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สวนที่ 1 
 
ไมโครเวิลดโลโก 
 
 
ไมโครเวิลด มีพ้ืนฐานมาจากภาษาโลโก ภาษาโลโกมีลักษณะคลายกับภาษาพูดอ่ืน ๆ  กลาวคือมีคําศัพท  และไวยากรณ 
ไวยากรณหมายถึงการจัดเรียบเรียงคําในคําสั่ง  มีลักษณะเปนวลี  
 
ไมโครเวิลดจะแปลคําทุกคํา เม่ือขอใหกระทําบางสิ่งบางอยาง 
 ตัวอยางเชน :  Forward และ  show  เปน คําสั่งพ้ืนฐาน  
        Start และ  go   เปนชื่อ กระบวนความ  
  Mysong และ  winnertune  อาจจะเปนชื่อของทํานองเพลง 
  Text1 และ speed   อาจจะเปนชื่อของกลองขอความ และ ตัวเลื่อน 
คําเหลานี้สามารถใชในลักษณะขางตน โดยไมตองมีเครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ เราใชอักษรพิเศษแทนเมื่อไมเปนไปตาม
กรณีดังกลาว 
 
คําและรายการ 
คําหรือรายการที่ตามหลังเครื่องหมายคําพูด บอกไมโครเวิลดใหทราบวาคํานั้นไมใชคําสั่ง เชน เม่ือเราพิมพคําวา  
show “friend  หมายถึงใหโปรแกรมไมโครเวิลดเขียนคําวา friend 
 show “friend  แสดงคําวา friend ในศูนยคําสั่ง   
 friend            
           setsh "bird1   หมายถึงใหเปลี่ยนรูปรางของเตาท่ีใชชื่อ birds นั่นเอง   
 ในตัวอยางขางตนถาเราไมใสเครื่องหมายคําพูด (เชน setsh bird1) ไมโครเวิลดจะพยายามปฏิบัติตามคําสั่ง 
bird1 ถาคํา bird1 ไมใชชุดคําสั่ง หรือชื่อทํานองเพลง หรือ ตัวเลื่อน หรือกลองขอความ หรือชื่อหนาจอ ไมโครเวิลดจะ
แสดงขอความที่บอกความผิดพลาดวา   I don't know how to bird1 ซึ่งหมายความวา ไมโครเวิลดไมรูวาจะทําตามคําสั่ง 
bird1 อยางไร 
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รายการ หมายถึง กลุมของคําหรือรายการของคํา ซึ่งจะตองอยูภายในเครื่องหมายวงเล็บกามปู 
เสมอ  ตัวอยาง : 
 show [Kim Ian Lea Bob]     กําหนดใหแสดงคําเหลานี้ในศูนยคําสั่ง 
 Kim Ian Lea Bob    
 question [How are you today?]   กําหนดใหแสดงคําเหลานี้ในกลองคําถาม 
 
 โดยทั่วไปแลว  การเวนวรรคจะใชสําหรับการแยกสวนประกอบของรายการ ในบางครั้งคํานั้นอาจมีคําหลายคํา
และมีเวนวรรค เรียกคําลักษะนี้วาคํายาว (ดูหัวขอคํายาวประกอบ) 
 
ตัวแปร 

 
ตัวแปรในไมโครเวิลดเปรียบไดกับถังบรรจุ ท่ีมีชื่อกํากับอยูภายนอก และมีคาของตัวแปรบรรจุอยูภายใน (คําหรือ
รายการ) เม่ือเราสรางตัวแปรนั้นเราสรางถังบรรจุพรอมกับใสคาของตัวแปรลงไป    ตัวแปรมี 2 ชนิดคือ ตัวแปรทองถ่ิน 
และตัวแปรทั่วไป 
 
