก
รันสคริปต์ เมือ่ ได้รบั สารทีส่ นใจ

บล็อกทําซํา้
รันบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน ซํ้าๆ ไปตลอด
รันบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน ตามจํานวนครัง้ ทีก่ าํ หนด

บล็อกเงื่อนไข
ตรวจสอบเงือ่ นไข ถ้าเป็ นจริง ทํางานบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน
ตรวจสองเงือ่ นไข ถ้าเป็ นจริงทํางานบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายในส่วนแรก (ใต้
if) ถ้าเป็ นเท็จทํางานบล็อกทีอ่ ยูภ่ ายในส่วนทีส่ อง (ใต้ else)
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บล็อกทําซํา้ แบบมีเงื่อนไข
ตรวจสอบเงือ่ นไขตลอดเวลาว่าเป็ นจริงหรือไม่ ถ้าเป็ นจริง ทํางาน
บล็อกทีอ่ ยูภ่ ายใน
ตรวจสอบเงือ่ นไขตลอดเวลา ถ้ายังเป็ นเท็จ ทํางานซํ้าบล็อกทีอ่ ยู่
ภายใน ถ้าเป็ นจริง ทํางานบล็อกถัดไป

บล็อกส่งสาร
ส่งกระจายสารถึงทุกตัวละครและเวที จากนัน้ ทํางานบล็อกถัดไป
โดยไม่ตอ้ งรอสคริปต์ทถ่ี ูกกระตุน้ จากสารนี้
ส่งกระจายสารถึงทุกตัวละครและเวที กระตุน้ สคริปต์ทร่ี บั สารนี้ให้
ทํางาน รอจนกระทังสคริ
่ ปต์นนั ้ ๆ ทํางานจนเสร็จ แล้วจึงทํางาน
บล็อกถัดไป

บล็อกหยุดการทํางาน
หยุดรอคอยตามเวลาทีก่ าํ หนด จากนัน้ ทํางานบล็อกถัดไป
หยุดรอคอยจนกระทังเงื
่ อ่ นไขเป็ นจริง จึงจะทํางานบล็อกถัดไป
หยุดทํางานสคริปต์
หยุดทํางานสคริปต์ทงั ้ หมดของทุกตัวละคร
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บล็อกหมวดกําลังรับรู้ (Sensing)
คืนค่าจริง ถ้าปุม่ เมาส์ถูกกด
คืนค่าจริง ถ้าคียท์ ก่ี าํ หนดถูกกด
คืนค่าจริง ถ้าตัวละครสัมผัสกับตัวละครทีก่ าํ หนด ขอบเวที หรือตัว
ชีเ้ มาส์ (เลือกจากรายการตัวเลือกแบบดึงลง)
คืนค่าจริง ถ้าตัวละครสัมผัสกับสีทก่ี าํ หนด (คลิกทีแ่ ถบสี จากนัน้
ใช้หลอดหยดเลือกสี)
คืนค่าจริง ถ้าสีแรกทีอ่ ยูใ่ นตัวละครสัมผัสกับสีทส่ี องทีอ่ ยูใ่ นฉาก
หลังหรือตัวละครอื่น
คืนค่าตําแหน่ง x ของตัวชีเ้ มาส์
คืนค่าตําแหน่ง y ของตัวชีเ้ มาส์
คืนค่าระยะทาง ระหว่างตัวละครกับตัวชีเ้ มาส์หรือตัวละครอื่น
คืนค่าสมบัตขิ องตัวละครอื่น
ตัง้ ค่าเริม่ ต้นใหม่ให้นาฬิกาจับเวลาทีศ่ นู ย์วนิ าที
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บล็อกถามตอบ
ถามคําถามบนเวที และรับคําตอบจากคียบ์ อร์ดเก็บไว้ในตัวแปร
ทําให้โปรแกรมต้องหยุดคอย จนกว่าผูใ้ ช้กดคีย์ Enter หรือคลิก
เครือ่ งหมายถูก
คืนค่าคําตอบทีอ่ ยูใ่ นตัวแปร answer ซึง่ ทุกตัวละครสามารถนําไปใช้ได้
ถ้าคลิกทีก่ ล่องด้านหน้า จะแสดงค่าทีค่ นื มาจากบล็อกบนเวที

