
เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 101

สวนที่ 3 

เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
  
ในสวนนี้ จะกลาวถึงเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรม ซึ่งสวนมากจะเปนเทคนิคเฉพาะในไมโครเวิลดเทานั้น เทคนิคเหลานี้จะ
ชวยใหเราสามารถที่จะสรางโครงงานขั้นสูงท่ีมีความซับซอนได 
 
ลําดับของหนาจอ 
 
เราสามารถที่จะสรางโครงงานที่ประกอบไปดวยหนาจอหลายๆหนาจอได ลําดับของหนาจอที่เปดขึ้นมาอีกครั้ง จะขึ้นกับ
เงื่อนไขสองประการ 
 
1. ถาในโครงงานมีหนาจอที่ช่ือ Page1 หนาจอนั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเราเปดโครงงาน 
2. ถาไมมีหนาจอชื่อ Page1 หนาจอแรกที่จะแสดงขึ้นมาคือหนาจอกอนบันทึกโครงงาน 
 
ดังนั้น ถาเราสรางโครงงานที่มีหนาจอตอนรับสวยๆ  หนาจอที่มีคําแนะนํา หรือหนาจออ่ืนๆ ท่ีตองการใหเปนหนาจอ
เริ่มแรก อยาลืมที่จะตั้งชื่อหนาจอนั้นวา Page1  เรายังมีอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําไดก็คือการสรางกระบวนความชื่อ startup 
เพ่ือใหแสดงหนาจอที่เราตองการ (ดู กระบวนความ startup ในหัวขอถัดไป) 
 
กระบวนความ startup 
 
กระบวนความที่ชื่อ เริ่มงาน เปนกระบวนความพิเศษที่เราเขียนขึ้นเพ่ือท่ีจะทํางานเมื่อเราเปดโครงงาน กระบวนความนี้จะ
ประกาศภายในหนาจอกระบวนความ ท้ังนี้กระบวนความ startup จะไมมีขอมูลปอนเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในตัวอยางแรกของกระบวนความ startup ตอไปนี้ เราจะใหมีการเปดหนาจอที่มีชื่อวา Welcome และใหเริ่มแสดง
ภาพเคลื่อนไหว 
to startup 
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welcome 
turtletype [Welcome to my world!] 
snapshot 
t1, repeat 20 [fd 10] 
restore 
end 
 
ในตัวอยางที่สอง เราจะสรางตัวแปรทั่วไปขึ้น  ตั้งคาตัวเลื่อนที่มีชื่อวา speed ใหมีคาเปน 0 และลบขอความภายในกลอง
ขอความชื่อ Comments 
 
to startup 
make "pointer 0 
setspeed 0 
comments, ct 
end 
 
คําสั่ง Question และ คําสั่ง Answer 
 
คําสั่ง Question และ คําสั่ง Answer เปนคําสั่งพ้ืนฐานของไมโครเวิลด ท่ีใชสําหรับเปดกลองสนทนาขึ้นมาถามผูใช และ
นําคําตอบของผูใชมาใชในโปรแกรม โดย คําสั่ง Answer จะรายงานคําตอบที่ผูใชปอนเขามา เราสามารถใช คําสั่ง 
Answer รายงานคําตอบลาสุดที่รับมาไดอีก จนกระทั่งเราใช คําสั่ง Question อีกครั้ง 
 
ถาเราลองสั่ง : 
question [How old are you?] 
 