เราสรางตัวแปรทั่วไป ดวยคําสั่ง make หรือ name ตัวแปรทั่วไปจะเก็บคาไวจนกวาเราจะลบ หรือออกจากไมโครเวิลด 
 make "friends [Kim Ian Lea Bob] 
 เม่ือเราตองการคาของตัวแปร (ซึ่งอยูในถังบรรจุ) เราจะตองวางเครื่องหมาย : ไวหนาชื่อตัวแปรนั้น ๆ 
 show "friends     แสดงคําวา friends 
 friends    
 show :friends      แสดงคาของตัวแปรที่ชื่อวา  friends   
 Kim Ian Lea Bob  
 
เราสรางตัวแปรทองถ่ินเมื่อเราใสขอมูลใหกับชื่อกระบวนความ ตัวแปรทองถ่ินมีคาตอเม่ือไมโครเวิลดทํางานตามกระบวน
ความนั้น  หรือเม่ือเรียกกระบวนความนั้นใหทํางาน
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ตัวอยาง เชน 
to square :size 
repeat 4 [fd :size rt 90] 
end 
คําวา size อาจจะเปนคําอ่ืน แตในคํานี้นํามาใชภายในกระบวนความ เครื่องหมาย : จะอยูขางหนาคํา 
 
ถาไมโครเวิลดแสดงขอความวา : 
 has no value in square  
คําท่ีดูเหมือนจะหายไปในสวนตนของขอความที่บอกความผิดพลาดนี้โดยขอเท็จจริงแลวคือชองวางนั่นเอง สาเหตุของ
ปญหาคือมีชองวางระหวางเครื่องหมาย : กับคําท่ีใชเปนชื่อของตัวแปรในกระบวนความของเรา  (เชน  fd : size) ลอง
เอาชองวางออก และลองกระบวนความนี้อีกครั้ง 
  
ตัวแปรทองถ่ินอาจใชคําสั่งพ้ืนฐาน let และ local สราง ใหดูความหมายของคําสั่งพ้ืนฐานนี้ในสวนที่ 2 เรื่อง คําสั่งพ้ืนฐาน
ในไมโครเวิลด 
 
กลองขอความที่เปนตัวแปร 
เราสามารถใชกลองขอความเปนถังบรรจุเหมือนกับเปนตัวแปรตัวหนึ่งได  ความแตกตางก็คือเราสามารถมองเห็นกลอง
ขอความและกําหนดเนื้อหาในกลองขอความโดยการพิมพลงไปหรือใชคําสั่งพิเศษ 
  
ตัวอยาง  เชน สรางกลองขอความ  ชื่อวา Friends และพิมพชื่อ 2-3 ชื่อลงไป (ดูวิธีทํา #6 ในหนังสือ MicroWorlds  
How To)  คําวา friends สามารถใชเพ่ือรายงานเนื้อหาในกลองขอความ 
  
  
 
  
  
show friends 
Kim Lea Ian Bob 

Kim Lea Ian 
Bob 

Friends 
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เราสามารถใชคําสั่ง cleartext print และ insert เพ่ือเปลี่ยนเนื้อหาในกลองขอความ นอกจากนี้ยังใชคําวา set ตามดวยชื่อ
ของกลองขอความ (ตัวอยางเชน  setfriend )  เพ่ือเปลี่ยนเนื้อหาในกลองขอความนั้น  ในขณะที่คําสั่ง insert และคําสั่ง  
print จะใชเพ่ิมเนื้อหาลงในกลองขอความ การใช set ตามดวยชื่อกลองขอความ (setfriends) จะนําขอความใหมไปแทน
ขอความเดิม  
setfriends "Lucy 
setfriends "Sam 
 
ยังมีขอแตกตางอีกประการหนึ่งระหวางตัวแปรที่สรางดวยคําสั่ง make และกลองขอความ กลาวคือตัวแปรที่สรางดวย
คําสั่ง make คือรายการท่ีประกอบดวยคํา 4 คํา อยูภายใน สวนชื่อของกลองขอความ (friends) จะรายงานคํายาวที่
ประกอบดวยตัวอักษร 15 ตัว (4 ชื่อ ชื่อละ 3 ตัวอักษร รวมเวนวรรค 3 วรรค) ดูคํายาว  
 