บล็อกตัวแปร
บล็อกทีม่ าพร้อมกับกล่องเลือกด้านหน้า ถ้าคลิกทีก่ ล่องเลือกจะแสดงค่าทีค่ นื มาจากบล็อกนัน้
บนเวที
คืนค่าเวลาเป็ นวินาที (นาฬิกาจับเวลาจะทํางานตลอดเวลา)
คืนค่าระดับเสียง (จาก 1 ถึง 100) ทีไ่ มโครโพนของคอมพิวเตอร์
ตรวจวัดได้
คืนค่าจริง ถ้าไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ตรวจจับระดับเสียงที่
มากกว่า 30 (ในสเกล 1 ถึง 100)
คืนค่าจากตัวรับรูท้ ก่ี าํ หนดไว้ จะใช้บล็อกนี้ได้ตอ้ งต่ออุปกรณ์รบั รู้
กับคอมพิวเตอร์ก่อน เช่น บอร์ดตัวรับรูข้ อง Scratch
(http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) หรือ LEGO®
WeDo™ (http://www.legoeducation.com).
คืนค่าจริง ถ้าตัวรับรูท้ ร่ี ะบุถูกกด จะใช้บล็อกนี้ได้ตอ้ งมีบอร์ดตัวรับ
รูต้ ่อกับคอมพิวเตอร์ก่อน
(http://www.playfulinvention.com/picoboard.html)
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บล็อกหมวดโอเปอร์เรเตอร์ (Operators)
บล็อกจัดการข้อความ (สตริ ง)
ต่อข้อความทัง้ สองข้อความเข้าด้วยกัน
คืนค่าจํานวนตัวอักษรในข้อความ
คืนตัวอักษรในข้อความ ณ ตําแหน่งทีร่ ะบุ