จากนั้นพิมพคําตอบลงในกลองสนทนา หลังจากเรากดปุม Ok คําตอบที่รับมานั้นสามารถนํามาใชซ้ําๆได 
ในศูนยคําสั่งลองพิมพ 
show answer 
11 
fd answer 
if answer >10 [show [That's old]] 
That's old 
 
คําสั่ง Answer จะรายงานผลเปนคํา ถาภายในคําตอบมีชองวาง คําตอบนั้นก็ยังเปนคําเดียวอยู ถึงแมวาจะดูเหมือนมีคํา
หลายคําก็ตาม (ดู คํายาว ในสวนที่ 1) 
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คําถามประเภทที่เราใชบอยที่สุดประเภทหนึ่งก็คือคําถามประเภท Yes หรือ No ตัวอยางเชน 
question [Should we continue?] 
ผูใชอาจจะตอบ Y หรือ Yes หรืออาจจะกดปุมเวนวรรคกอนที่จะพิมพคําตอบ โดยไมไดตั้งใจ 
 
สําหรับกรณีนี้เราสามารถที่จะใช คําสั่ง member? แทนการใชเครื่องหมาย = ในการตรวจสอบคําตอบดังกลาว โปรแกรม
ดังตัวอยางถัดไปจะทํางานเมื่อคําตอบเทากับ yes ท้ังนี้จะตองไมมีชองวางกอนหนาคําตอบ 
if answer = "yes [do.this] 
ตัวอยางตอมา  เพียงมีอักษร y อยูในคําตอบ โปรแกรมก็จะทํางาน 
if member? "y answer [do.this] 

 
บางทีเราอาจจะตองการคําตอบที่ลักษณะเฉพาะบางประการ เชนในตัวอยางขางตน ถาเราปอนขอมูลท่ีไมใชตัวเลขลงไป 
โปรแกรมในบรรทัดที่ขึ้นตนดวย if answer>10 ก็จะแจงขอผิดพลาด เนื่องจาก เครื่องหมาย > ตองการตัวเลข ตัวอยาง
ถัดไปแสดงเหตุการณท่ีผูใชตอบวา eleven แทนที่จะตอบ 11   
if answer > 10 [show [That's old]] 
> doesn't like eleven as input 
 
ในกรณีดังกลาว แทนที่เราจะยอมรับคําตอบทุกๆ แบบ เราอาจตองการที่จะตรวจสอบคําตอบที่รับมากอน และบอกผูใชให
ปอนคําตอบประเภทที่เราตองการ 
 
ถาเราตองการคําตอบที่เปนตัวเลข ลองใชกระบวนความตอไปนี้ 
to insist :list 
question :list 
if number? answer [stop] 
insist se :list [Type a number, please.] 
end 
 
ถาคําตอบที่ไดรับไมใชตัวเลข โปรแกรมจะถามคําถามเดิมอีกครั้ง แตคราวนี้จะเพ่ิมคําสั่งท่ีวา Type a number, please. ไป
ดวย 
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โดยทั่วไปเรามักจะหลีกเลี่ยงการที่ผูใชไมตอบคําถาม และกดปุม Enter ผานไป (ซึ่งอาจทําใหโปรแกรมของเราหยุดทํางาน
ได) ดังนั้นถาเราตองการใหผูใชตอบคําถาม (ท่ีไมใชแคกดปุม Enter) ใหลองใชกระบวนความตอไปนี้ แทนคําสั่ง 
Question เดิม 
to insist :list 
question :list 
if empty? answer [insist :list] 
end 
 
ถาเราตองการคําตอบเพียงคําตอบเดียว ลองใชกระบวนความดังตอไปนี้ 
to insist :list 
question :list 
if not member? char 32 answer [stop] 
insist se :list [Use only one word] 
end 
 
ถาคําตอบแรกมีชองวาง (รหัส ASCII 32) โปรแกรมจะถามคําถามซ้ํา โดยในครั้งหลังนี้จะมีประโยคคําสั่งบอกใหตอบ
เพียงคําเดียว (Use only one word.) 
 