ตัวเล่ือนที่เปนตัวแปร 
 
เราสามารถใชตัวเลื่อนใหเปนตัวแปรของตัวเลข  ชื่อของตัวเลื่อนจะรายงานคาปจจุบัน  การใชตัวเลื่อนเปนตัวแปรมีขอดี
อยู 2 ประการ คือ ประการแรกคาของตัวเลื่อนจะแสดงใหเราเห็น และประการที่สอง เราสามารถเปลี่ยนคาไดดวยการใช
เมาสเลื่อนปุมตัวเลื่อน 
 
ตัวอยางเชน สรางตัวเลื่อน ชื่อวา speed  กําหนดคาต่ําสุดไวท่ี 0 และคาสูงสุดไวท่ี 10 (ดูวิธีการทํา #7 เรื่องตัวเลื่อน, ใน 
MicroWorlds How to) คําวา speed สามารถนํามาใชรายงานคาปจจุบันของตัวเลื่อนได  
 
forever [fd speed]   
 
สังเกตวาไมมีเครื่องหมาย : หนาคําวา speed เพราะ speed เปนชื่อของตัวเลื่อนไมใชตัวแปร  ลองเปลี่ยนคาของตัวเลื่อน   
 
เรายังสามารถเปลี่ยนคาของตัวเลื่อนไดโดยการใชคําสั่ง การกําหนดคาของตัวเลื่อนทําไดโดยใชคําวา set ตามดวยชื่อของ
ตัวเลื่อน (ตัวอยาง เชน setspeed)  คาท่ีกําหนดใหมนี้จะมีคาอยูระหวางคาต่ําสุดและคาสูงสุดที่กําหนดไวในกลองสนทนา
ของตัวเลื่อน ในตัวอยางนี้ คําสั่ง setspeed 5 จะแสดงผลเหมือนกับการกําหนดคาใหมโดยใชเมาสเลื่อน เราสามารถ
เปลี่ยนคาต่ําสุด และคาสูงสุด โดยการใสขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง set ตามดวยชื่อของตัวเลื่อน คําสั่ง Setspeed [10 
100 20] จะเปลี่ยนคาต่ําสุดใหเปน 10 คาสูงสุดใหเปน 100 และคาปจจุบันเปน 20 
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การติดตอกับเตาและกลองขอความ 
 
เตาแตละตัว และกลองขอความแตละกลองจะมีชื่อเรียก  เราสามารถดูชื่อไดโดยการใชเครื่องหมาย ? จากเมนู Help หรือ
โดยการเปดกลองสนทนา (ดูวิธีการใน #4 และ #6 ใน Microworlds How to) 
 
มีวิธีการอยู 4 วิธีท่ีจะบอกไมโครเวิลดวาเตาหรือกลองขอความใดที่เราตองการใชคําสั่งดวยดังตอไปนี้ 
 
1. พิมพชื่อของเตาหรือกลองขอความ ตามดวยเครื่องหมาย, เชน  t1, หรือ text1, 
2. พิมพคําวา  talkto "t1 หรือ talkto "text1 โดยใชชื่อเตา หรือชื่อกลองขอความตามที่เราตองการ 
3. ใชเมาสคลิกบนตัวเตา หรือกลองขอความ ท่ีเราตองการ 
4. สรางเตาตัวใหม หรือ กลองขอความกลองใหม ซึ่งจะทําใหไดเตาหรือกลองขอความปจจุบันอยางอัตโนมัติ 
 
ตัวอยางตอไปนี้เปนหนาจอที่มี ตัวเตา 2 ตัว และ กลองขอความ 2 กลอง 
t1, 
fd 50 
t2, 
sethsh 8 
text1, 
print "hello 
text2, print "there 
text1, ct 
print [my friend] 
คลิกภายในกลองขอความชื่อ  text2  แลวคลิกท่ีศูนยคําสั่ง เพ่ือพิมพคําสั่งตอไปนี้ 
print "there 
 
