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สวนที่ 2 
คําสั่งพื้นฐานในไมโครเวิลด 
______________________________________________________________________________________________ 
วิธีการในการอธิบายคําสั่งพื้นฐาน 
คําสั่งพ้ืนฐานแตละคําสั่งจะอธิบายในลักษณะเดียวกัน 
ตัวอยางวิธีการอธิบายคําสั่งพ้ืนฐาน 
______________________________________________________________________________________________ 
  1   forward    2  (fd) ตัวเลข  3                  4   สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว   5 
 
6 เคลื่อนยายเตาไปขางหนา เตาจะท้ิงเสนทางเดิน ถาปากกาวางลง ตัวเลขสูงสุดของเตาคือ 9999 ดูคําสั่ง back 

 
7 ตัวอยาง : 

 
pd fd 20 rt 90 
pu fd 50 
pd fd 10 

______________________________________________________________________________________________ 
1 คือชื่อคําสั่ง 
2 คําสั่งยอ 
3 ชนดิของขอมูลปอนเขา 
4 ชนิดของคําสั่งพ้ืนฐาน (สั่งการ หรือ ผูรายงาน) 
5 จํานวนของขอมูลปอนเขาท่ีมักจะใส 
6 คําอธิบายการทํางานของคําสั่งพ้ืนฐาน 
7 ตัวอยางของการใชคําสั่ง 
 
ตอไปคือตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาคําสั่งพ้ืนฐานที่อยูในบรรทัดบนสุดซึ่งมีขอมูลปอนเขามากกวา 1 คําสั่ง มีลักษณะ
อยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 
sum ตัวเลขตัวที่1 ตัวเลขตัวที่2  ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
8 (sum ตัวเลขตัวที่1 ตัวเลขตัวที่2 ตัวเลขตัวที่3...)     
______________________________________________________________________________________________ 
8      แสดงใหเห็นวาสามารถใสขอมูลปอนเขาจํานวนเทาใดก็ได ถาเราใชจํานวนของขอมูลปอนเขาแตกตางจากจํานวนที่

มักนิยมใส จะตองมีวงเล็บประกบคําสั่งและขอมูลปอนเขา 
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รายการของคําสั่งพื้นฐาน 
 
ตอไปนี้เปนคําอธิบายคําสั่งพ้ืนฐานของไมโครเวิลดแตละคําสั่ง 
 
รูปแบบการรายงานทางคณิตศาสตร 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 + เลขจํานวนที่2 (การบวก) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลรวมของเลขจํานวนที่1 และ เลขจํานวนที่2 ดูคําสั่ง sum 
ตัวอยาง : 
show 3 + 3 
6 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 - เลขจํานวนที่2 (การลบ) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลของเลขจํานวนที่1ลบจํานวนที่2 ดูคําสั่ง difference และ minus 
ตัวอยาง : 
show 3 – 3 
0 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 * เลขจํานวนที่2 (การคูณ) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลคูณของเลขจํานวนที่1คูณจํานวนที่2 ดูคําสั่ง product 
ตัวอยาง : 
show 3 * 3 
9 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 / เลขจํานวนที่2 (การหาร) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลของเลขจํานวนที่1 หารเลขจํานวนที่2 ดูคําสั่ง quotient และ remainder 
ตัวอยาง : 
show 3 / 3 
1 
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______________________________________________________________________________________________ 
 
คําหรือรายการ1 = คําหรือรายการ2 (เทากับ)  ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริง ถาคําหรือรายการ1 มีคาเทากับ คําหรือรายการ2 คําท่ีวางเปลาไมเทากับรายการที่วางเปลา ดูคําสั่ง 
equal? และ identical? 
ตัวอยาง : 
show 3 = 3 
true 
show “small = “Small 
true 
show “ = [ ] 
false 
 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 > เลขจํานวนที่2 (มากกวา) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริง ถาเลขจํานวนที่1 มากกวาเลขจํานวนที่2 ดูคําสั่ง greater? 
ตัวอยาง : 
show 3.1 >  3 
true 
 
______________________________________________________________________________________________ 
เลขจํานวนที่1 < เลขจํานวนที่2 (นอยกวา) ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริง ถาเลขจํานวนที่1 นอยกวาเลขจํานวนที่2 ดูคําสั่ง less? 
ตัวอยาง : 
show 2.9 <  3 
true 
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A 
______________________________________________________________________________________________ 
abs ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา absolute  รายงานผลคาสัมบูรณของขอมูลปอนเขา 
 
ตัวอยาง: 
show abs-33 
33 
______________________________________________________________________________________________ 
and เปนจริงหรือเปนเท็จ1 เปนจริงหรือเปนเท็จ2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(and เปนจริงหรือเปนเท็จ1 เปนจริงหรือเปนเท็จ2 เปนจริงหรือเปนเท็จ3...) 
รายงานผลวา true ถาขอมูลท่ีปอนเขาไปท้ังหมดรายงานวา true ถาขอมูลปอนเขามากกวา 2 ตัว คําสั่ง and และคาท่ีใส
จะตองใสอยูภายในวงเล็บ ดูคําสั่ง or และ not 
 
ตัวอยาง: 
show and 2=2 3=5 
false 
cg 
show and pos = [0 0] heading = 0 
true 
show (and 2=2 5=5 6=6) 
true 
______________________________________________________________________________________________ 
announce คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
แสดงขอความในกลองเตือน คลิก OK เพ่ือปดกลอง ถาเราเขียนขอความยาวจะเห็นเฉพาะขอความที่พอดีกับพ้ืนที่ ดู
คําสั่ง question และ answer 
 
