


 
 
 

คํานาํ 
 
 โปรแกรม MicroWorlds Pro หรือ โลโก เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรอีกภาษาหนึ่งที่มีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาสติปญญาเด็ก ในดานการศึกษา แนวความคิด ตลอดจนใหมีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอรอยางมีหลักการและถูกตอง  ดังนั้นโปรแกรมโลโก  จึงถูกออกแบบมาสําหรับใหผูเรียน  ที่เปนเด็ก
โดยเฉพาะ ดวยการเขียนโปรแกรมที่งาย เพ่ือสรางภาพที่เปนกราฟฟกในการวาดรูปและระบายสีใหกับรูป ซึ่ง
อาศัยหลักการสรางภาพดวยคําสั่งตางๆ ในการกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตาม คําสั่งโดยมีสัญลักษณที่
เรียกวา “เตาโลโก” เปนอุปกรณในการสรางภาพตางๆ  
 
 MicroWorlds Pro หรือ โลโก เปนโปรแกรมภาษาที่ผูเรียนจะไดรับความเพลิดเพลินและสนุกสนานไป
ระหวางการเรียนรูวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรดวยวิธีการทางโลโก โดยมีสัญลักษณเตา หรือ 
เรียกวา “เตาโลโก” ในการวาดรูป เปนวิธีที่เนนใหเกิดความเขาใจงาย ใชการฝกหรือเขียนรูปภาพ   และฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม  
 
 นอกจากนี้เปนโปรแกรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจการทํางานของคอมพิวเตอร   
ฝกทักษะการทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอน และเรียนรูอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน แลว ยังสามารถใชสําหรับ
ประโยชนไดอีกหลายอยาง เชน การใชเปนเครื่องคิดเลข 
 
 หวังวา บทเรียน MicroWorlds Pro จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจไมมากก็นอย  
 
 

 
 

ธาริณี   เจริญสุข 
โรงเรียนพญาไท 
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"การเรียนรูสรางสรรคดวยปญญา" 
 

โปรแกรม MicroWorlds Pro 
 

โปรแกรม MicroWorlds Pro เปนโปรแกรมที่สงเสริม ใหนกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยาง             
ไมหยดุนิ่ง ใชพลังความสามารถ เกินกวาพฒันาการของตนในดานภาษาโลโก มีความกระตือรือรนในดานการออกแบบ 
นักเรียนจะแสดงออกดานความรูสึกที่แทจริงจากสวนลึกออกมาในชิ้นงานที่สรางขึ้น   และใชความสามารถดาน
มัลติมีเดีย, การสรางโปรแกรม, พัฒนาความคิดในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม, ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ
ประดิษฐ, การแกปญหา, มีความรวดเร็วเชีย่วชาญในดานความคิด โดยครูทําหนาที่เปนเพียงผูคอยช้ีแนะแนวทาง   
 

เหนือสิ่งอื่นใดใน MicroWorlds Pro 

          ไมโครเวิลดโปร เปนสวนขยายของไมโครเวิลดสําหรับผูสนใจทุกคน เมือ่พิจารณาอยางละเอียดแลว จะพบวา         
ไมโครเวิลดโปรมีส่ิงพิเศษสุดที่จะชวยใหเราสรางสรรคผลงานที่ดีเยีย่มขึ้นมาไดบนหนาจอโครงการของเรา 

มีอะไรใน "ไมโครเวิลดโปร" 
         ไมโครเวิลดโปร  แบงออกเปน 2 สวน คือ  
          1.  รูจักกับไมโครเวิลด  เปนความรูเกี่ยวกับโปรแกรม 
          2.  คําส่ังในไมโครเวลิด  เปนคําอธิบายความหมาย และตวัอยางการใชคําส่ัง ตลอดจนแบบฝก เพื่อใหผูศึกษาได
ทดลองฝก ไดแยกคําส่ังเพื่อสะดวกตอการศึกษา ดังนี ้
               2.1  แยกตามหมวดคําส่ัง  
               2.2  คําส่ังเรียงตามลําดับอักษร  
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หนาจอโครงการไมโครเวิลด 

  

สวนประกอบของโปรแกรม 

แถบเครื่องมือ (Toolbar) เครื่องมือสําหรับจัดการ, แกไข, และเครื่องมือพิเศษอื่นๆ ของ MicroWorlds  
หนาจอแสดงผล (Page) 
  

พื้นทีท่ํางานและแสดงผลงาน. พิมพขอความ, วาดภาพ, แสดง การเคลื่อนไหวของเตา และทกุส่ิงทุกอยางที่ตองการ
กระทํา 

แถบสถานะ (Status Bar) 
  

แสดงชื่อของโครงการและหนาจอที่กําลังทํางานอยูปจจุบนั  แสดงผลงานเพื่อบอกใหทราบเกี่ยวกับโครงการเปน
การชั่วคราว 

กลุมหนาตางพเิศษ (Tab Areas)   
- หนาตางชดุคําส่ัง (Procedures) พื้นที่เขียนคําส่ังปฏิบัติการของโปรแกรม  
- หนาตางโครงการ(Project) พื้นทีแ่สดงโครงสรางของโครงการ ขอกําหนด และตัวแปร  
- หนาตางกระบวนการ(Processes) แสดงรูปแบบของกระบวนการทํางานของโครงการ  
- หนาตางกราฟก(Graphics) ประกอบดวยเครื่องมือวาดภาพ รูปแบบของภาพในโครงการ  
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- ศูนยคําส่ัง(Command Center) 
 

พื้นที่สําหรับพิมพคําส่ังใหเตา หรือกลองขอความทาํงานตามรูปแบบของภาษาโลโก การพิมพคําส่ังในศนูย
คําส่ัง  ส่ังโปรแกรมทํางานไดเมื่อกด Enter   MicroWorldsจะอานคําส่ังและทํางานกอนอานคําส่ังตอไป 

 
 

ศูนยคําสั่ง (Command Center) 

          พิมพคําสั่งในศูนยคําสั่งเพื่อบอกใหไมโครเวิลดทํางานตามคําสั่งนั้น โดยกดปุม Enter ส่ังการ   โดยปกติไมโคร
เวิลดจะอานคาํสั่งและทําตามคําสั่งนั้นกอนที่จะอานคําสั่งตอไป 

แถบเครื่องมือ (Toolbar) 

 
ปุมเคร่ืองมือท่ัวไป (General) 
ปุมเคร่ืองมือขยายและลดหนาตาง (Layout) 
ปุมเคร่ืองมือสาํหรับสรางวตัถุ (Creating Objects) 
ปุมเคร่ืองมือสาํหรับแกไขวัตถุ (Editing Objects) 
ปุมเคร่ืองมือสาํหรับแกไขท่ัวไป (General Editing) 
ปุมเคร่ืองมือใหความชวยเหลือ (Help) 

ปุมเคร่ืองมือทั่วไป (General) 

 เปดโครงการใหม ลักษณะเชนเดียวกับ  New Project ในเมนู File  

 เปดแฟมหาโครงการที่บันทึกไวแลว ลักษณะเชนเดยีวกบั Open Project ในเมน ูFile  

 บันทึกโครงการที่ใชงานอยูในขณะนั้น ลักษณะเชนเดียวกับ Save Project ในเมน ูFile  

 พิมพโครงการหนาที่ปรากฏ ลักษณะเชนเดยีวกับ Print Page Image ในเมนู File 
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ปุมเคร่ืองมือ Layout 

 Project Layout: แสดงพื้นที่โครงการ กวางและหนาตางกระบวนความ แคบ การกดปุม Esc 
จะสลับระหวาง Project layout และ Procedures layout  

 Procedures Layout: แสดงหนาตางกระบวนความกวาง พื้นที่โครงการแคบ มีแถบเลื่อน  การ
กดปุม Esc จะสลับระหวาง Project layout และProcedures layout 

 

ปุมเคร่ืองมือสําหรับสรางวัตถุ (Creating Objects) 

 สรางเตา เมื่อคลิกแลวนําไปคลิกบนหนาจอแสดงผล 

 สรางกลองขอความ เมื่อคลิกแลวนําไปคลกิบนหนาจอแสดงผล 

 สรางปุมควบคุม เมื่อคลิกบนหนาจอแสดงผลจะปรากฏหนาตางกําหนดคุณสมบัต ิ

 สรางแถบเลื่อน เมื่อคลิกจะปรากฏหนาตางสําหรับกําหนดรายการเกี่ยวกับแถบเลื่อน 

 เปดหนาตางสรางเสียงดนตรขีึ้นเอง 

 เปดหนาตางบนัทึกเสียงประกอบโครงการเมื่อคลิก จะปรากฏหนาตางการบันทึกเสียง 

 เปดหนาตางเพื่อเลือกนําเขาวีดีทัศน 

 เชื่อมโยงโครงการไปยังเว็ปไซต เมื่อคลิกบนหนาจอแสดงผล จะปรากฏ หนาตางขึ้น 
 

ปุมเคร่ืองมือสําหรับแกไขวัตถุ (Editing Objects) 

 ลูกศรชี้สําหรับคลกิปุมกด  ขอความตางๆ  เคลื่อนยาย และเลอืกวตัถ ุ 

 Eye Tool ใชปรับเปลี่ยนส่ิงที่ปรากฏบนหนาจอ เมื่อคลิกปุมนีแ้ลวนําไปคลิกส่ิงที่สรางขึ้น จะมีหนาตางปรากฏให
สามารถเขาไปทําการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งนั้นตามตองการ 