เม่ือใดก็ตามที่เรามีเตา และกลองขอความมากกวาหนึ่งในหนาจอเดียวกัน ควรเริ่มกระบวนความดวยคําวา talkto หรือใช
เครื่องหมาย , วิธีนี้จะชวยปองกันการสับสนที่อาจเกิดขึ้น 
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ตัวอยางเชน ถาเรามีกลองขอความ 2 กลอง และมีปุมคําสั่ง cleartext การคลิกปุมนี้จะทําใหมีการลบขอความในกลองท่ี
เราติดตออยู เพ่ือปองกันขอผิดพลาดที่อาจเผลอไปลบขอความผิดกลองเขา เราอาจสรางปุมใหมใหชื่อวา cleanup1 โดย
เขียนกระบวนความชื่อ cleanup1ขึ้นดังนี ้
to cleanup1 
text1, 
cleartext 
end 
 
ปุมนี้จะลบเฉพาะขอความในกลองขอความชื่อวา text1 เทานั้น 
 
การเปลี่ยนหนาจอ 
 
ในแตละหนาจอจะมีเตา และกลองขอความของหนานั้น ๆ  สมมติวาถาไมมีกลองขอความ ในหนาจอชื่อ Page2  คําสั่ง
เชน print "hello จะทําใหไมโครเวิลดแสดงขอความวา :  
 
No text box found for print 
  
ถาเราตองการจะใชคําสั่ง print หรือ insert  กับกลองขอความ ซึ่งไมมีอยูในหนาจอนั้น เราจะตองอางถึงกลองขอความนั้น
กอน เชน text1, ถึงแมวากลองขอความนั้นจะไมไดอยูในหนาจอปจจุบัน ชื่อของกลองขอความสามารถรายงานเนื้อหาใน
กลองขอความ และการใชคํา set ตามดวยชื่อกลองขอความ (settext1) สามารถใชเพ่ือกําหนดเนื้อหาใน กลองขอความ
ได 
  
ในหนาจอเดียวกัน เราไมสามารถใชชื่อเตา หรือชื่อกลองขอความที่มีชื่อเดียวกันได  ถาอยูตางหนาจอตางกัน เราสามารถ
ใชชื่อกลองขอความ หรือชื่อเตาเหมือนกับหนาจออื่น ๆ ได 
  
ขอสับสนอาจเกิดขึ้นไดใน  2 กรณี : 
 

 ถาเรามีกลองขอความ ชื่อ Text1 ในหนาจอปจจุบัน และ ในหนาจออื่น คําสั่ง เชน text1, show text1 และ settext1 
"hello จะมีผลตอกลองขอความในหนาจอปจจุบันเทานั้น 
 

 ถาเรามี กลองขอความชื่อ text1 ในหนาจอชื่อ  Page1 และกลองขอความชื่อเดียวกัน ในหนาจอชื่อ Page2 และกําลัง
ทํางานอยูในหนาจอชื่อ Page 3 คําสั่งเชน  text1, show text1 และ settext1 "hello จะทําใหไมโครเวิลดแสดงขอความวา  

 
There is more than one text1 

 
ในกรณีตัวอยางขางตนเรายกตัวอยางกับกลองขอความ กรณีดังกลาวนําไปใชกับเตา และตัวเลื่อนที่เปนตัวแปรได
เชนเดียวกัน
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คํายาว 
 
โดยทั่วไป  เราใชชองวางเพ่ือแยกคํา  ตัวอยางรายการนี้ [Kim Ian Lea Bob] มีคําอยู 4 คํา  ซึ่งในบางครั้งไมโครเวิลดจะ
มองชุดของคําเปนเหมือนคํายาวที่ประกอบดวยชองวางอยูดวย ทําใหมีผลตอการตั้งชื่อวัตถุ และการจัดการกับเนื้อหาใน
กลองขอความ  
 