ตัวอยาง: 
เราเขียนโปรแกรมเพื่อกําหนดสี (ในกลองสนทนา) ของเสนชัยในการแขงขัน ถาเตาเดินถึงเสนชัย ใหแสดงคําสั่งนี้ : 
announce [you win!!] 
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______________________________________________________________________________________________ 
answer ผูรายงาน/ไมมีขอมูลปอนเขา 
 
รายงานเนื้อหาของคําตอบสุดทายที่พิมพลงไปในกลองคําถาม คําสั่ง answer จะรายงานเนื้อหาเปนคํายาว (ลําดับของ
ตัวอักษรรวมทั้งการเวนวรรค) ถาเราตองการคําตอบที่เปนรายการของคํา ใชคําสั่ง parse 
 
ตัวอยาง: 
question [How cold is it?] 
พิมพคําตอบในกลองสนทนา ท่ีศูนยคําสั่งพิมพ: 
show answer 
Very cold                  คําตอบของเรา 
show count answer 
9                            มีตัวอักษร 9 ตัว 
______________________________________________________________________________________________ 
arctan ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทน arc tangent รายงานคา arc tangent (คาฟงกชั่นผกผันของคา tan) ของขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง tan และ cos 
 
ตัวอยาง: 
show arctan 1 
45 
______________________________________________________________________________________________ 
ascii ตัวอักษร ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา American Standard Code for Information Interchange รายงานคาตัวเลขของ ASCII ท่ีใชตัวอักษรแทน ดู
คําสั่ง char 
 
ตวัอยาง: 
show ascii "a 
97 
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______________________________________________________________________________________________ 
ask ใคร รายการคําสั่ง                                                          สั่งการหรือผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
บอกเปนการชั่วคราวใหขอมูลท่ีปอนเขาในชุดแรกแตละสวนทํางานตามรายการคําสั่ง ขอมูลท่ีปอนเขาในชุดแรกอาจเปน
ชื่อเตา หรือชื่อกลองขอความเพียง 1 ตัว หรือ 1 กลองขอความ หรือมากกวา 1 ตัว หรือมากกวา 1 กลองขอความ คําสั่ง 
ask จะไมเปลี่ยนคาปจจุบันของเตาหรือกลองขอความ 
 
ตัวอยาง : 
สมมติมีเตา 3 ตัว ในหนานั้น 
ask [t1 t2 t3] [fd 50 rt 90 fd 50] 
สมมติถาเรามีกลองขอความในหนานั้น 2 กลอง และตองการที่จะให text1 เปนขอความปจจุบัน: 
ask "text2 [print "hello] 
ถา t1 ไมใชเตาตัวปจจุบัน และเราตองการทราบตําแหนงท่ีอยูของเตาตัวนี้: 
show ask "t1 [pos] 
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B 
______________________________________________________________________________________________ 
back (bk) ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทําใหเตาเคลื่อนที่ถอยหลัง ถาสั่งใหเตาวางปากกาลงเตาจะท้ิงรอยทางเดิน ตัวเลขสูงสุดที่ใชกับคําสั่งนี้คือ 9999 ดูคําสั่ง 
forward 
 
ตัวอยาง : 
t1, 
pd bk 20 
rt 90 
pu bk 50 
pd bk 10 
______________________________________________________________________________________________ 
bg ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนพ้ืนหลัง รายงานตัวเลขทีใชแทนสีของพ้ืนหลัง เม่ือเปดไมโครเวิลดเพ่ือใชงาน สีพ้ืนหลังจะมีคาเปน 0 ดูคําสั่ง 
setbg 
 
ตัวอยาง : 
setbg 10 
repeat a [setbg bg +1] 
______________________________________________________________________________________________ 
bottom สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
วางเคอรเซอรในกลองขอความที่ใชงานอยูตรงสวนทายของขอความ 
ดูคําสั่ง top sol eol และ eot? 
ตัวอยาง: 
text1, 
repeat 5 [print “hello] 
top 
pr “say 
bottom 
pr “there 
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______________________________________________________________________________________________ 
butfirst (bf) คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานคําทุกคําหรือรายการทุกรายการในคําหรือรายการนั้น ยกเวนอักษรตัวแรกหรือรายการแรก ดูคําสั่ง first 
 
ตัวอยาง: 
show butfirst [0 1 2 3] 
1 2 3 
show butfirst “hello 
ello 
กลองขอความ (Text1) มีคําตาง ๆ คือ “The night was dark” Text1 รายงานเนื้อหาเปนคํายาว (ลําดับของตัวหนังสือ
รวมทั้งชองวาง) ใชคําสั่ง parse เพ่ือเปลี่ยนคํายาวนี้เปนรายการของคํา 
show butfirst text1 
he night was dark. 
show butfirst parse text1 
night was dark 
______________________________________________________________________________________________ 
butlast (bl) คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานคําทุกคําหรือรายการทุกรายการในคําหรือรายการนั้น  
ยกเวนอักษรตัวสุดทายหรือรายการสุดทาย ดูคําสั่ง butfirst first และ last 
ตัวอยาง : 
show butlast [0 1 2 3] 
0 1 2 3 
show butlast “welcome 
welcom 
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C 
______________________________________________________________________________________________ 
cancel รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
หยุดกระบวนการที่ปฏิบัติตามขอมูลผปที่ใส กอนสั่งใหหยุดทํางานกระบวนการนั้นจะตองเปนกระบวนการ ท่ีสั่งใหทํางาน
ดวยคําสั่ง launch และ forever  การสั่งใหหยุดทํางานอาจเลือก cancel จากเมนูไดเชนกัน ขอมูลท่ีใสจะตองเหมือนกันกับ
รายการคําสั่ง ท่ีเริมกระบวนการทํางาน ดูคําสั่ง launch และ forever 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
forever [fd 1] 
forever [rt 1] 
cancel [rt 1] 
cancel [fd 1] 
______________________________________________________________________________________________ 
carefully คําหรือรายการที่ทํางาน1 คําหรือรายการที่ทํางาน2 สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
ทํางานตามรายการคําสั่งแรก ถารายการแรกมีขอผิดพลาด คําสั่ง carefully จะทํางานตามรายการคําสั่งท่ีสอง และทําให
คําสั่ง errormessage มีขอความตรงกับขอผิดพลาดที่ปรากฎ แตถาไมมีขอผิดพลาดอะไรในรายการคําสั่งแรก รายการ
คําสั่งท่ีสองจะผานไป ดูคําสั่ง errormessage 
 