 Stamper ปม หรือคัดลอกรปูเตา ภาพวีดทีัศน หรือกลองขอความบนหนาจอ 

 Magnifier ขยายรูปเตา  ปุมควบคุม หรือกลองขอความบนหนาจอ 

 De-magnifier ยอขนาดรูปเตา ปุมควบคุม หรือกลองขอความบนหนาจอ 
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 หยุดการทํางานตามคําส่ังทั้งหมด เชนเดียวกับ Stop All ในเมนู Edit  

 

 

 

 

ปุมเคร่ืองมือสําหรับแกไขทั่วไป (General Editing) 

 ตัดขอความที่เลือก  กราฟก เตา หรือวัตถุ เก็บใน Clipboard เชนเดยีวกบั Cut ในเมน ูEdit  

 คัดลอกขอความ กราฟก เตา หรือวัตถุ เก็บใน Clipboard เชนเดียวกับ Copy ในเมน ูEdit  

 นําสิ่งที่ตัดหรือคัดลอกไวแลวจาก Clipboard มาใสในหนาจอและในตาํแหนงที่ตองการ
เชนเดยีวกับ Paste ในเมน ูEdit  

 ยกเลิกการปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชกอนหนานี้ เชนเดยีวกับ Undo ในเมน ูEdit  
 

ปุมเคร่ืองมือใหความชวยเหลือ (Help) 

 ปุม Help Topics ใชเมื่อตองการเปดคําอธิบาย ตัวอยางการใชคําสั่ง และขอมูลเกี่ยวกบั 
MicroWorlds Pro จาก online User’s Guide. 
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แถบเมนู  
 

File Menu 

 

Edit Menu 
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View Menu 

 

Text Menu 

 

Pages Menu 

 

Help Menu 

 

Note: เมื่อเปดมนูชวยเลือจะปรากฏหนาตางจาก Internet Browser. 

คุณอาจใชวิธีกด  F1  เรียกเมนูชวยเหลือก็ได เมื่อ cursor อยูบนพื้นที่ที่สามารถพิมพตัวอักษรได ! 
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Tab Areas 

 

มีแถบสําหรับเปดหนาตางทํางาน 4 แถบทางดานขวาของจอโครงการ  

Status Bar 

        แถบสถานะจะบอกสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกบัโครงการ  ทางดานซาย จะเปนชื่อของโครงการ ตอดวยหมายเลขหนาของ
โครงการที่เปดอยูปจจุบัน  ทางดานขวาจะประกอบดวย  

• แถบเปดหนาตาง Project  
• รายละเอียดเกีย่วกับ กราฟก ในแถบ  Graphics  
• คลิกที่ปุมฟงชั่น F4 หรือคลิกที่แถบ Procedures เปดหนาตางคําสั่ง  
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MicroWorlds Pro: Turtles 
          ใน MicroWorlds มีเตาอยูจํานวนมาก เราสามารถใชใหเตา วาดภาพ ตกแตง ใหเปนตวัละคร ที่มีบทบาทสําคัญ 
ตามที่เรากดปุมสั่ง  หรือเคลื่อนไหว ไดอยางประหลาด  เตามีคุณสมบตัิมากมาย  เตาแตละตวัมีช่ือเรียก มีตําแหนงที่อยู
ของตน มีทิศทางการหันหัว มีขนาดของปากกา (a pen size) มีสีของปากกา (a pen color) มีรูปราง (a shape)   และ
สามารถ ปฏิบัติตามคําสั่งได   

Creating a Turtle 

คุณสามารถสรางเตาไดจากปุมกดรูปเตากาํลังออกจากไข  ดังนี!้ 

              -       เลือกคลิกเมาสที่ปุมกด   บนแถบเครื่องมือ  
              -      นํามาคลิกลงบนจอภาพ เตาตัวใหมจะปรากฏขึ้น  
              -      คุณสามารถคลิกเมาปุมขวาบนตัวเตาเพื่อเขาถึงรายการคําสั่งของมันไดดังรูป 

 

ตําแหนงของเตาและการหันหัวเตา 

คุณเคลื่อนยายเตาไดโดยใชเมาสลากมันไป. 

 

คุณหันหัวเตาไดโดยใชเมาสลากหมุนหัวมันไป 

 

คุณสามารถหมุนหันหัวเตาไดรอบตัว เมื่อแปลงรางเตาเปนรูปอื่นแลว สามารถหันหัยเตาไดโดยกดปุม Shift คางไว แลใชเมาสหมุนหัน
หัวไปไดในทิศทางที่ตองการ c     สัมพันธกับ  setpos, pos, right, left  
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การทําใหเตาเคลื่อนไหว 

          คุณสามารถทําใหเตาเคลื่อนไหวโดย วางเมาสบนตัวเตา คลิกเมาสปุมขวา   Right-click on the turtle แลวเลือก 
Animate จํามีคําสั่งใหเตาเคลื่อนท่ีไวใหโดยอตัโนมัติในหนาตางที่ปรากฏ  เตาจะเดินหนาตามคําสั่ง 

          คลิกเมาสบนตัวเตาอีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน   ถาคลิกท่ีตัวเตาไมทัน อาจคลิกท่ีปุมกด ช่ือ Stop All รูปมือสีขาวบนพื้นสี
แดง บนแถบเครื่องมอื  หรือกดปุม  Ctrl+Break  เพื่อหยุดการทํางานของเตา 

          ถาตองการดูคําสั่งท่ีทําใหเตาเคลื่อนไหว  ทําไดโดย คลิกเมาสปุมขวาบนตัวเตา เลื่อก Edit. 

 

        หากไมตองการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนาตางคําสั่ง คลิกที่ Cancel  เพื่อปดหนาตาง  

สัมพันธกับ  forward, back, wait  

การนําเตาขึ้นมาอยูดานหนา 

              เมื่อมีเตา 2 ตัว ตองการนําเตาตัวหนึ่ง ข้ึนมาอยูดานหนาของอีกตัวหนึ่ง ใหคลิกเมาสปุมขวา บนตัวเตาท่ีตองการนํามา
อยูดานหนา และเลือก In Front (อาจใชวิธีกดปุม Shift คางไวและคลิกเมาสบนตัวเตาก็ได)  

Note: ถาเตาถูกตรึงไว In Front จะไมแสดง จะเปนสีเทา ตองเลือก Unfreeze ใหพนจากการตรึงกอน 

 สัมพันธกับ infront  
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สีและขนาดของเสนปากกา 
            คุณสามารถเปลี่ยนสีและขนาดของเสนปากกา โดยใชเครื่องมือในหนาตาง Graphics ตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
                        1.         เลือกดนิสอ  
                        2.         เลือกเสน และเลือกสี เลือกอยางใดกอนก็ได 
                        3.         คลิกบนตัวเตา 
 

 

เตาจะลากเสนในสีและขนาดของปากกาที่คุณเลือกไว   

ทุกครั้งท่ีคุณฟกไขสรางเตาตัวใหม ปากกาจะถูกยกขึ้น ตองใชคําสั่ง pd จะทําใหเตาจรดปากกาลงได 

 สัมพันธกับ  pd, pu, setc, pensize, setpensize 

การแปลงรางเตา 
 
แปลงรางเตาไดโดยคลิกเมาสบนแถบ Graphics ซ่ึงเปนศนูยรวมของรูปภาพ  ถาตองการเปลี่ยน หรือนําเขาภาพ 
(shapes) ที่นอกเหนือจากที่มอียูแลวในหนาตาง Graphics ทําไดโดยใช Import จากเมน ูFile นําภาพทีม่ีอยู ในคลัง
รูปภาพของโปรแกรม เขามาวางในหนาตาง Graphics ตามตองการ ตามขั้นตอน คือ 
 File > Import > Shapes > C: > Program File > LCSI > MicroWorlds Pro > Shapes > เลือกภาพ   import a shape set.  
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 ขั้นตอนการแปลงรางเตา 
  1. คลิกเมาสบนรูปภาพ (shape) ในหนาตาง Graphics 
  2. คลิกบนตัวเตา เตาก็จะแปลงรางเปนภาพ ทีคุ่ณเลือกตามตองการ  
  คุณสามารถวาดภาพ(shapes) ขึ้นเอง เพื่อแปลงรางเตาใหเปนภาพ ตามตองการ โดยดบัเบิ้ลคลิกบนจุด ซ่ึงเปนทีว่าง
ในหนาตาง Graphics แลวใชเครื่องมือวาดภาพว าดภาพขึ้นเองตามตองการ 
  หรือเมื่อตองการแกไขภาพ ที่มีอยูแลวก็ดบัเบิ้ลคลิก ที่ภาพ แลวแกไขตามตองการ 

 สัมพันธกับ setshape, shape 

การแปลงรางใหมใหเตา 

 

          เตาจะแสดงการหันหวั และเปลี่ยนสีไดตามสีของปากกา  

          การทําใหเตากลับคืนมา จากการแปลงราง ใหคลิกท่ีปุมเครื่องมือ รูปเตาออกจากไข   ในแถบเครื่องมือ แลวคลิกท่ี
ภาพเตาแปลงราง ภาพจะเปลี่ยนกลับคืนเปนภาพเตา แลวแปลงรางเตาไดใหมตามที่คุณตองการ. 