ชองวางในชื่อของวัตถุ 
 
ปญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราใชชองวางในชื่อของตัวเลื่อน หนาจอ  กลองขอความ เสียงดนตรี หรือเสียงอ่ืน ๆ  ยกตัวอยาง
เชน ชื่อของเสียงดนตรี สามารถนํามาใชเลนทํานองตางๆ ท่ีเราสรางขึ้น  ถาทํานองเพลงนั้นมีชื่อวา  mytune  เราอาจพิมพ
คําวา mytune ในศูนยคําสั่งเพ่ือใหเลนทํานองเพลง : 
 
mytune 
 
ถาเราตั้งชื่อเสียงดนตรีวา My Tune การพิมพคําวา my tune ในศูนยคําสั่งจะทําใหไมโครเวิลดแสดงขอความวา : 
 
my tune 
I don't know how to my 
 
ไมโครเวิลดจะคิดวาเปนคําสองคํา  ไมโครเวิลด รูจัก "my tune" แตไมรูจักคําวา my และ tune  ท่ีแยกจากกัน 
 
ในกรณีเชนนี้ใหใชเครื่องหมายขีดตั้งปดหัวทายของคํายาว เพ่ือบอกใหไมโครเวิลดรูวานี่เปนเพียงคําเดียว 

my tune  
ท้ังนี้จะตองระมัดระวังท่ีจะไมแทรกชองวางไวหลังชื่อของกลองสนทนาตาง ๆ ตัวอยางเชน ถาเราตั้งชื่อเสียงดนตรีวา  
"jingle "  ตามดวยชองวาง ไมโครเวิลดจะไมรูวาคําวา  jingle นั้นคือคําสั่งใหเลนเสียงดนตรี 
jingle  
I don't know how to jingle 
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เน้ือหาของกลองขอความ 
 
ชื่อกลองขอความรายงานเนื้อหาท่ีมีภายในกลอง 
 
 
 
 
 
 
ในตัวอยางนี้ กลองขอความมีชื่อวา Text1  ซึ่งกลองขอความ Text1 รายงานตัวอักษรทุกตัวที่มีในกลองขอความ รวมทั้ง
ชองวางใหเปนเหมือนคํายาวคําหนึ่ง 
 
ในทางคอมพิวเตอร คํายาวหมายถึงสายของตัวอักษร (character strings) ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวคําทุกคําคือสายของ
ตัวอักษร แตการใชคํายาวในที่นั้นตองการใหดูเหมือนวาเปนชุดของคาํ  ซึ่งอันที่จริงคือชุดของตัวอักษรที่มีชองวางอยูดวย 
 
show text1 
It was a dark and stormy night... 
ถาเรานับตัวอักษรและชองวางท้ังหมด กลองขอความนี้จะมีตัวอักษร 33 ตัว 
show count text1 
33 
เนื่องจากคํานี้เปนคํายาว  สวนแรกชองคําคือตัวอักษร 
show first text1 
I 
ถาเราตองการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการเนื้อหาในกลองขอความ ควรทําใหขอความเปนรายการของคํา  คําสั่ง parse ใช
แปลงคํายาวที่มีชองวางใหเปนรายการของคํา 
show parse text1 
It was a dark and stormy night... 

It was a dark and 
stormy night... 

Text 1 
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สิ่งท่ีปรากฏจะดูเหมือนกัน แตถาเรานับจํานวนเราจะมองเห็นความแตกตาง 
show count parse text1 
7 
 
Text1 คือคําหนึ่งคําท่ีประกอบไปดวยตัวอักษร 33 ตัว แต คําสั่ง parse text1 หมายถึงรายการที่ประกอบดวยคํา 7 คํา 
show first parse text1 
It 
คําแรกของรายการคือคําวา It 
 มีคําสั่งพ้ืนฐานพิเศษ 2-3 คําสั่ง ท่ีมองเนื้อหาในกลองขอความเปนชุดของบรรทัดแทนที่จะเปนชุดของตัวอักษร  
ตัวอยางตอไป จะใชตัวอยางจากกลองขอความชื่อ Text 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แมจะดูเหมือนวากลองขอความ  Text1 มี 6 บรรทัด แตจริงๆ แลว บรรทัดที่สาม และสี่ เปนขอความในบรรทัดเดียวกัน
ท่ีไมสามารถวางไวในบรรทัดเดียวกันได เพราะกลองขอความแคบ ถาเราทํากลองขอความใหกวางขึ้นเราจะเห็นวากลอง
ขอความนี้มีเพียง 5 บรรทัด เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมโครเวิลดเขาใจเฉพาะบรรทัดที่เปนจริง  ซึ่งบรรทัดที่เปนจริงเริ่มและจบเมื่อกดปุม Return 
 