ตัวอยาง: 
Carefully [fd 50] [announce [No turtle!]] 
ถาลองใชคําสั่งนี้ในหนาท่ีมีเตาอยู เตาจะเคลื่อนที่ไปขางหนา แตถาลองใชคําสั่งนี้ในขณะที่ไมมีเตาอยูในหนานั้น จะมี
ขอความปรากฏในกลองเตือนใหระวัง 
______________________________________________________________________________________________ 
cb สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา cursor back เคลื่อนยายเคอรเซอรในกลองขอความที่ติดตออยูขณะนั้นไปยังอักษรที่อยูหนาเคอรเซอร ดู
คําสั่ง cf cd และ cu 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
insert “hello 
repeat 5 [cb cb cf cf] 
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______________________________________________________________________________________________ 
cc สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนการลบคําสั่งในศูนยคําสั่ง จะลบขอความในศูนยคําสั่ง 
 
ตัวอยาง: 
cc show “hello 
______________________________________________________________________________________________ 
cd สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา cursor down เคลื่อนยายเคอรเซอรในกลองขอความปจจุบันไปยังบรรทัดถัดมา ดูคําสั่ง cu cf และ cb 
 
ตัวอยาง : 
text1, 
repeat 5 [print “hello] 
top 
make “n 1 
repeat 5 [insert :n sol cd make “n :n +1] 
______________________________________________________________________________________________ 
cf สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา cursor forward เคลื่อนยายเคอรเซอรในกลองขอความขณะนั้นไปยังอักษรตัวถัดมา ดูคําสั่ง cb cf และ cu 
 
ตัวอยาง : 
text1, 
insert “hello 
top 
repeat 5 [cf insert “x] 
______________________________________________________________________________________________ 
cg สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนการลบภาพ จะลบภาพในหนาจอและสงเตาตัวปจจุบันกลับมายังตําแหนง [0 0] หันหนาไปทางทิศเหนือ 
 
ภาพกราฟฟกสรวมถึงภาพวาดที่สั่งใหเตาวาดภาพ และภาพที่เราวาดเอง ภาพที่เกิดจากการประทับตรา ขอความที่เกิด
จากการใชคําสั่ง turtletype และขอความที่เกิดจากการประทับตรา สวนขอความที่อยูในกลองขอความใส (ใชคําสั่ง 
snaptext) และสีพ้ืนหลังท่ีสั่งดวยคําสั่ง setbg จะไมเปลี่ยนไปเมื่อใชคําสั่ง cg ดูคําสั่ง clean 
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ตัวอยาง : 
t1, 
fd 50 rt 90 
stamp 
fd 50 
cg 
______________________________________________________________________________________________ 
char ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา character จะรายงานตัวอักษรที่แทนดวยตัวเลข ASCII ตามขอมูลท่ีใส ตัวเลขจะตองอยูระหวาง 0 และ 255 
ดู คําสั่ง ascii 
 
ตัวอยาง: 
show char 97 
a 
show char 65 
A 
______________________________________________________________________________________________ 
clean สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ลบภาพกราฟฟกสโดยไมเปลี่ยนตําแหนงของเตา คําสั่ง clean จะไมมีผลตอสีพ้ืนหลังท่ีกําหนดดวยคําสั่ง setbg ดูคําสั่ง cg 
 
ตัวอยาง: 
setsh 12 
setc “red 
pd  
fd 50 
clean 
______________________________________________________________________________________________ 
clearnames สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ลบตัวแปรสากลจากหนวยความจํา ดูคําสั่ง make และ name 
 
ตัวอยาง : 
make “speed 5 
make “direction “right 
clearnames 
show :speed 
speed has no value 
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______________________________________________________________________________________________ 
cleartext (ct) สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ลบขอความออกจากกลองขอความที่ติดตออยูในขณะนั้น 
 
ตัวอยาง: 
text1, print “hello 
cleartext 
______________________________________________________________________________________________ 
clipboard ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานเนื้อหาของขอความในกระดาษทด กระดาษทดจะมีขอความลาสุดที่ตัดหรือสําเนาไวดวยคําสั่ง cut หรือ copy หรือ
คําสั่งเทียบเทาจากเมนู Edit คําสั่ง Clear จากเมนู และปุม DELETE จะไมมีผลตอกระดาษทด ดูคําสั่ง select cut copy 
และ paste 
 
ตัวอยาง: 
ถาเราสําเนาหรือตัดคําวา “My friend Kim”: 
show clipboard 
My friend Kim 
______________________________________________________________________________________________ 
color ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานสีของเตาเปนตัวเลข คําสั่ง Color จะรายงานตัวเลข แมวาชื่อสีนั้นจะใสเปนขอมูลของคําสั่ง setc. ดูคําสั่ง setc 
 