กระบวนการและการทํางานพรอมกัน 
 
ถาเราเคยใชไมโครเวิลด เราจะสังเกตไดวา เราสามารถทํางานหลายๆอยาง ไดในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน เราสามารถ
คลิกท่ีปุมแลวไปคลิกท่ีเตา จากนั้นเพลงก็เริ่มบรรเลง ในเวลาเดียวกันนั้นนกก็เริ่มบิน ลักษณะเชนนี้จะดูเปนธรรมชาติ
เพราะเปนลักษณะของสิ่งตางๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง ในระบบการเขียนโปรแกรมเราเรียกลักษณะเชนนี้วา การประมวลผล
แบบขนาน โดยที่ไมโครเวิลดได เริ่มกระยวนการที่เปนอิสระจากกัน ทุกครั้งท่ีเราคลิกท่ีปุมหรือไปคลิกท่ีเตาเพ่ือใหเตา
ทํางานตามที่ไดโปรแกรมไว กระบวนการก็เริ่มทํางานขึ้น เรายังสามารถสั่งใหเริ่มกระบวนการไดโดยใชคําสั่งพ้ืนฐาน 
launch และ forever 
 
ปุมและเตา 
 
เม่ือเราคลิกท่ีปุมเพ่ือใหทํางานตามคําสั่ง กระบวนการจะเริ่มตนขึ้น ในขณะเดียวกันเรายังสามารถไปคลิก ปุมกดอ่ืนๆ หรือ
พิมพคําสั่งท่ีศูนยคําสั่งได เม่ือเราโปรแกรมเตาใหทํางาน เราก็ไดเริ่มตนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่ง และเราก็สามารถ
ทํางานอ่ืนๆ ไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 
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เราสามารถที่จะกําหนดใหโปรแกรมของปุมและของเตาทํางานเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งไดท่ีกลองสนทนาของปุมหรือ
ของเตานั้น  การกําหนดคําสั่งใหเปนแบบหลายครั้งจะทําใหไมโครเวิลดกระทําตามคําสั่งนั้นซ้ํากันตอเนื่องไปเรื่อยๆ  
โดยทั่วไปสําหรับกระบวนความหรือชุดคําสั่งท่ียาวๆ เรามักจะกําหนดใหเปนการทํางานแบบครั้งเดียว  แตคําสั่งสั้นๆ และ
กฏตางๆ เรามักกําหนดใหเปนการกระทําแบบหลายครั้ง 
 
ศูนยคําสั่ง 
 
การพิมพขอความลงในศูนยคําสั่งเสมือนเปนการบอกใหไมโครเวิลดมองขอความนั้นเปนคําสั่ง และนําคําสั่งนั้นไปกระทํา  
โดยปกติ ไมโครเวิลดจะ "อาน" คําสั่งแลวกระทําการตามคําสั่งนั้น กอนที่จะ "อาน" คําสั่งถัดไป  เหตุการณท่ีกลาวมานี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อเราพิมพคําสั่งลงในศูนยคําสั่งและจะมีจุดขนาดใหญปรากฏขึ้นที่ทายบรรทัดของคําสั่งนั้น จุดนี้บอกใหเราทราบ
วาไมโครเวิลดจะไมรับคําสั่งอ่ืนจากศูนยคําสั่ง จนกวาคําสั่งนี้จะทํางานเสร็จสมบูรณ 
 
ลองคําสั่งตอไปนี้ (เราตองมีเตาสองตัวอยูบนหนาจอ) 
t1, repeat 100 [fd 1] 
t2, repeat 100 [fd 1] 
 
เราสามารถไปคลิกท่ีศูนยคําสั่งเพ่ือหยุดการทํางานของคําสั่งแรก โดยจุดนั้นจะหายไป และเราก็สามารถพิมพคําสั่งถัดไปได 
 
เรามีคําสั่งพ้ืนฐานอีกสองคําสั่งท่ีจะทําใหเราสามารถกระทําคําสั่งไดเชนเดียวกับที่เราสั่งโดยใชปุม โดยถาเราใชคําสั่ง 
launch หรือคําสั่ง forever จุดในศูนยคําสั่งนั้นจะหายไปทันที และเราจะสามารถปอนคําสั่งอ่ืนตอไปได  ท่ีเปนอยางนี้
เพราะวาคําสั่ง launch และ forever จะเริ่มตนกระบวนการที่เปนอิสระขึ้นได 
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Launch 
 