การเปลี่ยนขนาดของเตา 

เราสามารถขยาย หรือ ยอเตา โดยใชปุมเครื่องมือแวนขยาย และปุมเครื่องมือยอ ในแถบเครื่องมือ โดย. 

 

1. เลือกแวนขยาย        2.  คลิกบนตัวเตา 

 สัมพันธกับ setsize, size 
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เตาตัวใหม และ ช่ือเตา 

เมื่อคลิกท่ีปุมเครื่องมอืเตาออกจากไข    และคลิกลงบนพื้นหนาจอแสดงผล  เตาตัวใหมจะปรากฏขึ้น    

เมื่อทําซ้ําอีกเปนครั้งท่ี 2  จะไดเตาตัวใหม 2 ตัว บนหนาจอแสดงผล เตาจะมีหมายเลข ประจําตัวปรากฏเปน t1, t2, โดย
อัตโนมัติ ซึ่งตรวจสอบดูช่ือเตาไดอยางงายๆ โดย 
         -     คลิกเมาสท่ีปุมเครื่องมือรูปดวงตา แลวคลิกท่ีตัวเตา จะพบชื่อเตาในหนาตาง ชอง Name 
         -     คลิกเมาสท่ี แถบ Project  จะพบชื่อเตาทุกตัวบนหนาจอแสดงผล 

การเปลี่ยนชือ่เตา ทําไดโดย: 

        -    คลิกเมาส ปุมขวาบนตัวเตา แลวเลือก  Edit. 
       -    หนาตางจะปรากฏ ดังภาพ ซึ่งเราสามารถ เปลี่ยนช่ือเตาจากชื่อเดิม t1 เปนช่ืออื่นๆ ไดตามตองการ 

 

     เมื่อมีเตามากมายในโครงการ ควรต้ังช่ือเตาใหสอดคลองกับงานของเรา. 

สัมพันธกับ   newturtle 

การปมเตา 

         การปมเตา เปนการคัดลอกภาพเตา ลงบนพื้นหลังของจอ ทําไดโดย 
           1.    เลือกปุมกด    
           2.    คลิกบนตัวเตา (คุณอาจคิดวาไมมีอะไรเกิดข้ึน) 
           3.    ใชเมาสลากเตาออกไป คุณจะพบภาพเตาท่ีถูกปม ปรากฏบนพื้นหลังของจอแสดงผล. 

สัมพันธกับ   stamp 
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เตาตัวจริง และ เตาปม 

       เตาตัวใดเปนตัวจริง หรอืเตาท่ีเราปมข้ึน ตรวจสอบไดโดย การเลือกวัตถุท้ังหมด จาก select all ในเมนู Edit   เตาท่ีมีจุด
สี่เหลี่ยมลอม รอบคือเตาตัวจริง หรือเตาท่ีแปลงรางเปนภาพแลว ก็เชนเดียวกัน ถาปรากฏจุดสี่เหลี่ยมลอมรอบ ก็แสดงวาเปน
ภาพที่เกิดจาก เตาแปลงราง หากไมมีจุดสี่เหลีย่มลอมรอบ แสดงวาเปนเพียงภาพพื้นหลัง ดังภาพ กอนเมฆ รถยนต สุนัข คือภาพ
ท่ีเกิดจาก เตาแปลงราง 

 
 

การสั่งใหเตาทํางาน 

        เตาจะทํางานตามคําสั่ง ท่ีสั่งไวในหนาตาง instruction  คุณสามารถสั่งใหเตาทํางานได เมื่อคลิกท่ีตัวมัน  วิธีการเปดดูคําสั่ง 
ในหนาตาง คือ คลิกเมาสปุมขวาบนตัวเตา และเลือก Edit จากเมนูลัด จะปรากฏหนาตาง ท่ีบรรจุคําสั่ง ดังรูป 

 

 

       เลือก Once เพื่อสั่งใหทํางาน 1 ครั้ง  เลือก Many Times เพื่อสั่งใหทํางานซ้ําไปเรื่อยๆ 
       คลิก OK แลวคลิกบนตัวเตา! จะไดเตาทํางานตอเนื่องตามตองการ 
Note: คลิกเมาปุมขวาบนตัวเตาและเลือก Animate จะสั่งใหเตาทํางานได  หรือ เลือก Animate แลวเปลี่ยนแปลงคําสั่งไดใหมตามตองการ 
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คลิกที่เตาอีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน หากคลิกไมทันคุณสามารถคลิกที่ปุม  Stop All  รูปมือสีขาวบนพื้นสีแดงบนแถบเครื่องมือ      
หรือกดปุม Ctrl+Break เพื่อหยุดการทํางานของเตา  และคุณสามารถเลือกแถบ Processes และคลิกขวาเลือก stop ที่คําสั่งใหเตาทํางานได.
สัมพันธกับ  clickon, clickoff, setinstruction 

 

คนหาการทํางานของเตา 

       เปนการยากที่จะจําไดวา เตาตัวไหนมีการทํางานอยางไร  ซึ่งดูไดในหนาตาง โครงการ จากการกดที่แถบ Project  สังเกตดู
ไดวา ถาเตาตัวใดทํางาน จะเห็นเครื่องหมาย + ขางหนาภาพเตา ดังภาพ 

                 

เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว 

       มีวิธีทําใหเตาเคลื่อนไหวได 3 วิธ ี
              1.    การเคลื่อนท่ี (เชนรถยนตวิง่บนพื้น)  
              2.    การเปลี่ยนรูปราง(เชนเมื่อธงชาติโบกสะบัด)  
              3.    การเคลื่อนท่ีและเปลี่ยนรูปรางอยางตอเนื่องจนเกิดเปนภาพเคลื่อนไหว (เชนสุนัขวิ่ง) 

 
       การเปล่ียนทิศทางการบินของผึ้งทําไดโดย 
              1.    กดปุม Shift คางไว  
              2.    ใชเมาสลากหมุนหัวเตาเปลี่ยนทิศทางการบินของผึ้งไดตามที่คุณตองการ 
       เมื่อตองการใหเตาบนจอแสดงผลตัวใดหยุดการทํางาน ทําไดโดยเลือกคลิกเมาสท่ีเตาตัวนั้น  
       เมื่อตองการใหผึ้งกระพือปกอยูกับท่ี ทําไดโดย 
              1.    คลิกเมาสปุมขวาบนตัวเตา(ตัวผึ้ง)  
              2.    เลือก Edit บนหนาตางเมนูลัด 
              3.    เปลี่ยนแปลงคําสั่งดวยการแทนที่ forward 5 เปน forward 0 (เปลี่ยนจาก 5 เปน 0) 
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       การพิมพเปลี่ยนแปลงคําสั่งตองระมัดระวังขอผิดพลาดในการเวนวรรค ซึ่งใน MicroWorlds Pro มีกฎเหล็กวา  
              -    ถาเปนคําสั่ง และตัวปอนคําสั่ง ตองพิมพไมติดกัน คือตองพิมพเวนวรรค 
              -    ถาพิมพติดกันไมถือวาเปนคําสั่ง  

การลบเตา 

 วิธีการลบเตามีอยางนอย 3 วิธ ี: 

• ถามีเตาจํานวนมากบนหนาจอ ลากเมาสคลุมเตาโดยรอบ และคลิกเมาสท่ีปุมเครื่องมือตัด รูป  .  
• คลิกเมาสปุมขวาบนตัวเตาท่ีตองการลบ และเลือก Cut จากเมนูในหนาตางที่ปรากฏ  
• คลิกท่ีแถบ Project  คลิกเมาสปุมขวาบนชื่อของตาท่ีตองการลบ แลวเลือก  Remove จากเมนูในหนาตางที่ปรากฏ  วิธีนี้

ทําไดแมเตาถูกตรึงไว ( frozen.)  

       ถาคุณลบเตาในหนาตาง Project ไมได อาจเปนเพราะ เตาตัวนั้นมาจากการปม 

Tip: เตาจะดีที่สุดเมื่อคุณตองการภาพเคลื่อนไหว หรือวัตถุที่สั่งใหทํางานได  และยังมีประโยชนที่เปนสวนหนึ่งของภาพที่
คุณตองการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง.  

สัมพันธกับ  remove 

การคัดลอกและวางเตา 

     การคัดลอกเตา เปนวิธีการที่จะทําใหไดเตาจํานวนมาก มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีข้ันตอน ดังนี้: 

• คลิกเมาสปุมขวาบนตัวเตาท่ีตองการคัดลอก.  
• เลือก Copy  จากเมนูลัดท่ีปรากฏ.  
• คลิกเมาปุมวาง.    