ตัวอยาง : 
setc “red 
show color 
15 
setc color + 1 
show color 
16 
______________________________________________________________________________________________ 
colorunder ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานสีท่ีอยูใตเตาตัวปจจุบันเปนตัวเลข ศนูยกลางของตัวเตาเปนสวนที่จะบอกวาเตามีสีอะไร คําสั่ง colorunder 
รายงานสีพ้ืนหลังไดและรายงานสีของภาพวาดไดดวย 
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ตัวอยาง: 
t1, show colorunder 
3 
ในกฎของการหยุด จะใชตัวเลขแทนชื่อสี เพ่ือตรวจสีท่ีอยูใตตัวเตา : 
if colorunder = 15 [announce [you win]] 
______________________________________________________________________________________________ 
copy สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
วางสําเนาของขอความที่เลือกในกระดาษทด 
 
ตัวอยาง: 
ถาเราสําเนาคําวา “My friend Kim” ในกลองขอความ: 
copy 
ct 
paste paste   My friend Kim จะวางในกลองขอความ 2 ชุด 
______________________________________________________________________________________________ 
cos ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทน cosine รายงานคา cosine ของขอมูลตัวเลขที่ใส ดูคาํสั่ง sin และ tan 
 
ตัวอยาง : 
show cos 60 
0.5 
______________________________________________________________________________________________ 
count คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานจํานวนที่มีอยูในคําหรือรายการ   ดูคําสั่ง item และ textcount 
 
ตัวอยาง: 
show count “hello 
5  
show count [this is a list] 
4 
show count text1         Text1 คือชื่อของกลองขอความ 
31 
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______________________________________________________________________________________________ 
cu สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา cursor up จะเลื่อนเคอรเซอรท่ีอยูในกลองขอความขณะนั้นไปยังบรรทัดบน ดูคําสั่ง cd cb และ cf 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
repeat 5 [print “hello] 
repeat 5 [cu cu cd cd] 
______________________________________________________________________________________________ 
cut สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ลบขอความที่เลือกไวออกจากกลองขอความที่ติดตออยูในขณะนั้น และวางสําเนาไวในกระดาษทด ดูคําสั่ง select copy 
และ paste 
 
ตัวอยาง: 
ถาเราเลือกคาํวา "My friend Kim" ท่ีมีอยูในกลองขอความ แลวพิมพคําสั่ง: 
cut 
paste paste คํา My friend Kim จะวางในกลองขอความ 2 ชุด 
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D  
______________________________________________________________________________________________ 
delete สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ลบตัวอักษรดานขวาของเคอรเซอรซึ่งแทรกอยูระหวางขอความที่ติดตออยูในขณะนั้น 
 
ตัวอยาง: 
ลองพิมพขอความอะไรก็ไดในกลองขอความ วางเคอรเซอรไวตรงกลางของขอความ แลวพิมพคําสั่ง: 
delete 
______________________________________________________________________________________________ 
difference เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลลบของเลขจํานวนที่2 จากเลขจํานวนที่1 ดู - และคําสั่ง  minus 
 
ตัวอยาง: 
show difference 7 3 
4 
______________________________________________________________________________________________ 
distance ชื่อของเตา ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานระยะทางระหวางเตาตัวปจจุบันและเตาท่ีใสชื่อเปนขอมูล 
 
ตัวอยาง: 
ในตัวอยางนี้ มีเตา 2 ตัวอยูในหนาจอ  
t1, 
show distance “t2      
122.4                            คําตอบที่ไดจะแตกตางกัน 
towards “t2 
fd distance “t2           t1 จะไปยัง t2 
เลือกให  t1 ทําหลายครั้ง และสรางกระบวนความ  go ตามที่กําหนด t1 จะติดกับดักท่ี t2: 
to go 
fd 1 
if 100 < distance “t2 [towards “t2] 
end  
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______________________________________________________________________________________________ 
dolist ชวงหาง รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
ทําตามรายการคําสั่งแตละรายการ ขอมูลท่ีใสตัวแรกคือ ชวงหาง เปนรายการที่มีชื่อตัวแปรชั่วคราว และมีรายการคําสั่ง
ของแตละคําสั่ง  ขอมูลท่ีใสตัวที่สอง เปนรายการที่ใชชื่อตัวแปรที่มีอยูในขอมูลท่ีใสตัวแรก ในตัวอยางตอไปนี้ คําสั่ง 
remove : i  จะทํางานกับขอมูลแตละรายการที่อยูในรายการแรก “I” จะจัดการกับ  t1 t2 และ t3 ตามลําดับ 
 
ตัวอยาง : 
ถามีเตา 3 ตัว ในหนาจอ คําสั่งตอไปนี้จะลบเตาท้ัง 3 ตัว ออก  
dolist [i [t1 t2 t3]] [remove :i] 
ตัวอยางตอไปนี้จะแสดง a, b, c, และ d ในศูนยคําสั่ง 
dolist [i [a b c d]] [show :i] 
______________________________________________________________________________________________ 
done? รายการคําสั่ง ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานวา true ถากระบวนการที่กําหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ  กระบวนการนั้นจะตองเปนกระบวนการที่สั่งใหทํางาน ดวย
คําสั่ง  launch หรือ forever ขอมูลท่ีใสจะตองเหมือนกันกับรายการคําสั่งท่ีสั่งใหเริมกระบวนการทํางาน คําสั่ง done? 
สามารถใชเปนขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง waituntil เพ่ือใหเหตุการณเกิดไปพรอม ๆ กัน ดูคําสั่ง launch และ forever 
 