คําสั่ง launch เปนคําสั่งท่ีใชสั่งงานกระบวนความ โดยเราจะปอนกระบวนความนั้นเปนขอมูลปอนเขา  ขอแตกตางระหวาง
การใชคําสั่ง Launch หนาชุดคําสั่ง กับการใชชุดคําสั่งโดยตรงคือ เม่ือเราใชคําสั่ง Launch นําหนาชุดคําสั่ง ไมโครเวิลดจะ
พรอมรับคําสั่งอ่ืนทันทีโดยไมรอใหการทํางานของกระบวนความเดิมเสร็จสมบูรณ  ลองปอนคําสั่งตอไปนี้ แตคราวนี้เราจะ
ใชคําสั่ง launch นําหนาชุดคําสั่งท่ีอยุในรายการ 
t1, launch [repeat 100 [fd 1]] 
t2, launch [repeat 100 [fd 1]] 
 
สังเกตวาจุดจะปรากฏขึ้นเมื่อตอนที่ไมโครเวิลดอานคําสั่งเขาไปทํางานเทานั้น จากนั้นเราก็สามารถปอนคําสั่งใหมตอไปได
อีก 
 
โดยสรุป เราจะใชคําสั่ง launch เม่ือตองการทํางานบางอยางที่ใชเวลานาน และเราตองการที่จะใชคําสั่งอ่ืนๆ ไดอีก โดยไม
ตองรอใหงานกอนหนานี้ใหเสร็จกอน 
 
Forever 
 
เม่ือเราใชคําสั่ง forever ไมโครเวิลดจะกระทําคําสั่งท่ีไดรับซ้ําไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถใชคําสั่งอ่ืนทํางานได
อีกดวย ลองดูตัวอยางตอไปนี้ 
forever [fd 1] 
forever [fd 1] 
 
การสั่ง forever [fd 1] ในลักษณะนี้จะใหผลลัพธเชนเดียวกันกับ การที่เราใสคําสั่ง fd 1 ในคําสั่งของปุม แลวกําหนดให
การกระทําเปนแบบหลายครั้ง เราจะหยุดการทํางานของปุมไดโดยไปกดปุมนั้นอีกครั้ง และเราจะหยุดการทํางานของคําสั่ง 
forever ไดโดยการคลิกเลือกคําสั่งนั้นในเมนูยอย Cancel (ในเมนู Edit) 
 
ขอควรระวัง: อยาใชคําสั่ง forever ในกลองสนทนาที่กําหนดใหกระทําแบบหลายครั้ง เนื่องจากไมโครเวิลดจะพยายามเริ่ม
กระบวนการใหมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมโครเวิลดแสดงขอความวา “Too many processes” 
 
การทํางานพรอมกัน 
 
ในกระบวนความตอไปนี้ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดนตรีจะเริ่มแสดงพรอมๆกัน แตอาจจะหยุดไมพรอมกัน 
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to trick 
launch [animate] 
mytune 
end 
 
วิธีการหนึ่งท่ีจะใหกระบวนการทั้งสองทํางานไปพรอมกันคือ เราจะกระทํางานที่หนึ่งซ้ําไปเรื่อยๆ จากนั้นเราสั่งเริ่มงานที่
สอง  เม่ืองานที่สองเสร็จ เราก็จะยกเลิกงานที่หนึ่ง เราจะตองแกกระบวนความ trick และ animate ดังนี้ 
to trick 
forever [animate] 
launch [mytune] 
waituntil [done? [mytune]] 
cancel [animate] 
end 
 
to animate 
setsh 1 wait 5 setsh 3 wait 5 
end 
 
จากตัวอยางกระบวนความ animate จะเปลี่ยนรูปรางของเตา 1 ครั้ง แตในกระบวนความ trick เราสั่งใหกระทํากระบวน
ความ animate แบบซ้ําไปเรื่อยๆ ดังนั้นรูปรางของเตาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
 