       เมื่อคัดลอกเตา คุณสมบัติตางๆ และคําสั่งท่ีเตามีอยูในขณะนั้นจะถูกคัดลอกไปดวย (เตาแตละตัวไมสามารถมีช่ือซ้ํากัน เตา
ท่ีคัดลอกไดจึงมีช่ือใหมตามลําดับ)  ดังนั้น คุณสามารถคัดลอกเตาท่ีแปลงรางเปนสุนัข 1 ตัวกําลังวิ่ง จนไดสุนัขกลุมใหญท่ี
กําลังวิ่งได 

        คุณสามารถเลือกเตา  คลิกปุมเครื่องมือคัดลอก   และวางมันบนหนาเดียวกัน หรอืหนาอื่นๆ ของโครงการได 
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การเรียกเตา 

       ถามีเตาจํานวนหนึ่ง  ตองการใหทําหนาท่ีท่ีแตกตางกัน สามารถเตรียมการใหเตาทํางานเฉพาะตัวได  เชน เรียกเตา George, 
ทําอันนี้หนอย การใชคําสั่งเรียกเตาตองมีเครื่องหมาย , หลังช่ือเตา  
       ลองฟกไขสรางเตาข้ึนมา 2 ตัว และพิมพคําสั่งตอไปนี้(เฉพาะซีกซาย) ในศูนยคําสั่งใหเตาทํางาน 

t1, เรียกเตาช่ือ  t1.  ตองไมลืมเครือ่งหมายคอมมา , 

setshape "house แปลงรางมันเปน บานS 

t2, เรียกเตาช่ือ  t2. 

fd 100 t2 เดินหนา 100 กาว 

       เมื่อมีเตาจํานวนมากบนหนาจอ เตาตัวหนึ่งท่ีเชื่อฟงคําสั่งของคุณเสมอ คือเตาท่ีเพิ่งทํางานผานพนไป ดังนี้ : 
       -      เตาตัวสุดทายถูกสรางขึ้น.  
       -      เตาตัวสุดทายเกิดขึ้นบนจอแสดงผล  
       -      เตาตัวสุดทายที่คุณเตรียมใชงานใชช่ือตอดวยเครื่องหมาย , หรือดวยคําสั่ง talkto  
       -      เตาตัวสุดทายที่เตรียมไวเชื่อฟงคําสั่ง  

       คุณสามารถเรียกเตาครั้งละหลายตัวในคราวเดียวกันดวยคําสั่ง talkto  ดังนี้ : 

talkto [t1 t2] 
bk 50  

สัมพันธกับ  ask, everyone, listen, talkto, who 
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กราฟกในไมโครเวิลด 

       หนาตาง Graphics เปนแหลงรวบรวมทั้ง เครื่องมือวาดภาพ และรูปภาพ  

เคร่ืองมือวาดภาพ (Painting Components)

 

Tools เครื่องมือ 
Brushes รูปรางและขนาดของเสน 
Color viewer ตัวอยางแถบสท่ีีเลือกใช 
Colors แถบสี 
Sliders แถบเลื่อนเลือกระดับสี 

รูปภาพ (Shapes)
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ขนาดของเสนหรือแปรง (Brushes) 

 

       ขอบเขตของการใชแปรงมีดังแสดงในหนาตางของแปรงที่ปรากฏ คุณสามารถใชแถบเลื่อนเลื่อนดรูปูรางของแปรง  สิ่งท่ี
จะใชเลือกแปรงไดคือเครื่องมอืวาดภาพ  เลือกขนาด รูปรางตามตองการ 

       มีแปรงหลากหลายรูปราง ขนาดของแปรงมีหลายขนาด หากเลื่อนแถบเลื่อนลง จะเห็นวามีแปรงที่มีสวนในวางเปลา   
       คุณสามารถใชแปรงวางเปลาสรางรูปภาพของคุณโดยใช  Brush Editor.  
       สีเทารอบๆ แปรงที่เลือนลาง  เปนสิ่งท่ีใชกันทั่วไป เชน ศูนยกลางของรุงกินน้ํา  และอื่นๆ 

Note: มีแปรงที่เหมือนกับเพนทบรัชมาตรฐาน และบางชิ้นเหมือนแอรบรัช ใชผสมผสานสี  เงา และความขุนมัว ทําใหเกิดผล
ลัพธท่ีแตกตางกันออกมา หากคุณตองวางแนวทางการใชสี ตองไมใช แอรบรัชหรือความขุนมัว  

       ปุม Delete และ Backspace ไมสามารถทํางานรวมกับแปรง หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเกี่ยวกบัการลบ 
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หนาตาง Brush Editor 

        เมื่อแปรงถูกเลือกแลว  คลิกมันอีกครั้งเพื่อเปดหนาตาง Brush Editor. 

 

เมื่อคุณกดปุมลกูศรทางขวามือของ brush shape จะมีรายการรูปแบบของแปรงใหเลือก คือ  circle, square, horizontal, vertical, 
หรือ diagonal 
แถบเลื่อน diameter slider  ใชปรับเสนผาศูนยกลางของแปรง  ปรับไดขนาด 1 - 30 พิกเซล. 
แถบเลื่อน fade slider  ใชควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงของขอบแปรง 
รูปแบบของแปรง (styles)  มีลักษณะดังตอไปนี้: 

• Normal:     แปรงสีเดียว.  
• Edge:        กําหนดสีของขอบโดยเฉพาะ.  
• Rainbow:  กําหนดสีในแถบสีรุง.  

Brush Preview Box  แสดงลักษณะของแปรงตามที่คุณปรับแตงมัน. 

การกําหนดแปรงชิ้นใหม: 

• เลือกรูปรางของแปรง.  
• เปลี่ยนขนาดเสนผาศูนยกลางโดยปรับท่ี  diameter slider.  
• ปรับแถบเลื่อน Fade slider เลือกความเลือนลางมาก นอย หรอืแบบปกติ (เมื่อเลือก Normal style).  
• เลือกรูปแบบ (Style)  Normal  Edge  หรือ Rainbow  
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เมื่อคุณเลือก Edge, คุณจะพบแถบสีใหเลือก:  

  
     เมื่อเลือก 1 สีเพื่อเปลี่ยนสขีอบของแปรง (สีปกติเปนสีดํา) กลองแถบสีตัวอยางจะแสดงสีท่ีเลือก คุณสามารถใช
ลักษณะที่เลือกไดเปลี่ยนสีของแปรงอยางถาวร 

 เมื่อคุณเลือก Rainbow คุณจะพบ: 
 

   
     กลุมแถบสีตัวอยาง จะแสดงสีของแปรงในขณะนั้น จํานวนของสีอาจเปน 3, 5 หรือ 7 สี ข้ึนอยูกับขนาดของแปรง 
แกนกลางของแถบสีรุงเปนแถบสีแรกในขณะนั้น ในแถบสีตัวอยางแสดงเปนสีเทา 

การเปลี่ยนสีของ rainbow: 
  1. คลิกบนแถบสีตัวอยางที่ตองการเปลี่ยน จะปรากฏกรอบสีขาวโดยรอบ  
  2. คลิกเลือกสีท่ีตองการบนกลุมแถบสี  แถบสีตัวอยางจะแสดงสีทีเลือก  
  3. เลือกสีตอไปตามขั้นตอนที่ 1 และ 2  
 เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก OK เพื่อกําหนดแปรงใหม ซึ่งจะถูกบันทึกพรอมกับโครงการ เมื่อคุณเปลี่ยนโครงการ
ใหม ขนาดของแปรงที่กําหนดไวจะเปลี่ยนไป 

Note: คุณสามารถคัดลอกขนาดของแปรงไปยังโครงการอื่นโดยคลิกเมาสปุมขวาบนรูปรางของแปรง  เลือก Copy  
เปดโครงการใหม คลิกมาสปุมขวาบนแปรงวางเปลา ในหนาตางGraphics เลือก Paste. 
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สีและแถบเลื่อน 

 

การเลือกสี:  

• คลิกสีท่ีตองการบนแถบสี  หรอื  
• ใหหลอดดูดส ี .  

คุณจะพบสีท่ีเลือกปรากฏที่แถบสีตัวอยาง  (Color Viewer) 

 

แถบสีตัวอยางแสดงสีปจจุบันที่คลิกเลอืก และแสดงหมายเลขของส ีที่สอดคลองกับสีบนถาดสี 

 
ถาดสี (color palette) มีสีใหเลือก 14 สี และ สี
ดํา สีขาว. 

คุณสามารถเลือกระดับของสีไดดวย Shade slider. 

 มีระดับของสี 10 ระดับ 

คุณสามารถเปลี่ยนระดับความโปรงใสของสีไดโดยใช  Opacity slider. 