ตัวอยาง: 
มีกระบวนความชื่อ circle และ square และมีเตา 2 ตัวอยูในหนาจอ  
 
ในกระบวนความขางลางนี้ t1 จะสรางวงกลม ในเวลาเดียวกันกับที่ t2 สรางรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  แมการวาดวงกลมจะใช
เวลานานกวา แตไมโครเวิลดจะคอยจนกวารูปทั้งสองวาดเสร็จกอนที่จะบอกใหเตาไปยังท่ีอ่ืน ๆ ในหนาจอเพ่ือวาดรูป
วงกลมและสี่เหลี่ยมจตุรัสอีก  
to sq-circ 
t1, launch [circle] 
t2, launch [square] 
waituntil [done? [circle]] 
waituntil [done? [square]] 
t1, rt random 360 fd random 50 
t2, rt random 360 fd random 50 
sq-circ 
end 
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______________________________________________________________________________________________ 
dotimes ชวงหาง รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
ทํางานตามรายการคําสั่งตามคาท่ีกําหนดไวในชวงหาง ขอมูลแรกที่ปอนเขาคือรายการที่ประกอบดวยชื่อตัวแปรชั่วคราว
และตัวเลขสูงสุด ขอมูลปอนเขาตัวที่ 2 คือรายการของคําสั่งท่ีใชชื่อตัวแปรที่มีอยูในขอมูลแรกที่ปอนเขา ในตัวอยาง
ตอไปนี้ คําสั่ง setbg จะทําใหสีของพ้ืนหลังมีคาของตัวแปร  i จาก  0 ถึง 7 
 
ตัวอยาง: 
dotimes [i 8] [setbg :i wait 5] 
ตัวอยางตอไปนี้ จะแสดงเลข 0,1,2,3, ... ถึง 9 ในศูนยคําสั่ง 
dotimes [i 10] [show :i] 
0 
1 
2 
... 
9 
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E 
______________________________________________________________________________________________ 
empty? คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลท่ีปอนเขาเปนคําหรือรายการวางเปลา  
 
ตัวอยาง: 
show empty? [ ] 
true 
show empty? text1  
false 
กระบวนความนี้สามารถใชเพ่ือใหตอบคําถามที่กําหนดในกลองคําถาม: 
to insist 
question [Your name please...] 
if empty? answer [insist] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
eol สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา end of line นําเคอรเซอรในกลองขอความปจจุบันมายังสวนทายของบรรทัดที่มีเคอรเซอรอยูขณะนั้น 
สวนทายของบรรทัดจบตรงสวนที่มีการกดปุม enter หรือ return สวนทายของบรรทัดจึงไมอาจบอกจากบรรทัดที่มองเห็น
ได 
 
ตัวอยาง: 
pr “hello 
top  
eol  
insert “! 
______________________________________________________________________________________________ 
eot? ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา end of text รายงานวา true ถาเคอรเซอรในกลองขอความปจจุบันอยูสวนทายของขอความ 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
bottom 
show eot? 
True 
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กระบวนความตอไปนี้ สามารถใชเพ่ือบอกจํานวนบรรทัดที่มีในกลองขอความ คําสั่ง eot? มักใชเพ่ือหยุดกระบวนความที่
ดําเนินตามเนื้อหาในกลองขอความโดยใชคําสั่งสําหรับสั่งเคอรเซอร เชน  cd eol ฯลฯ 
to numberlines 
top  
countup 1 
end 
to countup :n 
if eot? [stop] 
insert :n 
insert char 32 
sol cd 
countup :n + 1 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
equal? คําหรือรายการ1 คําหรือรายการ2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลปอนเขาท้ังสองมีความเทากัน  ขอมูลท่ีปอนเขาอาจจะเปน คํา ตวัเลข หรือรายการ ดูคําสั่ง 
identical? และ = 
 
ตัวอยาง: 
show equal? “a “A 
true 
show equal? “hello text1 
true 
show equal? [ ] “ 
false 
______________________________________________________________________________________________ 
erfile ชื่อเสนทาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา erase file จะลบแฟมชนิดใดก็ไดท่ีไมไดล็อคไว ขอมูลท่ีใสจะตองเปนชื่อของแฟมงานที่อยูในกลองเก็บแฟม
ปจจุบัน   
 
ตัวอยาง: 
erfile “myfarm 
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______________________________________________________________________________________________ 
errormessage ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานขอความผิดพลาดหลังสุด ท่ีตรวจสอบดวยคําสั่ง  carefully ถาขอความบอกความผิดพลาดรายงานคําวางเปลา มี
ความหมายวาการปฏิบัติงานหลังสุดที่ใชคําสั่ง carefully ไมรายงานความผิดพลาด ดูคําสั่ง carefully 
 
ตัวอยาง: 
ไมมีเตาในหนาจอภาพนี้  
carefully [fd 50]  [show errormessage] 
No turtle found for forward 
กระบวนความตอไปนี้ถามคําถามและพยายามที่จะแสดงคําตอบ ถาหากไมมีเสียงปรากฎกระบวนความจะแสดงขอความ 
และไปยังคําสั่งตอไป ถาไมมีคําสั่ง carefully จะมีการแสดงขอความผิดพลาดและกระบวนความจะหยดุ  
to safe-play 
question [Which sound do you want to hear?] 
carefully 
         [run (list answer)] 
         [announce [This sound doesn’t exist.]] 
safe-play 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
exp ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา  exponential รายงานคาตัวเลข e ท่ียกกําลังตามตัวเลขที่ใส 
 
ตัวอยาง: 
show exp 1 
2.718282 
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F  
______________________________________________________________________________________________ 
fill สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ระบายสีรูปทรงปด หรือท้ังหนาจอดวยสีของเตา หรือสีปากกาตามรูปแบบที่เลือก คําสั่ง fill จะปฏิบัติงานไมวา ปากกาจะ
อยูในสภาวะใด (ขึ้น หรือ ลง) ดูคําสั่ง setc และ setpenpat 
 
ตัวอยาง: 
pd repeat 5 [fd 50 rt 72] 
ใชเมาสลากเตาเขาไปภายในบริเวณรูป 
setc “blue 
setpenpat 3 
fill 
______________________________________________________________________________________________ 
first คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานสวนประกอบแรกของคําหรือรายการ ดูคําสั่ง  butfirst 
 