กระบวนการ forever [animate] จะดําเนินไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ขณะท่ีกระบวนการ launch [mytune] จะจบการทํางานเมื่อ
เพลงบรรเลงจบลง แตเนื่องจากเราสั่งงานนี้โดยใชคําสั่ง launch ไมโครเวิลดจึงไปทํางานคําสั่งถัดไปทันที คําสั่ง waituntil 
จะรอจนกวา done? [mytune] จะรายงานคาเปนจริงออกมา นั่นคือไมโครเวิลดจะรอจนกระทั่งคําสั่ง mytune ทํางานเสร็จ 
จากนั้นไมโครเวิลดจะไปทํางานคําสั่งถัดไปเพื่อท่ีจะหยุดการแสดงภาพเคลื่อนไหว 
 
 forever [animate] 
 
 launch [mytune] 
 
 waituntil [done? [mytune]] 
 
 cancel [animate] 
 
เราไมจําเปนตองหยุดการทํางานของคําสั่ง mytune เนื่องจากคําสั่งนั้นจะหยุดการทํางานดวยตัวเองอยูแลว ดังนั้นอยาลืม
ตรวจสอบวาคําสั่งท่ีเราสั่งยกเลิกโดยคําสั่ง cancel เปนคําสั่งเดียวกับที่เราสั่งในคําสั่ง forever 
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การปองกันการแกไขหนาจอ 
 
เม่ือเราบันทึกโครงงานในครั้งแรก เราจะสําเนาโครงงานของเราเก็บไว ในการบันทึกแตละครั้งเปนการบันทึกงานที่ทําลงใน
ชื่อเดิมที่บันทึกไวแลวเปนการสําเนางานใหมลงเก็บไว 
 
ถาเราเปดโครงงานที่ทําเสร็จสมบูรณแลวขึ้น และตองการเก็บโครงงานเดิมไวไมใหเปลี่ยนแปลง จะมีวิธีการ 2 วิธีในการ
ปองกันโครงงานตนฉบับไมใหเปลี่ยนแปลง 
 
1 ใชคําสั่ง Save As 
ใชคําสั่ง Save Project As จากเมนู File หลังจากเปดโครงงาน แลวใชชื่อโครงงานที่ตางจากชื่อเดิมในการบันทึก หลังจากที่
โครงงานมีชื่อใหมแลว เราสามารถจะบันทึกโครงงานนั้นอยางไรก็ไดโดยจะไมมีผลกระทบกับโครงงานตนฉบับ   สรุปอยาง
คราวๆก็คือใหใชคําสั่ง Save Project As ในการบันทึกครั้งแรก และสําหรับในครั้งถัดไปใหใชคําสั่ง Save Project 
 
2 ใชคําสั่ง freeze 
ในบางกรณีเราอาจตองการใหปุม เตา กลองขอความ หรือ ตัวเลื่อน หยุดนิ่งอยูกับที่โดยเราจะไมสามารถยาย เปลี่ยนขนาด 
หรือลบออกไปจากโครงงานโดยใชเมาสได 
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ตัวอยางเชน  ถาเราทําใหกลองขอความหยุดนิ่ง เราจะไมสามารถยาย เปลี่ยนขนาด หรือลบออกไปจากโครงงานได แตเรา
ยังจะสามารถพิมพขอความลงในกลอง ลบขอความภายในกลอง หรือจะเปลี่ยนเนื้อหาภายในกลองโดยใชคําสั่งเชน ct  
print  insert  หรือ set-text-box-name (เชน settext1) ได 
 