 .ความมัวมีผลกบัเครื่องมือวาดภาพ ความมัวเปอรเซ็นตตํ่าทําใหเกิดความโปรงใส
มาก ความมัวเปอรเซ็นตสูงจะเพิ่มความทึบ  แถบแสดงสีตัวอยาง จะเปลี่ยนเปนรูป
ตนไม คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนจากพื้นหลัง 
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ชื่อและหมายเลขของส ี

สีมีหมายเลขของสี  แตละสีมี 10 หมายเลข ตัวอยางเชน  
            สีแดงมีหมายเลขจาก 10 ถึง 19 หมายเลข 15 เปนสีกลาง (สีแดงที่คุณเหน็เมื่อเปดโครงการใหม) 
            สีน้าํเงนิมหีมายเลขจาก 100 ถึง 109  หมายเลข 105 เปนสีกลาง   
            สีกลางมีชื่อเรียกเชน เทา แดง สม น้าํตาล เหลือง เขียว ฯลฯ 
            สีดําเปนสหีมายเลข 9  และสีขาวเปนสีหมายเลข 0  
            แถบแสดงสีตัวอยาง จะแสดงสีและหมายเลขของสีที่ปรากฏ ในขณะนัน้ 

การใชสีกําหนดการทํางาน 

       การใชสีกําหนดเงื่อนไขใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยการคลิกเมา หรือใหเตาแสดงอาการโตตอบ  
ดังตัวอยางตอไป กําหนดเงื่อนไขที่สีแดง เมื่อเมาคลิกบนภาพวาดสีแดง คําสั่งท่ีกําหนดไวจะทํางาน  หรอื  กําหนดสี บนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเปนสีแดง เมื่อเตาชน คําสั่งท่ีกําหนดไวจะทํางาน  

       เมื่อกําหนดสี จะปรากฏไอคอนในหนาตาง Project  ตรวจสอบไดท่ีหนาตาง Project  วาสีใดมีการกําหนดคําสั่ง คลิกเมาส
ปุมขวาบนไอคอน เพื่อ เขียนคําสั่ง แกไขเพิ่มเติม หรือ ลบคําสั่งได   

Note: สีสืบคนกราฟกที่วาดขึ้นบนหนาจอ ไมสามารถสืบคนสีของเตาได.  

การใชสีกําหนดการทํางาน :  
     -      คลิกเมาสปุมขวาโดยตรงบนสีในหนาจอโครงการ    หรือ  
       -      คลิกเมาสปุมขวาบนแถบสีท่ีมีอยูในถาดสี 
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การตรวจสอบดวยเมาส (Mouse Detection) 
            1.         วาดวงกลมสีเขียวบนหนาจอแสดงผล คลิกเมาสปุมขวาบนสีเขียว และเลือก Edit green. 
            2.         พิมพคําสั่งสําหรับเมาส ดังตัวอยาง และคลิก OK.  

 

       3.    คลิกเมาสบนภาพวาดสีเขียว จะปรากฏขอความ "This is green."   
       คุณสามารถกําหนดสีและคําสั่งท่ีแตกตางจากนี้ สีสามารถเคลื่อนยายเตา, ปรับแตง, ไปยังหนาอื่นๆ  ได 

การตรวจสอบดวยเตา (Turtle Detection) 

       วาดภาพสแีดงใหอยูขางหนาของเตา คลิกเมาปุมขวาบนสีแดง เพื่อเปดหนาตาง  พิมพคําสั่งใหเตาทํางาน ดังนี้ แลวคลิก 
OK : 

 

ในศูนยคําสั้ง  พิมพ: 

repeat 50 [forward 1]

       เปนการสั่งใหเตาวิ่งขามพื้นสีแดงที่วาดไว  เตาจะกระโดดถอยหลังทันทีเมื่อตรวจพบวาเปนสีแดง 
 Note:    ถาคุณใชแถบเลื่อน และแปรงสรางการตอบสนองดวยสี คุณสามารถแกไขสีดวยการคลิกเมาสปุมขวา ซึ่งเปนสิ่งเหนือ
ความคาดหมาย 
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การเลือกกราฟกพื้นหลัง 

ในคําสั่งเลือกกราฟกพื้นหลัง   เลือก selection tool ( Selector หรือ Lasso อยางใดอยางหนึ่ง) คลิกเมาสบนพื้นหลัง และลากเพื่อ
เลือกขอบเขต 

เมื่อพื้นที่ถูกเลอืก คุณสามารถ :  

1.  คลิกเมาสปุมขวาใน selection เขาสูเมนู            คลิกเลือก Edit 
2.  ใชเมาสลากท่ีจุดสี่เหลี่ยมท่ีมุมใดมุมหนึ่งเพื่อขยายหรือยอกรอบที่เลือกได  
3.  ยายภาพในขอบเขตที่เลือก ไปยังอีกท่ีหนึ่งไดโดยวางเมาส ในพื้นที่ท่ีเลือกแลวคลิกลากไป  ถาตองการคัดลอกภาพ ในกรอบ
ท่ีเลือก ใหกดปุม Ctrl คางไว แลวคลิกลากไป  
4.  ดับเบิลคลิกในเขตกรอบที่เลือก เปดหนาตางขยายสวน เพื่อแกไขรูปภาพ  คุณสามารถ คลิกเมาส 
ปุมขวา ในกรอบที่เลือก และเลือก Edit เพื่อเปดหนาตางแกไขรูปภาพได  

เตา  กลองขอความ  และปุมกด ไมใชกราฟกพื้นหลัง จึงใช selection tool ไมได 
 

การคัดลอกกราฟกพื้นหลังเปน Shape 

ทําไดจากขั้นตอนตอไปนี้: 

1. คลิกเมาสปุมขวาในกรอบที่ใชเครื่องมือ  selection เลือกไว และเลือก  Copy.  
2. เลือกตําแหนงท่ีตองการวางกราฟกในศูนยรูปภาพที่อยูในหนาตาง Graphics    
3. คลิกเมาสปุมขวาบนตําแหนงท่ีวาง และเลือก Paste.  

คําเตือน: ถาพื้นที่ตัวอักษร(กลองขอความ, หนาตางกระบวนความ, หรอืศูนยคําสั่ง) กําลังทํางาน กราฟก ไมสามารถวางได 

การลบกราฟกพื้นหลัง 

การลบสวนของกราฟกพื้นหลัง ทําตามขั้นตอน  ดังนี้:  

• เลือกภาพกราฟกดวย  selection tool    หรือ  . 

• คลิกเมาสปุมขวาในพื้นที่ที่เลือก และเลือก Cut.  

คุณสามารถใชยางลบ    ลบกราฟกได. 



 27

การแกไขกราฟกพื้นหลัง 

         คุณสามารถแกไขกราฟกพื้นหลังไดอยางละเอียดดวยหนาตางขยายสวนเพื่อการแกไข (Fat Bits Editor)  โดยใช selection tool เลือก
สวนของกราฟกในเขตพืนหลัง แลวคลิกในพื้นที่ที่เลือก. 

        เมื่อหนาตางขยายสวนเปดขึ้น กราฟกพื้นหลังที่เลือกไวจะขยายใหญขึ้น เมื่อตองการขยายเพื่ม  คลิกแถบเครื่องมือที่ปุมกดรูปแวน
ขยาย  ตองการขยายใหไดขนาดตามตองการคลิกที่ลูกศรดานขวามือของแวนขยาย  เลือกขยายตามตองการ  

 

  

ภาพพืน้หลัง  

       การใชเมนู Import  สามารถนําเขารูปภาพตัดปะ(clip art) , ภาพจากสแกนเนอร, หรือ ภาพที่สรางจากวิธีอื่นเขามาในโครงการ 
MicroWorlds    และสามารถนําภาพที่สรางใน  MicroWorlds ออกไปยังงานอื่นๆ ไดโดยใชเมนู Export 
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การนําเขารูปภาพพื้นหลัง 

       MicroWorlds สามารถนําเขาภาพกราฟก BMP, JPEG, GIF, PCX, และ Targa. ตามขั้นตอนดังนี้: 
       1.    สรางกราฟก โดยใชเครื่องมือวาดภาพ  
       2.    บันทึกเปนภาพใ นรูปแบบที่ MicroWorlds สามารถนําเขาได  
       3.    เปด MicroWorlds และเลือก Import Picture จากเมนู File  

       ภาพที่นําเขาโดยใชเมนู Import Picture ถาภาพมีขนาด ไมสอดคลองกับโครงการ  สามารถใช selection tool  ยาย หรือปรับขนาด 
ของภาพได 

       วิธีท่ี 2  นําเขากราฟก ดวยการคัดลอกกราฟกพื้นหลัง เก็บไวในคลิบบอรดของวินโดว  เปด MicroWorlds, คลิกบนหนางาน ที่
ตองการวาง หรือในหนาตาง Graphics  แลวคลิกปุมกด Paste   บนแถบเครื่องมือ 

       วิธีสุดทาย ใช การลากและการวาง (drag and drop) ในการนําเขากราฟกได. 

สัมพันธกับ : loadpict 

การนําภาพพืน้หลังออกไปใช (Exporting Pictures) 

        คุณสามารถนําภาพพื้นหลัง ที่สรางในไมโครเวิลด ออกไปใชในโปรแกรมอื่นได  โดยทําตามขั้นตอน  ดังนี้: 

1. สรางกราฟกพื้นหลังดวยไมโครเวิลด.  
2. เลือก Export Picture จากเมนู File  
3. เลิอกรูปแบบของกราฟกที่ตองการบันทึก (ไมโครเวิลดยอมรับกราฟกในรูปแบบ  BMP, JPEG, GIF, PCX, and Targa.)  

ถาสวนของภาพถูกเลือกโดย Selection Tool ภาพจะถูกสงออกเฉพาะ สวนที่เลือกเทานั้น. 