ตัวอยาง: 
show first “hello 
h  
show first [this is a list] 
this 
Text1 เปนกลองขอความที่มีคํา “The night was dark.” 
Text1 รายงานเนื้อหาของกลองขอความเปนคํายาว  (ลําดับของตัวอักษรรวมทั้งชองวาง) ใชคําสั่ง parse เพ่ือเปลี่ยนคํา
ยาวใหเปนรายการของคํา 
show first text1 
T 
show first parse text1 
The 
______________________________________________________________________________________________ 
fontsize ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานขนาดตัวอักษรที่ใชในกลองขอความขณะนั้น ถาขอความที่เลือกนั้นมีขนาดตัวอักษรมากกวา 1 ขนาด คําสั่ง 
fontsize จะรายงานรายการวางเปลา  
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ตัวอยาง: 
text1, 
show fontsize 
12 
คําสั่งตอไปนี้จะเลือกขอความทั้งหมดในกลองขอความและทําใหมีขนาดใหญขึ้นเปนสองเทา 
top 
select 
bottom 
setfontsize fontsize * 2 
______________________________________________________________________________________________ 
forever รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทํางานตามรายการคําสั่งซ้ํา ๆ เหมือนเปนกระบวนการที่ขนานไปพรอมกันอยางอิสระ ใชคําสั่ง cancel  คําสั่ง stopall จาก
เมนู หรือกดเครื่องหมาย     เพ่ือหยุดกระบวนการในการทํางาน ดูคําสั่ง launch 
 
ตัวอยาง: 
forever [rt 1] 
forever [fd 1] 
______________________________________________________________________________________________ 
forward (fd) ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
เคลื่อนยายเตาไปขางหนา เตาจะท้ิงรอยทางเดินไวถาปากกาวางลง ตัวเลขสูงสุดคือ  9999 ดูคําสั่ง back 
 
ตัวอยาง: 
pd fd 20 rt 90 
pu fd 50 
pd fd 10 
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______________________________________________________________________________________________ 
found? ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานวา true ถาการคนหาดวยคําสั่ง search หลังสุดทําไดสําเร็จ ดูคําสั่ง search 
 
ตัวอยาง: 
กระบวนความตอไปนี้จะแทนคําท่ีปรากฏทุกคําดวยคําท่ีมีอยูในกลองขอความที่ติดตออยูในขณะนั้น กอนสั่งใหทํางานตาม
กระบวนความตองใหแนใจวาวางเคอรเซอรไวสวนบนของกลองขอความ: 
to replaceall :this :bythat 
search :this 
if not found? [stop] 
insert :bythat 
replaceall :this :bythat 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
fput คําหรือรายการ รายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานรายการที่สรางขึ้นโดยขอมูลปอนเขาตัวแรกที่สวนตนของขอมูลตัวที่สอง ท้ังนี้ขอมูลตัวที่สองจะตองเปนรายการ ดู
คําสั่ง lput 
 
ตัวอยาง: 
show fput “a [b c d e f] 
a b c d e f 
show fput “a [bcdef] 
a bcdef 
______________________________________________________________________________________________ 
freeze คําหรือรายการของสวนประกอบที่มีในหนาจอ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
จะหยุดนิ่ง กลองขอความ ปุม ตัวเตา หรือตัวเลื่อน จนเราไมสามารถเคลื่อนยาย เปลี่ยนขนาด หรอืลบออกดวยเมาส 
ขอมูลท่ีปอนเขาคือชื่อของกลองขอความ ชื่อเตา ชื่อปุม หรือชื่อตัวเลื่อน หรือรายการที่มีหลายชื่อ  
 
ตัวอยางเชน ถาเราหยุดนิ่ง กลองขอความ เราไมสามารถยายหรือเปลี่ยนขนาดของกลองขอความ เราสามารถ เปดกลอง
สนทนา พิมพขอความลงไปได หรือใชคําสั่งพ้ืนฐาน เชน  get และ set เพ่ือทําการเปลี่ยนแปลง ถาหยุดนิ่งเตา เราจะไม
สามารถใชเมาสเพ่ือเปลี่ยนรูปราง ขนาด ประทับตรา หรือลบออก คําสั่ง unfreeze จะยกเลิกคําสั่ง  freeze 
 

ตัวอยาง: 
freeze “t1 
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freeze [text2 text3 text4] 
G  
______________________________________________________________________________________________ 
get วัตถุ สมบัติวัตถุ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานสมบัติของวัตถุในโครงงานที่ทําอยูในขณะนั้น ขอมูลท่ีปอนเขาตัวแรกคือชื่อของเตา ชื่อกลองขอความ ชื่อตัวเลื่อน 
ชื่อปุม ชื่อสี หรือ ชื่อหนา ขอมูลท่ีปอนเขาตัวที่สอง เปนชื่อสมบัติของวัตถุ 
 
คําสั่งตอไปนี้เปนรายการสมบัติท่ีแตละวัตถุจะมีได: 
 
Turtles: rule, on? 
Pages: turtles, texts, buttons, sliders 
Sliders: pos, showname? limits, value 
Buttons: pos, size, rule, on? 
Text: pos, size, showframe?, showname?, text 
Colors: tutlerule, turtlemode, mouseclick 
 
ดูคําสั่ง set, newbutton, newtext, newslider และ newturtle ดู การสรางและการปรับเปลี่ยนวัตถุในหัวขอการเขียน
โปรแกรมในสวนที่ 3 เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม 
 