ถาเราทําใหเตาหยุดนิ่ง เราจะไมสามารถใชเครื่องมือในศูนยรูปภาพได แตเรายังสามารถเปดกลองสนทนาของเตาได หรือ
จะใชคําสั่งเชน stamp  forward  หรือ setsh ก็ได 
 
คําสั่ง freeze รับคําหรือรายการเปนขอมูลปอนเขา 
freeze "text1 
freeze [text1 t1 slider1] 
 

เราสามารถใชคําสั่ง unfreeze เพ่ือท่ีจะทําใหเราสามารถเคลื่อนยาย เปลี่ยนขนาน และลบวัตถุนั้นไดอีกครั้ง แตเราจะตอง
ทราบชื่อของวัตถุนั้นเสียกอน โดยเราจะสามารถเปดกลองสนทนาของวัตถุ หรือใช ? จากเมนู Help เพ่ือท่ีจะทราบชื่อของ
กลองขอความ เตา ปุม หรือ ตัวเลื่อนนั้น  จากนั้นเราสามารถใชชื่อนั้นเปนขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง unfreeze 
unfreeze "text1 
unfreeze [text1 t1 slider1] 
 
เราสามารถใชคําสั่ง get ใหรายงานชื่อของวัตถุตางๆในหนาจอตางๆได  ลองใชคําสั่งตอไปนี้ ใชชื่อหนาจอของเราแทนชื่อ 
Page1  โดยขอมูลปอนเขาตัวที่สองคือคําวา texts  sliders  buttons  หรือ turtles 
show get "page1 "turtles 
[t1 t2 t3] 
show get "page1 "texts 
[text1 text2 mytext info] 
unfreeze "info 
 
คําสั่ง carefully 
เราสามารถใชคําสั่ง carefully ในการสั่งชุดคําสั่งท่ีอาจจะเกิดความผิดพลาดในการทํางาน เพ่ือท่ีจะไมใหกระบวนความของ
เราตองหยุดการทํางานถาความผิดพลาดนั้นไดเกิดขึ้น 
 
ตัวอยางตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของเกมผจญภัย ในหนาจอนี้จะมีกลองสนทนาปรากฏขึ้นมาถามผูเลนวาจะเดินทางไปที่ใด 
คําตอบของผูเลนจะนํามาเปนขอมูลปอนเขาของคําสั่ง getpage 
to next 
question 
   [Hall or cave... where do you want to go?] 
getpage answer 
end 
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ถาผูเลนปอนคําตอบผิด หรือพิมพคําตอบที่ไมอยูในรายการที่ใหเลือก กระบวนความของเราก็จะหยุดลงพรอมทั้งไมโคร
เวิลดจะแสดงขอความแสดงความผิดพลาดออกมา ในตัวอยางนี้ผูเลนปอนตัวอักษร 's' เกินมาในคําวา caves 
getpage doesn't like caves as input 
 

คําสั่ง  getpage answer เปนคําสั่งท่ีอาจผิดพลาดได  เราจะทําใหกระบวนความปลอดภัยขึ้นโดยใชคําสั่ง carefully 
 
ขอมูลปอนเขาชุดแรกของคําสั่ง carefully คือรายการของคําสั่งท่ีเราคาดวาอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดได ในที่นี้คือ 
[getpage answer] 
 
ขอมูลปอนเขาตัวถัดไปคือชุดคําสั่งท่ีตองการใหกระทําถาชุดคําสั่งในขอมูลปอนเขาชุดแแรกเกิดขอผิดพลาดขึ้น  ในกรณีนี้
เราจะแสดงขอความเตือนและกลับไปทํากระบวนความเดิมอีกครั้ง 
to next 
question 
   [Hall or cave... where do you want to go?] 
carefully  [getpage answer  stop] 
           [announce [There is no such place.]] 
next 
end 
 