บันทึก: ถาตองการสงออกภาพกราฟกอยางดีเปนพเิศษทั้งหนาของโครงการ  ทําไดโดยใช Export Page Image  ใน
เมนู  File  

สัมพันธกับ  savepict 
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รูปภาพ (Shapes) 

 

       ศูนยรวมรูปภาพของโครงการ แสดงในหนาตางกราฟก  เมื่อคลิกเมาสที่รูปภาพนําเมาสมาที่หนาจอจะเห็นเมาสเปลี่ยนเปนรูปมือ
ช้ี  แสดงใหเห็นวาโปรแกรมรับรูในการยายภาพมายังจอ ถาคุณคลิกลงบนเตา เตาจะแปลงรางเปนภาพนั้นทันที  ถาคุณคลิกลงบนหนาจอ 
จะเปนภาพพื้นหลัง  

       การแกไขภาพ, การนําภาพอื่นๆ เขาในโครงการ และนําภาพออกเปนไฟลรูปภาพ  ภาพจะบันทึกอยูกับโครงการ 

การคลิกเมาสปุมขวา บนรูปภาพ เปนทางเขาสู เมนูลัดของรูปภาพ. 

 

Note: ปุมกด Delete และ Backspace ไมสามารถทาํงานกบัรูปภาพ หลีกเลีย่งอุบัติเหตุจากการลบ 
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Editing Shapes 

         การแกไขรูปภาพหรือสรางรูปภาพขึ้นดวยตนเองทําไดโดย,  
       1.    คลิกเมาสปุมขวาบนรูปภาพ(ในหนาตางกราฟก)  
       2.    เลือก Edit เพื่อเปดหนาตางแกไขรูปภาพ (หรือดับเบิลคลิกบนภาพ) 

 

แถบเครื่องมือสําหรับแกไขรูปภาพ ประกอบดวย: 

 เมื่อหนาตางแกไขรูปภาพเปด ภาพจะถูกขยาย จะขยายใหญขึ้นอีกได
โดยคลิกที่เครื่องมือแวนขยาย หรอืเลือกจากปุมลูกศรใกลกับแวนขยาย  

Note: เมื่อรูปภาพขยายใหญลนจอ แถบเลื่อนจะซอนภาพบนขอบของจอ 

 กลับภาพแนวตั้ง  

 หมุนภาพเปนแนวนอน 

 หมุนภาพโดยเลือกองศาของการหมุน เพิ่มจํานวนองศา ตามตองการได โดยกดปุมเมนู
ทางขวาของตัวเลข หรือพิมพตัวเลข จํานวนองศาลงไป 

 ความกวางของภาพ  เปลี่ยนไดเองโดยลากดึงที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ บนขอบของภาพ 

 ความสูงของภาพที่ คุณขยายไดเองโดยลากที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ บนขอบของภาพ 

 ภาพมีช่ือซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนโดยใชตัวอักษร 1 ตัวขึ้นไป แตตองไมมี
ชองวาง 
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 ใชเครื่องมือวาดภาพเปลี่ยนสีหรือวาดจุด เสน รูปไข หรือสีเหลี่ยมขณะหนาตางแกไขรูปภาพเปด  
Note: _การแกไขรูปภาพ, สีขาวจากถาดสีแทที่จริงเปนสโีปรงใส ใชสีเทาจางแทนสีขาวเพื่อไมใหโปรงใส  

การลบภาพทั้งหมด ทําไดโดยคลิก 2 ครั้งที่ปุมเครื่องมือรูป . (ถาคุณทําผิดพลาดงานกราฟกหาายไป แกไขโดย
คลิกที่ปุมเครื่องมือ Undo    เรียกภาพกราฟกคืนมา.) 

       สรางภาพใหมไดโดย คลิกเมาสปุมขวาบนภาพวางเปลา(ลักษณะเปนจุดอยูตรงกลางในศูนยรูปภาพของหนาตางกราฟก)  และเลือก 
Edit เพื่อเปดหนาตางแกไขรูปภาพ ภาพวางเปลาเปนภาพไมมีช่ือ ดังนั้นคุณตองตั้งช่ือเมื่อสรางภาพเสร็จแลว 

  

ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ 

       ภาพในหนาตางกราฟกมีช่ือและหมายเลข ดูไดโดยวางเมาสบนภาพ ช่ือของภาพจะแสดงพรอมกับขนาดของภาพ ช่ือของภาพจะ
แสดงในหนาตางแกไขรูปภาพดวย 
       คําแนะนํานี้เปนหัวใจสําคัญของการแปลงรางเตาดวยคําสั่ง setshape 

สัมพันธกับ  setshape, shape 

การคัดลอกรูปภาพCopying Shapes 

       การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของภาพ โดยรักษาภาพเดิมไว เปนประโยชนในการ สรางภาพเคลื่อนไหว (สองภาพสับเปลี่ยนไปมา) 
หรือคัดลอกภาพสองภาพ ใหเมือนกัน อีกภาพหนึ่งเปลี่ยนแปลง ทิศทางการหันหัว (ใหแมวตัวแรกหันหนาไปทางซาย อีกตัวหนึ่งหัน
หนาไปทางขวา). 

การคัดลอกรูปภาพ ในหนาตางกราฟก ทําไดดังนี้ : 
       1.    คลิกเมาสปุมขวา บนภาพที่คุณตองการคัดลอก เลือก Copy 
       2.    คลิกเมาสปุมขวา บนภาพวางเปลา เลือก Paste 
       ในการคัดลอก ภาพที่เกิดขึ้นใหมจะไมมีช่ือ เปดหนาตางแกไขรูปภาพ เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงภาพ และต้ังช่ือใหกับภาพ 
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การนํารูปภาพเขาในโครงการ 

       การนําภาพจากไฟลรูปภาพในรูปแบบ .SGP หรือ จากโครงการ MicroWorlds เขาดวยเมนู Import Shapes. ทําไดโดยเลือก 
File >Import  > Shapes > C:>Program files >LCSI> MicroWorlds Pro>Shapes > มีกลุมของ ภาพใหเลือกมากมาย  และสามารถเลือก
ภาพจากโครงการที่เลือกไวแลวมายังโครงการใหมได 

• เพิ่มรูปภาพเขาในโครงการ.  
• แทนที่ภาพเดิมในโครงการ.  

 

       ไฟลรูปภาพแสดงในดานซายและภาพที่มีอยูแลวในโครงการแสดงในดานขวา คัดลอกรูปภาพ มายังโครงการ ทําดังนี้ 
       1.    เลือกภาพในชองดานซาย  
       2.    เลือกที่วางรูปภาพในชองทางขวา อาจเลือกวางในที่วางหรือวางแทนที่ภาพที่คุณไมตองการใช  
       3.    คลิกที่รูปลูกศรเพื่อสงภาพไปยังซีกขวา  
       4.    เมื่อเลือกภาพเปนที่พอใจแลว คลิก OK 

การสงกลุมของภาพจากซีกซายไปซีกขวา :  

       1.    ใช Shift-click หรือ Ctrl-click เลือกภาพในชองซายมือ  
       2.    ใช Ctrl-click เลือกที่วางภาพในซีกขวามือ  
       3.    คลิกที่รูปลูกศร ภาพที่เลือกไวจะถูกสงไปยังซีกขวา  
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       เมื่อสงกลุมของภาพ สามารถเลือกตําแหนงของภาพบนชองศูนยรูปภาพของโครงการ เมื่อการสงภาพเริ่มขึ้น ตองมั่นใจวาพื้นที่
วางภาพเปนหมายเลขเหมือนกันและติดตอกันในซีกภาพ 
ของโครงการ  จากตําแหนงเหลานั้น ภาพในโครงการจะถูกลบทับโดยภาพใหม  

 วิธีอื่นๆ ในการนําเขารูปภาพ นําเขาโดยใชคลปิบอรดของวินโดว. 
     1.    คัดลอกภาพจากงานใดๆ   
       2.    เปด MicroWorlds.  
       3.    เปดหนาตางกราฟก  
       4.    คลิกที่ที่วางในตําแหนงที่คุณตองการวางภาพ  
       5.    คลิกเมาสปุมขวา และเลอืก Paste.  

       ในการปฏิบัติ สามารถใชวิธีลากและวาง ในการนําภาพเขามาในหนาตางกราฟกโดยตรง 
สัมพันธกับ  loadshape 

การนําภาพจากโครงการออกไปใช 

       การนําภาพและภาพที่สรางขึ้นใน MicroWorlds ออกไปยัง ไฟล Shapes หรือไปยังโครงการ MicroWorlds โดยใชรายการในเมนู 
Export Shapes.  

       เลือก Export จากเมนู File และเลือก Shapes หนาตางจะเปด คุณสามารถเลือก  Shapes file เพื่อเพิ่มรูปภาพเขาไป หรือสรางไฟล 
Shapes วางเปลาโดยพิมพช่ือไฟลใหม คุณสามารถสรางไฟลShapes และ หองสมุดภาพสําหรับใชกับโครงการใน MicroWorlds  
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การสงรูปภาพเปนไฟลรูปภาพใหม : 

       1.    เลือกรูปภาพในโครงการปจจุบัน   
       2.    คลิกที่ปุมกดรูปลูกศร  

การสงกลุมของรูปภาพ :  

       1.    ใช Shift-click หรือ Ctrl-click เลือกรูปภาพในโครงการที่อยูทางซีกซาย  
       2.    ใช Ctrl-click เลือกหมายเลขที่เหมือนกันของ Shape วางเปลาในไฟล Shapes   
       3.    คลิกปุมกดรูปลูกศร ภาพที่เลือกในไฟลการจะถูกแทนที่ดวยภาพที่เลือกจากโครงการ  

       เมื่อสงกลุมของภาพ คุณสามารถเลือกตําแหนง ของภาพในไฟลได เมื่อภาพเริ่มสงไป คุณตองมั่นใจวา พ้ืนที่วางภาพ เปนหมายเลข
เหมือนกัน และติดตอกันในซีกภาพในไฟล ตําแหนงเหลานั้น จะถูกทับดวยภาพที่เลือกจากโครงการ  

       วิธีอื่นสําหรับนําออกภาพ นําออกโดยใชคลิปบอรดของวินโดว. 