ตัวอยาง: 
ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวามีวัตถุหลายวัตถุในโครงงานนี้ 
show get “t1 “rule 
forever [fd 1] 
show get “t1 on? 
true 
show get “button1 “rule 
launch [page1] 
show get “slider1 “showname? 
true 
show get “text1 “size 
160 100 
show get “page1 “turtle 
show get “red “turtlerule 
t1 
silly-sound 
show get “red “turtlemode 
once 
show get “red “mouseclick 
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announce [You win!] 
______________________________________________________________________________________________ 
getpage ชื่อหนาจอ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
แสดงหนาจอ ขอมูลท่ีปอนเขาจะตองเปนชื่อของหนาจอที่มีอยูในโครงงานปจจุบัน พิมพเพียงชื่อหนาจออยางเดียว จะ
ใหผลเชนเดียวกัน 
 
ตัวอยาง: 
menu เปนชื่อของหนาจอในโครงงานปจจุบันและหนาจอนี้ไมไดแสดงอยูในขณะนั้น  
getpage “menu 
______________________________________________________________________________________________ 
getproject ชื่อโครงงาน สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
บันทึกโครงงานที่ทําอยูขณะนั้น (ถาไมไดล็อคไว) และนําโครงงานนั้นออกมาแสดง ขอมูลท่ีใสจะตองเปนชื่อของโครงงาน 
ในแฟมงานที่ใชอยูขณะนั้น  
 
ตัวอยาง: 
getproject “sunset 
______________________________________________________________________________________________ 
glide ระยะทาง ความเร็ว สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
จะทําใหเตาถลาไปตามระยะทางที่กําหนด ขอมูลตัวที่สองท่ีใสจะกําหนดวาจะใหเตาถลาไปดวยความเร็วเทาใดในระยะทาง
ท่ีกําหนดนั้น ระยะทางและ ความเร็วคือจํานวนกาวของเตา ระยะทางไกลสุด คือ 9999 และความเร็วสูงสุดคอื 99 
 
ตัวอยาง: 
glide 100 1 
glide 100 10 
______________________________________________________________________________________________ 
greater? เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2  ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลท่ีปอนเขาตัวที่1 มากกวาตัวที่2 ดูคําสั่ง less? and > 
 
ตัวอยาง: 
show greater? 4 3 
true 
show greater? 3 slider1 
false 
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H  
______________________________________________________________________________________________ 
heading ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานทิศทางของหัวเตาปจจุบันเปนหนวยองศา จํานวนองศาจะเปนไปตามทิศของเข็มทิศ กลาวคือ 0 องศา แทนทิศ
เหนือ  90 องศา แทนทิศตะวันออก 180 องศา แทนทิศใต และ 270 องศา แทนทิศตะวันตก ดูคําสั่ง seth 
 
ตัวอยาง: 
cg 
show heading 0 
seth 180 
show heading 180 
rt 90 
show heading 
270 
______________________________________________________________________________________________ 
hideframe สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ซอนกรอบของกลองขอความปจจุบัน ดคูําสั่ง showframe 
 
ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความในหนาจอนี้ คําสั่งนี้จะทําใหกรอบของกลองขอความเหมือนมีแสงวาบขึ้น      
repeat 10 [hideframe wait 5 showframe wait 5] 
______________________________________________________________________________________________ 
hidetext สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ซอนกลองขอความที่ติดตออยูในขณะนั้น เราจะไมสามารถพิมพขอความลงไปในกลองขอความที่ซอนไว แตคําสั่งพ้ืนฐาน 
เชน  print insert และ ct จะยังคงใชสั่งงานได ดูคําสั่ง showtext 
 
ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความในหนาจอนี้ คําสั่งนี้จะทําใหกลองขอความกระพริบ 
repeat 10 [hidetext wait 5 showtext wait 5] 
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ถาซอนกลองขอความหนึ่งไวและคลิกกลองขอความอื่น กลองขอความใหมจะกลายเปนกลองขอความปจจุบัน การทําให
กลองขอความที่ซอนไวปรากฏขึ้นอีก ตองติดตอกับกลองขอความที่ซอนไว ถาไมทราบชื่อของกลองขอความ สามารถจะหา 
กลองขอความนั้นไดโดยใชคําสั่งพ้ืนฐาน get  
hidetext 
show get “page1 “texts 
text1 text2 text3 
______________________________________________________________________________________________ 
home สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
เคลื่อนยายเตาไปยังจุดรวม [ 0 0] ของหนาจอนั้นโดยเตาหันหัวไปทางทิศเหนือ 
 
ตัวอยาง: 
cg 
t1, pd 
fd 50 
rt 90 
fd 50 
home 
______________________________________________________________________________________________ 
ht สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนการซอนเตา จะซอนเตาตัวปจจุบัน ดูคําสั่ง  st 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
repeat 10 [ht wait 5 st wait 5] 
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I  
______________________________________________________________________________________________ 
Identical? คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลปอนเขาท้ังสองเหมือนกัน คําหรือรายการที่เปนคําเดียวกันแตมีตัวอักษรไมเหมือนกันไมถือวา
เปนคําหรือรายการที่เหมือนกัน ตัวอักษรที่เปนขอมูลปอนเขาแตละตัวจะตองเหมือนกันทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก 
(ยกเวน สไตล รูปแบบอักษร และสีตัวอักษร) ดูคําสั่ง equal? 
 