คําสั่ง Textcount  รายงานจํานวนของบรรทัดในกลองขอความ  คําสั่งนี้ใชชื่อของกลองขอความเปนขอมูลปอนเขา 
show textcount “text1 
5 

a cat 
a dog 
a very long 
snake 
a tiger 
a small bird 

Text1 

a cat 
a dog 
a very long snake 
a tiger 
a small bird 

Text1 
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คําสั่ง Textitem รายงานขอความจากบรรทัดที่เราเลือกในกลองขอความ 
show textitem 3 "text1 
a very long snake 
 
คําสั่ง Textpict รายงานขอความของบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของกลองขอความ  ซึ่งไมโครเวิลดจะสุมเลือกมา 
show textpick "text1 
a dog 
show textpick "text1 
a small bird 
 
หมายเหตุ บรรทัดที่ คําสั่ textitem และ คําสั่ง textpick  รายงาน คือคํายาวไมใชรายการของคํา 
 
การคํานวณทางคณิตศาสตร 
 
ไมโครเวิลด สามารถคํานวณได เม่ือเราใหไมโครเวิลดคิดคํานวณ ไมโครเวิลดจะรายงานคําตอบ  การใหไมโครเวิลด
คํานวณทางคณิตศาสตรมีกฏอยู 3 ขอ ท่ีตองจําไวใชงาน 
 
กฏขอที่ 1 เวนชองวางแตละดานของเครื่องหมายคํานวณ 
show 100/2  
I dont' know how to 100/2 
การสั่งขางตนทําใหไมโครเวิลดคิดวาคํานั้นเปนคําเดียวกัน และทําใหไมรูจักคํานั้น  การใชชองวางจะทําใหไมโครเวิลดรูวา
เปนตัวเลข และเปนเครื่องหมายในการคํานวณ 
show 100 / 2 
50 
กฏขอที่ 2  บอกไมโครเวิลดวาตองการทําอะไรกับคําตอบ ถาไมบอกจะทําใหไมโครเวิลดแสดงขอความดังนี้ 
100 / 2 
I don't know what to do with 50 
ไมโครเวิลดใหคําตอบวา 50 เราสามารถใชคําสั่ง show หรือ คําสั่ง print หรือ คําสั่ง forward ประกอบ 
show 100 / 2 
50 
print 100 / 2 
forward 100 / 2 
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กฏขอที่ 3 การคูณและการหาร จะทํากอนการบวก และ ลบ เสมอ 
show 3 + 2 * 4 
11 
2 * 4 จะคํานวณกอน ผลลัพธท่ีได (8)  จะนําไปบวกกับ 3 (ผลที่ไดคือ 11) 
ถาเราตองการไมโครเวิลดคํานวณในวิธีท่ีแตกตางออกไป เราจะตองใชวงเล็บ 
show (3 + 2) * 4 
20 
 
การสั่งการและผูรายงาน 
 
คําศัพทของไมโครเวิลดแยกไดเปน 2 ประเภท คือ การสั่งการ และ ผูรายงาน 
 
คําสั่งประเภทการสั่งการ  (Commands) จะบอกไมโครเวิลดใหกระทําบางสิ่งบางอยาง เชน : 
คําสั่ง Forward บอกไมโครเวิลดใหเคลื่อนที่เตาไปตามคาท่ีกําหนดให 
คําสั่ง Setsh บอกไมโครเวิลด ใหเปลี่ยนรูปรางของเตา 
 