บล็อกจัดการตัวเลข
บวกตัวเลขสองตัว
ลบตัวเลขแรก ด้วยตัวเลขทีส่ อง
คูณตัวเลขสองตัว
หารตัวเลขแรก ด้วยตัวเลขทีส่ อง
คืนเศษเหลือ จากการหารตัวเลขแรก ด้วยตัวเลขทีส่ อง
คืนค่าจํานวนเต็ม ทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ กับตัวเลขทีร่ ะบุ
สุม่ ค่าตัวเลข ตัง้ แต่คา่ แรกถึงค่าทีส่ อง
คืนผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากฟงั กชันทีถ่ ูกเลือก (abs, sqrt, sin, cos, tan, asin,
acos, atan, ln, log, e^, 10^) กับตัวเลขทีก่ าํ หนดไว้
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บล็อกจัดการตรรกะ
คืนค่าจริง ถ้าค่าตัวเลขแรกน้อยกว่าค่าตัวเลขทีส่ อง
คืนค่าจริง ถ้าค่าตัวเลขทัง้ คูม่ คี า่ เท่ากัน
คืนค่าจริง ถ้าค่าตัวเลขแรกมากกว่าค่าตัวเลขทีส่ อง
คืนค่าจริง ถ้าเงือ่ นไขทัง้ คูเ่ ป็ นจริง คืนค่าเท็จ ถ้าเงือ่ นไขใดเงือ่ นไข
หนึ่งเป็ นเท็จ
คืนค่าจริง ถ้าเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่งเป็ นจริง คืนค่าเท็จ ถ้าเงือ่ นไขทัง้
คูเ่ ป็ นเท็จ
คืนค่าจริง ถ้าเงือ่ นไขเป็ นเท็จ คืนค่าเท็จ ถ้าเงือ่ นไขเป็ นจริง
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บล็อกหมวดตัวแปร (Variables)
บล็อกตัวแปร
คลิกปุม่ เพือ่ สร้างตัวแปร พร้อมทัง้ กําหนดชื่อให้ตวั แปรใหม่ และ
ยังสามารถระบุได้วา่ จะให้ทุกตัวละครใช้ได้ (global) หรือใช้กบั
เฉพาะตัวละคร (local) ทีส่ ร้างตัวแปรนี้ จากนัน้ บล็อกตัวแปร
ใหม่จะปรากฎ
ลบบล็อกทัง้ หมด ทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปร
คืนค่าทีเ่ ก็บไว้ในตัวแปร (score ใน ณ ทีน่ ้ี)
เปลีย่ นค่าในตัวแปรตามปริมาณทีก่ าํ หนด ถ้ามีตวั แปรมากกว่า
หนึ่งตัว ใช้รายการเลือกแบบดึงลงเพือ่ เลือกตัวแปรก่อน
ตัง้ ค่าตัวแปร ด้วยค่าทีก่ าํ หนด
แสดงค่าตัวแปรบนเวที
ซ่อนค่าตัวแปร ไม่ให้แสดงบนเวที
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บล็อกตัวแปรลิ สต์
คลิกปุม่ เพือ่ สร้างรายการลิสต์ พร้อมทัง้ กําหนดชื่อให้ลสิ ต์
ใหม่ และยังสามารถระบุได้วา่ จะให้ทุกตัวละครใช้ได้
(global) หรือใช้กบั เฉพาะตัวละคร (local) ทีส่ ร้างตัวแปรนี้
จากนัน้ บล็อกลิสต์ใหม่จะปรากฎ
ลบบล็อกทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับลิสต์
คืนค่าทุกรายการทีอ่ ยูใ่ นลิสต์ (โดยทีแ่ ต่ละรายการจะถูก
แยกด้วยช่องว่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าแต่ละรายการเป็ น
ตัวอักษรเดีย่ วหรือตัวเลขโดด ช่องว่างจะถูกละไว้)
ลบหนึ่งรายการหรือรายการทัง้ หมดจากลิสต์ โดยสามารถ
ระบุตําแหน่งรายการทีจ่ ะลบได้ จากรายการเลือกแบบดึง
ลง หรือจะพิมพ์ตวั เลขตําแหน่งโดยตรง เลือก last เพือ่ ลบ
รายการท้ายสุดของลิสต์ เลือก all เพือ่ ลบรายการทัง้ หมด
ในลิสต์ การลบรายการจะลดขนาดของลิสต์ลง
แทรกรายการไปยังตําแหน่งทีร่ ะบุในลิสต์ โดยสามารถระบุ
ตําแหน่งรายการได้ จากรายการเลือกแบบดึงลง หรือจะ
พิมพ์ตวั เลขตําแหน่งโดยตรง เลือก any เพือ่ แทรกรายการ
ณ ตําแหน่งทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือก last เพิม่ รายการที่
ท้ายสุดของลิสต์ การแทรกรายการจะเพิม่ ขนาดของลิสต์
แทนทีร่ ายการในลิสต์ดว้ ยค่าทีก่ าํ หนด โดยสามารถระบุ
ตําแหน่งรายการได้ จากรายการเลือกแบบดึงลง หรือพิมพ์
ตัวเลขตําแหน่งโดยตรง เลือก any เพือ่ แทนทีร่ ายการ ณ
ตําแหน่งทีไ่ ด้จากการสุม่ ขนาดของลิสต์ไม่เปลีย่ นแปลง
จากการแทนทีร่ ายการ
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เพิม่ รายการทีก่ าํ หนดต่อท้ายลิสต์ โดยทีร่ ายการสามารถ
เป็ นตัวเลขหรือข้อความก็ได้
คืนค่าในรายการ ณ ตําแหน่งทีร่ ะบุในลิสต์ โดยสามารถ
ระบุตําแหน่งรายการได้ จากรายการเลือกแบบดึงลง หรือ
พิมพ์ตวั เลขตําแหน่งโดยตรง เลือก any เพือ่ คืนค่าใน
รายการ ณ ตําแหน่งทีไ่ ด้จากการสุม่
คืนค่าจํานวนรายการทัง้ หมดในลิสต์ (ขนาดของลิสต์)
คืนค่าจริง ถ้าลิสต์มคี า่ ในรายการกับค่าทีก่ าํ หนดไว้ เหมือน
ตรงกันทัง้ หมด

หมายเหตุ บล็อกทีม่ าพร้อมกับกล่องเลือกด้านหน้า ถ้าคลิกทีก่ ล่องเลือกจะแสดงค่าทีค่ นื มาจาก
บล็อกนัน้ บนเวที
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แหล่ งอ้ างอิง
ผูเ้ ขียนได้เขียนบทความลงในบล็อกคิดสร้างสรรค์ http://kidsangsan.com/ ของผูเ้ ขียนเอง ซึง่
เกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา และการเขียนโปรแกรม โดยเริม่ ต้นเขียนเกีย่ วกับ
โปรแกรม Scratch อย่างจริงจังก่อน เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ สําหรับการเขียนโปรแกรมสําหรับ
เด็กๆ จากนัน้ นํามารวบรวม และเรียบเรียงใหม่อกี ครัง้ ในหนังสือเล่มนี้
ข้อมูลทีใ่ ช้ในหนังสือเล่มนี้ยงั มีแหล่งอ้างอิงหลักๆ จากเว็บไซต์ Scratch http://scratch.mit.edu/
คูม่ อื การใช้งาน Scratch http://info.scratch.mit.edu/Support/Reference_Guide_1.4 และโปร
เจกทีใ่ ช้ในหนังสือเล่มนี้ เป็ นโปรเจกตัวอย่างทีม่ าพร้อมกับโปรแกรม Scratch v1.4