       1.    เลือกภาพใดภาพหนึ่งในหนาตางกราฟก  
       2.    คลิกเมาสปุมขวาบนภาพและเลือก Copy.  
       3.    เปดไฟลกราฟก และวางกราฟก  

Note: มขีีดจํากัด 256 ภาพในไฟลรูปภาพ  

สัมพันธกับ  saveshape  

การปรับแตงความละเอียดของจอภาพ มีผลตอโครงการอยางไร 

       สีในวินโดวที่ใชการไดมี 256 สี และสูงกวานั้น การปรับแตงสีทําใน Control Panel  รูปแบบ 1000 สี (16 bit) สนับสนุนรูปภาพ  การ
นําเขากราฟก โดยเฉพาะจะดูดีกับภาพถาย และวีดีโอ . โปรแกรมแสดงรูปภาพไดดีเปนพิเศษในรูปแบบ 16 บิท  ถาคุณเลือกหนึ่งลานสี 
32 บิท  MicroWorlds Pro ก็จะแสดงกราฟกของคุณในรูปแบบ 16 บิด. 

        แตเดิมมีผลตอการปรับแตง  : bg, setbg, color, setc, และ colorunder. 

กลองขอความใน MicroWorlds Pro 
       กลองขอความไมใชสวนของภาพกราฟก คุณสามารถเคลื่อนยายมันไปไดรอบๆ เปลี่ยนตัวอักษร เปลี่ยนขนาด  มีกลองขอความ
ไดจํานวนมากในหนาเดียวกัน 
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การสรางกลองขอความ 

 

• เลือกปุมเครื่องมือ Text Box  รูปตัว A  ดังภาพซายมือ  
• คลิกและลากบนหนาจอเพื่อขยายกลองขอความ  

สัมพันธกับ  newtext 

คลิกเมาสปุมขวา บนกลองขอความ เปนทางเขาสู เมนูลัด 

 

Note: ดู  More About MicroWorlds Objects  ศึกษาคําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุใน MicroWorlds  

การพิมพขอความและรูปแบบของตัวอักษร 
            การพิมพขอความภาษาอังกฤษ  
                        1.         คลิกเมาสภายในกลองขอความ  
                        2.         เมื่อ cursor กระพริบ เริ่มพิมพขอความ. 
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การปรับแตงขนาดและรูปแบบของตัวอักษร ทําไดดังนี ้: 

 

             1.    เลือกขอความ เลือกแบบอักษร จากเมนู Text  
             2.    หนาตางรูปแบบอักษรจะปรากฏดังภาพ 

 

              3.  เลือกรูปแบบ และขนาดของตัวอักษร 
              4.  คลิก OK.  
คุณสามารถเปลี่ยนขนาด  รูปแบบ  และสีของตัวอักษร ไดนานจนกวาคุณจะเปลี่ยนสีใหม 

การพิมพขอความภาษาไทย  
              1.  คลิกเมาสภายในกลองขอความ  
              2.  เมื่อ cursor กระพริบ เลือกเมนู Text > Font 
              3.  หนาตางรูปแบบอักษรจะปรากฏดังภาพ 
              4.  ในชอง  Font  เลื่อนลูกศรเพื่อเลือกแบบอักษรที่ลงทาย UPC เพื่อใหไดอักษรภาษาไทย 
              5.  ในชอง Font style เลือกลักษณะของตัวอักษร 
              6.  ในชอง Size เลือกขนาดของตัวอักษร 
              7.  คลิก OK  กดปุมเปลี่ยนภาษาแลว เริ่มพิมพขอความ 
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   การพิมพขอความภาษาไทยในกลองขอความ บางครั้งอาจพบวาพิมพสระไมติดทั้งสระแถวบนและแถวลาง ตองปลอยเลยไปไม
พิมพสระซ้ํา เนื่องจากโปรแกรมรับทราบการพิมพแลวแตยังไมแสดงผลออกมา เมื่อพิมพเสร็จ ทําอยางใดอยางหนึ่งกับกลองขอความ 
เชน จับกลองขอความยายไปมา เปนตนจึงจะพบวาตัวอักษรที่พิมพมีครบถวนแลว 
สัมพันธกับ  fontsize, setfont, setfontsize, setstyle, settc 

การตรวจสอบการสะกดคํา 

        คุณสามารถตรวจสอบตัวสะกดได ดวยโปรแกรมที่ติดตั้งไวใน Microsoft Word  

        คลิกเมาสปุมขวาบนกลองขอความและเลือก Spell หากมีคําสะกดผิดหนาตางจะปรากฏใหเลือกคําถูกเพื่อแกไข 

 

Note: ถากลองขอความวางเปลา หรือโปรงใส  โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกดจะไมทํางาน. 
 

คําพิเศษ 

       เมื่อกดปุม F2 จะทําใหคําที่เลือกในกลองขอความ เปนเหมือนปุมกด สั่งใหทํางานได ฟงช่ันนี้ยอมรับถึงการ insert hyperlinks เพื่อ
เปดเสียงเพลง หรือ การเคลื่อนไหว ภายในขอความ 

 

Note:  ถากลองขอความโปรงใส ปุมกด F2 จะไมทํางาน  
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ทํากลองขอความใหโปรงใสและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

     ทําใหกลองขอความโปรงใส มองเห็นทุลุถึงพื้นหลังได โดยคลิกเมาสปุมขวาบนกลองขอความและเลือก Transparent บนเมนูลัดที่
เกิดขึ้น (ตองมีขอความในกลองขอความ, ใชไดกับ Windows 95-98)  
       เมื่อกลองขอความโปรงใส สามารถเคลื่อนยายขอความโดยการลากไป แตไมสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือแกไขขอความได ตองคลิก
เมาสปุมขวา เลือก Opaque เพื่อเปนกลองขอความจึงแกไขได  
       - กลองขอความมีหนาตางใชเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได เปดไดโดยคลิกเมาสปุมขวาเลือก Edit. 

 

       - กลองขอความมีช่ือที่สามารถเปลี่ยนได.  
       - ไมเช็ค Show Name แถบชื่อจะหายไป.  
       - เช็ค Transparent เพื่อทํากลองขอความโปรงใส ไมเช็คเพื่อทําใหพ้ืนหลังทึบ 
       - ไมเช็ค Visible เพื่อทําใหกลองขอความหายไป  ทําใหกลองขอความกลับมาอีกครั้งโดย:  
       - ในหนาตาง Project คลิกเมาสปุมขวาที่ช่ือกลองขอความ เลือก Show (เลือก Hide เพื่อซอน 
กลองขอความ).  
       - แถบเลื่อนจะปรากฏอัตโนมัติเมื่อกลองขอความมีตัวอักษรมากกวาที่จะแสดงใหเห็นไดในขณะนั้น 

 

สัมพันธกับ  hidetext, opaque, showtext, transparent. 

 

 

 

 

 



 39

การเคลื่อนยายกลองขอความ 

        คุณยายกลองขอความได โดยวางเมาสที่แถบชื่อ แลวลากไป. 

 

คุณสามารถลากกลองขอความไปไดทุกแหงบนจอแสดงผล. 

การปมขอความ 

       ในบางครั้งการปมขอความก็ดีกวาการทํากลองขอความโปรงใส เพื่อไมใหเกิดการเคลื่อนยายไปในตําแหนงอื่น การปมทําใหเปน
สวนหนึ่งของพื้นหลัง  ขั้นตอนการปมขอความ มีดังนี้ : 

       1.    สรางกลองขอความและพิมพขอความตามตอการ.  
       2.    ใชเมนู Text แกไขและตกแตงขอความ  
       3.    ทํากลองขอความใหโปรงใส  
       4.    เลือกเครื่องมือ stamper, และคลิกบนขอความ   
       5.    ลากขอความเดิมออกไป จะเห็นขอวามที่ปม ถาไมตองการกลองขอความอีก ก็ลบมันทิ้งไป 

สัมพันธกับ  stamptext 
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การคัดลอกและวางขอความ 

       คัดลอกขอความเขาหรือออกจากกลองขอความหรือจากศูนยคําสั่ง จากหนาตางกระบวนความ 
การคัดลอกขอความจากกลองขอความ ไปยังกลองขอความ :  

• เลือกขอความ (ไมใชกลองขอความ แตเปนขอความในกลองขอความ)  

 

• คลิกที่ปุมเครื่องมือคัดลอก  .  
• วางเคอเซอรตรงตําแหนงที่ตองการวางขอความ.  
• คลิกเมาสที่ปุมเครื่องมือวาง  .  

การคัดลอกกลองขอความ (และขอความในกลองขอความ):  

• คลิกเมาสปุมขวาบนกลองขอความ และเลือก Copy ในหนาตางที่ปรากฏ.  
• คลิกเมาสบนปุมเครื่องมือวาง  .  