คําสั่งประเภทผูรายงาน  (Reporters) เปนคําสั่งพ้ืนฐานที่จะรายงานบางสิ่งบางอยาง ตัวอยางเชน คําสั่ง Pos จะรายงาน
ตําแหนงเตาในหนาปจจุบัน แตละครั้งท่ีเราใชคําสั่งพ้ืนฐานเพ่ือท่ีบอกกลาวบางอยาง เราตองใชรวมกับคําสั่งประเภทการ
สั่งการ 
pos 
I don't know what to do with [0 0] 
 
ในตัวอยางนี้ คําสั่ง pos  คือผูรายงานที่รายงานบางสิ่งบางอยาง เราจะตองบอกไมโครเวิลดวาจะทําอะไรกับสิ่งนี้ 
show pos 
0  0 
ในที่นี้ คําสั่ง show ไดรับการคาดหวังวาจะใหแสดงอะไร และสิ่งท่ีแสดงนั้นคือสิ่งท่ีคําสั่ง pos ทํานั่นเอง 
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การจัดรูปแบบบนหนาจอกระบวนความ 
 
มีหลักการอยู 2 ประการที่จะตองพิจารณา กลาวคือ เม่ือพิมพขอความบนหนาจอกระบวนความใหปฏิบัติดังนี้  :  พิมพ
ขอคิดเห็น และจัดรูปแบบของกระบวนความ 
 
การพิมพขอคดิเห็น 
 
บนหนาจอกระบวนความ ไมโครเวิลดจะจัดการกับขอความที่อยูระหวางคําวา to และ end เปนสวนของกระบวนความ 
 
บรรทัดแสดงชื่อกระบวนความ (to) และบรรทัดจบดวยคําสั่ง end จะตองเปนบรรทัดอิสระ บรรทัดแสดงชื่อควรมีเพียง
คําสั่ง to ชื่อของกระบวนความ และชื่อของขอมูลปอนเขาเทานั้น ขอความตาง ๆ ท่ีไมอยูระหวางคําสั่ง to และ คําสั่ง end 
ไมเปนสวนของกระบวนความ ดังนั้นเราสามารถใชเนื้อท่ีนี้ในการพิมพขอคิดเห็นได   
 
This procedure starts animation and plays a melody: 
to trick 
launch [animation] 
mytune 
end 
  
My tune เปนชือ่ของเสียงดนตรีและ  animate เปนชื่อของกระบวนความยอย 
to animate 
repeat 100 [setsh 1 wait 5 setsh 3 wait 5] 
end 
 
เราสามารถใสขอคิดเห็นที่ใดก็ไดบนหนาจอกระบวนความ แมแตในกระบวนความเอง โดยแทรกเครื่องหมาย ; ไมโคร
เวิลดจะไมสนใจขอความที่อยูขางหลังเครื่องหมาย ; จนกวาจะขึ้นบรรทัดใหม โดยการกดปุม Return 
 
 
 



  การใขไมโครเวิลด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19

การจัดรูปแบบของกระบวนความ 
 
การใชคําสั่งยาวที่ใชเนื้อท่ีเกินหนึ่งบรรทัด อาจทําใหอานยาก และยากตอการใสวงเล็บใหถูกตอง ดังเชน 
 
to next 
question [Hall or cave... Where do you want to go?] 
carefully [getpage answer stop] [announce [There is 
no such place]] 
next 
end 
 
ในกรณีนี้ เราสามารถแยกคําสั่งท่ียาวออกไดหลายบรรทัด เราสามารถจัดบรรทัดใหแสดงวาบรรทัดไหนเปนคําสั่งยอย 
ของคําสั่งขางตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ คําสั่ง carefully ตองการขอมูลปอนเขา 2 ตัว เราสามารถปอนขอมูลท่ีละบรรทัด 
 
to next 
question 
   [Hall or cave... Where do you want to go?] 
carefully 
   [getpage answer stop] 
   [announce [There is no such place.]] 
next 
end 
 