การสรางและแกไขวัตถุตางๆ ภายใตการควบคุมของโปรแกรม 
เราสามารถใชเครื่องมือในไมโครเวิลดเพ่ือท่ีจะสรางสวนประกอบตางๆในหนาจอ (วางปุม โปรแกรมเตาใหตอบสนองการ
คลิก ฯลฯ) 
 
การกระทําหลายๆ อยางที่โดยปกติเราใชเครื่องมือสรางจากศูนยเครื่องมือหรือใชกลองสนทนากระทํานั้น ก็มีคําสั่งพ้ืนฐาน
ท่ีสามารถใชทดแทนกันได 
 
ถาเราสรางหนาจอที่สามารถสรางสภาพแวดลอมการปรับเปลี่ยน  เราจะตองใชคําสั่งพ้ืนฐานพิเศษสําหรับสรางหรือลบวัตถุ
ตางๆ บนหนาจอ และกําหนดคาตางๆใหกับวัตถุนั้น 
 
ตัวอยางของโครงงานที่มีลักษณะดังกลาวคือเกมผจญภัย ปุมใหมอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ หรือพฤติกรรมของเตาอาจ
เปลี่ยนไปภายใตการควบคุมของโปรแกรม ท้ังนี้ขึ้นกับการกระทําตางๆของผูเลน 
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เตา 
ใชคําสั่ง newturtle เพ่ือสรางเตาตัวใหม โดยขอมูลปอนเขาตัวแรกคือชื่อเตา เลือกชื่อท่ียังไมเคยใช 
 
เราสามารถกําหนดกฏและสถานะใหกับเตาแตละตัวไดอยางเปนอิสระจากกัน 
 
เม่ือเรากําหนดกฏใหกับเตา คําวา launch หรือ forever ในคําสั่งท่ีปอนเขา เทียบเทากับการกําหนดใหเตากระทําเปนแบบ
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งดังในกลองสนทนาของเตา 
 
การกําหนดสถานะ "on?" ใหมีคาเปนจริง เปรียบเสมือนกับการคลิกท่ีตัวเตา สถานะนี้จะกลับสูสภาพเปนเท็จอีกครั้งหลัง
การทํางานจบลง เหมือนกับการที่เราไปคลิกท่ีตัวเตาอีกครั้ง 
 
newturtle "runner 
set "runner "rule [launch [fd 50]] 
set "runner "rule [forever [fd 1]] 
set "runner "on? "true 
set "runner "on? "false 
remove "runner 
 

กลองขอความ 
ใชคําสั่ง newtext เพ่ือท่ีจะสรางกลองขอความกลองใหม ขอมูลปอนเขาตัวแรกคือชื่อของกลองขอความนั้น โดยเราจะตอง
เลือกชื่อท่ียังไมเคยใช ขอมูลปอนเขาชุดที่สองคือตําแหนงของกลองขอความ (มุมบนซาย) ขอมูลปอนเขาตัวสุดทายคือ
ขนาดของกลองขอความ 
 
เราสามารถกําหนดตําแหนง ขนาด สถานะของการแสดงกรอบและชื่อ และเนื้อหาในกลองไดอยางเปนอิสระจากกัน 
 
เม่ือเรากําหนดตําแหนงใหกับกลองขอความ ตําแหนงนั้นจะตองอยูภายในขอบเขตของหนาจอ 
 
newtext "friends [90 90] [200 50] 
set "friends "pos [50 50] 
set "friends "size [100 100] 
set "friends "showframe? "true 
set "friends "showname? "true 
set "friends "text [Lea Kin Ian Bob] 
remove "friends 
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ปุม 
ใชคําสั่ง newbutton เพ่ือท่ีจะสรางปุมขึ้นมาใหม ขอมูลปอนเขาตัวแรกคือชื่อของปุม โดยเราจะตองเลือกชื่อท่ียังไมเคยใช 
ขอมูลปอนเขาชุดที่สองคือตําแหนงของปุม (มุมบนซาย) ขอมูลปอนเขาตัวสุดทายคือกฏของปุม โดยที่ปุมที่สรางขึ้นจะอยู
ในภาวะทํางานแบบครั้งเดียว 
 