สัมพันธกับ  copy, paste, select, selected 

การลบกลองขอความ 

       วิธีลบกลองขอความท่ีสรางขึ้นมีหลายวิธี ดังนี้ :  
      1.    เลือกกลองขอความและคลิกปุมเครื่องมือ Cut   บนแถบเครื่องมือ  
       2.    คลิกเมาสปุมขวาบนกลองขอความ เลือก Cut จากหนาตางที่ปรากฏ.  
       3.    ในหนาตาง Project คลิกเมาสปุมขวาบนชื่อ ของกลองขอความ เลือก Remove จากหนาตางที่ปรากฏ เพื่อลบออกจากโครงการ 
วิธีนี้ทําได แมกลองขอความถูกตรึงไว.  

• เลือกกลองขอความและคลิกปุมเครื่องมือ Cut    บนแถบเครื่องมือ.  
• คลิกเมาสปุมขวาบนกลองขอความ เลือก Cut จากหนาตางที่ปรากฏ.  
• ในหนาตาง Project คลิกเมาสปุมขวาบนชื่อ ของกลองขอความ เลือก Remove จากหนาตางที่ปรากฏ เพื่อลบออกจาก

โครงการ วิธีนี้ทําไดแมกลองขอความถูกตรึงไว.  

หากคุณลบขอความไมได มันอาจเปนขอความที่ปมไว (คุณสามารถตรวจสอบ ช่ือของกลองขอความ ในหนาตาง Project .)I  

สัมพันธกับ  remove 
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นําขอความเขาและสงออก 
 

การนําเขาขอความ 

       คุณสามารถบรรจุไฟลขอความที่สรางขึ้นในโปรแกรมอื่นเขาใน MicroWorlds.  

       1.    ในโปรแกรมประมวลผลคํา บันทึกไฟลแบบ“Text Only”(.TXT) หรือ“Rich Text Format” (.RTF)  
       2.    ใน MicroWorlds, นําเขาขอความจากเมนู File   
       3.    หนาตางจะปรากฏ เลือกขอความหมดทั้งไฟล โดยดูที่รูปแบบของไฟลจะพบ  TXT, RTF, และ HTML  แลวเลือกไฟล  
       4.    ขอความจะบรรจุในกลองขอความที่เปดอยู หรือในศูนยคําสั่ง หรือหนาตางกระบวนความ  

       คุณสามารถใชวิธีลากและวางในการนําเขาขอความ 

Note: ถาคัดลอกขอความจากโปรแกรมอื่น เก็บไวในคลิปบอรด และวางใน MicroWorlds, จะไมปรากฏ
อักษร เกี่ยวเนื่อง จากรูปแบบการนําเขา ไมถูกตอง กอนนําเขา จึงตองเปลี่ยนขอความนั้น เปน text กอน   

สัมพันธกับ  importtext, loadtext 

การนําขอความจากโครงการออกไปใช 

       การนําขอความสงไปยังโปรแกรมอื่นโดยใช Export Text ในเมนู File  

       1.    พิมพขอความในกลองขอความ  
       2.    เลือก Export Text จากเมนู File  
       3.    เมื่อหนาตางปรากฏ เลือก Text Document บันทึกขอความเปนไฟล TXT เลือก Rich Text Format บันทึกขอความในรูปแบบ 
RTF การบันทึกในรูปแบบ TXT เปนรูปแบบงายๆ (ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แบบตัวอักษร ลักษณะ  หรือสีตัวอักษรได) ขณะบันทึกใน
รูปแบบ RTF จะเก็บรูปแบบ สี ลักษณะไว  

สัมพันธกับ  exporttext , savetext 
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การเรียกกลองขอความ 

       กลองขอความมีช่ือเรียก ถาช่ือถูกซอน ดูไดดวยการคลิกเมาสปุมขวาเลือก Edit เปดหนาตาง หรือตรวจสอบชื่อของกลองขอความใน
หนาตาง Project 
       มี 4 แนวทางในการควบคุมใหกลองขอความตอบสนองตามคําสั่ง 
              1.  พิมพช่ือกลองขอความตอทายดวยเครื่องหมายคอมมา ดังนี้ : text1, 
              2.  พิมพ talkto "text1, ใชช่ือของกลองขอความที่คุณบันทึกไว 
              3.  คลิกในกลองขอความที่คุณตองการทราบรายละเอียด  
              4.  สรางกลองขอความใหม จะไดช่ือกลองขอความที่มีหมายเลขตอจากกลองขอความเดิม      จากตัวอยางสมมติวามี 2 กลอง
ขอความ  คุณตองการเรียกเพี่ยง 1 กลองขอความ พิมพคําสั่ง ในศูนยคําสั่ง ดังนี้ 

text1, 
print "hello 
text2, print "there 
text1, ct  
       คลิกในกลองขอความช่ือ Text2 แลวคลิกในศูนยคําสั่งพิมพคําสั่งดังนี้ 

print "there 
       เมื่อคุณมีกลองขอความมากกวา 1 กลอง ในหนาจอ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการงงโดยเริ่มตน ขอความในหนาตางกระบวนความดวย 
talkto หรือคําสัง่คอมมาดังตัวอยาง ถาคุณมีกลองขอความ 2 กลอง และปุมกดลบขอความ  (cleartext) การคลิกบนปุมกดจะลบ ในกลอง
ขอความสุดทายที่คุณใชอยู คุณอาจลบผิดกลองขอความดวยความเขาใจผิด  แกโดยแทนที่ปุมกด cleartext เปนปุมกด cleanup1: 

to cleanup1 
text1, 
cleartext 
end  
ปุมกดนี้จะลบไดเฉพาะขอความในกลองขอความชื่อ Text1  
       ดู Making a Text Box into a Command Center และ onreadline สําหรับกลองขอความ ที่ไมใชแลว ดู  ask สําหรับที่อยูช่ัวคราว เมื่อ
มีมากกวา 1 กลองขอความ 
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เร่ืองราวเกี่ยวกับวัตถุในไมโครเวิลด 
Note: สวนนี้อธิบายเรื่องราว ที่ยกเวน เตา กลองขอความ และสี  

<![endif]>MicroWorlds Pro รวบรวมวัตถุมากมาย  วัตถุสวนมากใชเครื่องมือ จากแถบเครื่องมือสรางขึ้น และอยูบน
หนาจอ  หนาตางProject จะแสดงวัตถุทั้งหมด ในแตละหนาในโครงการ ตามลําดับของการสราง ดังตัวอยาง : 
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ตารางแสดงวัตถุท้ังหมด และไอคอนที่ใชสรางวัตถุ 

ตารางขางลางนี้แสดงไอคอนที่ปรากฏเมื่อเราสรางวัตถุทีแ่ตกตางกนั  เตา กลองขอความ ปุมกด สไลเดอร  
วีดีโอ  สีและหนาจอแสดงผล  มีในไอคอนในหนาตาง Project  เทานั้น 

วัตถุในไมโครเวิลด ไอคอนหนาจอ ไอคอนใน  หนาตาง Project  

Turtles    

Text Boxes    

Buttons    

Sliders    

Melody 
  

Recording Sound  
  

Video    

Hyperlink 
  

Music 
  

Programmed Color    

Page    
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ตารางแสดงวตัถุ และเมนูของวัตถุนัน้ 
        คลิกเมาสปุมขวาบนวัตถุ ในหนาจอของโครงการ หรือคลิกเมาสปุมขวาบนชื่อวัตถุ ในหนาตาง  Project ใหเกิดเมนูลัด จะพบ   
คําสั่งการทํางาน  ดังนี้ 
 

วัตถุในไมโครเวิลด เมนูลดบนหนาจอ เมนูลัดในหนาตาง Project  

Turtles Edit 
Animate 
In front 
Cut 
Copy 

Edit 
Hide/Show 
Freeze/Unfreeze 
Remove 

Text Boxes  Edit 
Transparent/Opaque 
Spell 
Cut 
Copy 

Edit 
Hide/Show 
Freeze/Unfreeze 
Size and Position 
Remove 

Buttons  
Sliders  

Edit 
Cut 
Copy 

Edit 
Freeze/Unfreeze 
Size and Position 
Remove 

Melody 
Music 
Sound / Recording 
Video  

Edit 
Cut 
Copy 

Play 
Edit 
Hide/Show 
Freeze/Unfreeze 
Size and Position 
Remove  

Hyperlink Edit 
Cut 
Copy 

Link 
Edit 
Hide/Show 
Freeze/Unfreeze 
Size and Position 
Remove  

Programmed Color  Edit colorname Edit 
Remove Mouse instruction (if available) 
Remove Turtle instruction (if available)  

Page   Edit 
Go to 
Transition 
Remove  
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ปุมกด วัตถุในไมโครเวิลด 

       เมื่อคุณกดปุม คําสั่งจะทํางาน  คุณสามารถปรับที่ปุมกดใหคําสั่งทํางานครั้งเดียว(Once) หรือทาํซ้ํา ๆ (Many Times). ขณะที่คําสั่ง
ทํางาน คุณสามารถทําสิ่งอื่นได เชน พิมพคําในกลองขอความ พิมพคําสั่งในศูนยคําสั่ง หรือกดปุมกดอื่น 
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