เราสามารถกําหนดตําแหนง ขนาด สถานะ และกฏของปุมไดอยางเปนอิสระจากกัน 
 
เม่ือเราใสกฏใหกับปุม คําวา launch หรือ forever ในคําสั่งท่ีปอนเขา เทียบเทากับการกําหนดใหเปนทําแบบครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งดังในกลองสนทนาของปุม 
 
การกําหนดสถานะ "on?" ใหมีคาเปนจริง เปรียบเสมือนกับการคลิกท่ีปุม สถานะนี้จะกลับสูสภาพเปนเท็จอีกครั้งหลังการ
ทํางานจบลง เหมือนกับการที่เราไปคลิกท่ีปุมนั้นอีกครั้ง 
 
newbutton "trigger [90 90] [fd 50] 
set "trigger "pos [50 50] 
set "trigger "size [100 20] 
set "trigger "rule [launch [fd 50]] 
set "trigger "rule [forever [fd 1]] 
set "trigger "on? "true 
remove "trigger 
 

ตัวเล่ือน 
ใชคําสั่ง newslider เพ่ือท่ีจะสรางตัวเลื่อนตัวใหม ขอมูลปอนเขาตัวแรกคือชื่อของตัวเลื่อน โดยเราจะตองเลือกชื่อท่ียังไม
เคยใช ขอมูลปอนเขาชุดที่สองคือตําแหนงของตัวเลื่อน (จุดศูนยกลาง) ขอมูลปอนเขาตัวสุดทายคือรายการที่มีคาตัวเลข
สามตัวคือ คานอยที่สุด คามากที่สุด และคาปจจุบัน ของตัวเลื่อน 
 
เราสามารถกําหนดตําแหนง ขอบเขต สถานะของการแสดงชื่อ และคาปจจุบันของตัวเลื่อนไดอยางเปนอิสระจากกัน 
 
newslider "speed [90 90] [0 50 25] 
set "speed "pos [50 50] 
set "speed "limits [1 60] 
set "speed "showname? "false 
set "speed "value 20 
remove "speed 
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สี 
เม่ือเรากําหนดหนาท่ีใหกับสี เชนกําหนดรายการคําสั่งของ mouseclick ใหกับสี เม่ือเราคลิกท่ีสีนั้นจะมีการทํางานตามที่
กําหนดเกิดขึ้น หรือกําหนดรายการคําสั่ง turtlerule เม่ือเตาไปหยุดบนสีนั้นเตาจะทํางานตามที่กําหนดไวใน turtlerule หรือ
กําหนดภาวะการทํางานของสีเปนแบบครั้งเดียวหรือทุกครั้งในการใหทํางานที่ตามรายการคําสั่งใน turtlerule 
 
การกําหนดหนาท่ีใหกับสีใดๆ จะมีผลกระทบถึงสีอ่ืนๆ ท่ีอยูในคอลัมนเดียวกันดวย เชน การกําหนดการกระทําใหกับสี
แดง (หมายเลข 15) จะมีผลถึงสีหมายเลข 10 ถึง 19 
 
set "red "turtlerule [fd 50] 
set "red "turtlemode "once 
set "red "turtlemode "eachtie 
set "red "mouseclick [announce [You win]] 
 
หนาจอ 
เราไมสามารถกําหนดคาตางๆใหกับหนาจอ แตเราสามารถใชคําสั่ง get ใหรายงานรายการของวัตถุตางๆภายในหนาจอที่
ระบุได 
 
newpage 
show get "page2 "turtles 
[t1 t2 runner] 
show get "page2 "texts 
[text1 text2 friends] 
show get "page2 "buttons 
[button1 button2 trigger] 
show get "page2 "slider 
[slider1 slider2 speed] 
remove page2 
 
 