ตัวอยาง: 
show identical? “a “A 
false 
show identical? “hello [hello] 
false 
______________________________________________________________________________________________ 
if เปนจริงหรือเปนเท็จ รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
ปฏิบัติตามรายการคําสั่ง ถาเงื่อนไข (ขอมูลปอนเขาตัวแรก) รายงานวาเปนจริง ดูคําสั่ง ifelse 
 
ตัวอยาง: 
if colorunder = 15 [fd 50] 
คําสั่งนี้สามารถใชเพ่ือนําเอาคําตอบจากกลองคําถาม: 
to insist 
question [Your name please...] 
if empty? answer [insist] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
ifelse เปนจริงหรือเปนเท็จ รายการคําสั่งท่ี1 รายการคําสั่งท่ี2       สั่งการหรือผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 3 ตัว 
 
ถาเงื่อนไขเปนจริงใหปฏิบัติตามรายการคําสั่งท่ี1  ถาเงื่อนไขเปนเท็จใหปฏิบัติตามรายการคําสั่งท่ี2  
 
ตัวอยาง: 
ifelse colorunder = 15 [fd 50] [bk 50] 
สามารถใชคําสั่งนี้เพ่ือนําเอาคําตอบจากกลองคําถาม ถาคําตอบไมวางเปลา จะแสดงคําตอบนั้นในกลองขอความ คําสั่ง 
ifelse สามารถพิมพไดในหลายบรรทัดเมื่ออยูในชุดกระบวนความ เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนขึ้น:  
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to insist 
question [Your name please...] 
ifelse empty? answer 
        [insist] 
        [settext1 answer] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
insert คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
พิมพขอมูลปอนเขาแทรกตรงตําแหนงท่ีเคอรเซอรอยูในกลองขอความปจจุบัน ขอความที่แทรกจะตองไมตามดวยการกด
ปุม enter  ดูคําสั่ง print 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
insert “hi 
insert char 32       เวนวรรคที่นี่ 
pr   “there 
______________________________________________________________________________________________ 
int ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา integer  รายงานเลขจํานวนเต็มของขอมูลตัวเลขที่ปอนเขา 
 
ตัวอยาง: 
show int 9.9999 
9 
show int 2.5 
2 
______________________________________________________________________________________________ 
item ตัวเลข คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานสวนของคําหรือรายการที่กําหนด ขอมูลปอนเขาตัวแรกจะตองอยูระหวาง 1 ถึงจํานวนของคํา หรือรายการ  
 
ตัวอยาง: 
show item 2 “hello 
e 
show item 3 [this is a list] 
a  
show item 1 text1 
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T 
K 
______________________________________________________________________________________________ 
key? ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานวา true ถามีการกดปุมบนแปนพิมพ เราตองคลิกลงบนพ้ืนหลังของหนาจอ (นอกกลองขอความ นอกศูนยคําสั่ง 
และนอกหนาจอของชุดกระบวนความ) เพ่ือใหคําสั่ง key? ทํางาน และใชคําสั่ง readchar เพ่ือทําใหคําสั่ง  key? 
กลายเปน false 
 
ตัวอยาง: 
เริ่มโดยใหเตาทํางานตามคําสั่ง และกดปุมบนแปนพิมพหลังจากไมโครเวิลดเริ่มตนแสดงคําวา false 
repeat 10 [show key? wait 5] 
คลิกลงบนหนาจอ 
false 
false 
true           เรากดปุม 
true 
... 
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L 
______________________________________________________________________________________________ 
last คําหรือรายการ   ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานสวนประกอบสุดทายที่มีอยูในคําหรือรายการ ดูคําสั่ง first 
 
ตัวอยาง: 
show last “hello 
o 
show last text1 
m 
show last parse text1 
Kim 
______________________________________________________________________________________________ 
launch รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ปฏิบัติงานตามรายการคําสั่งท่ีปอนเขาอยางเปนอิสระตามลําดับขั้น ถาใชคําสั่ง launch ในศูนยคําสั่ง เคอรเซอรจะปรากฏ
ใหเห็นอีกครั้งหนึ่งในทันทีท่ีกระบวนการนั้นทํางาน เราพิมพคําสั่ง cancel (หรือเลือกคําสั่ง cancel จากเมนู) หรือคําสั่ง 
stopall จากเมนู เพ่ือหยุดกระบวนการทํางาน ดูคําสั่ง cancel และ forever 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
launch [glide 1000 1] 
เคอรเซอรจะปรากฏอีกครั้งหนึ่งในศูนยคําสั่ง  และเราสามารถพิมพอีกคําสั่งหนึ่งได: 
t2, 
launch [glide 1000 1] 
______________________________________________________________________________________________ 
left (lt) ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
  
สั่งใหเตาเลี้ยวซาย ตัวเลขสูงสุดคือ 9999 ดูคําสั่ง right 
 
ตัวอยาง: 
repeat 10 [fd 40 bk 20 lt 36] 
______________________________________________________________________________________________ 
less? ตัวเลขจํานวนที่1 ตัวเลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริงถาตัวเลขจํานวนแรกมีคานอยกวาตัวเลขจํานวนที่สอง ดูคําสั่ง greater? และ < 
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ตัวอยาง: 
show less? 22 22.5 
true 
______________________________________________________________________________________________ 
let รายการชื่อและคาของตัวแปร สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สรางตัวแปรชั่วคราวหนึ่งตัวหรือหลายตัว ตัวแปรนั้นจะยังคงอยูตราบเทาท่ีกระบวนความที่ใชคําสั่ง let และ กระบวน
ความที่เรียกใชงานดวยกระบวนความนี้กําลังอยูในระหวางการทํางาน ขอมูลปอนเขาคือรายการของชื่อ และคาของตัวแปร
คําสั่ง Let นํามาใชไดเฉพาะในกระบวนความเทานั้น ดูคําสั่ง local 
 
ตัวอยาง: 
to move 
let [dist 100 head 90 delay 300] 
right :head 
wait :delay 
fd :dist 
end 
 
ลองใชกระบวนความนี้ในศูนยคําสั่ง เตาจะเคลื่อนที่ เม่ือกระบวนความทํางานเสร็จ ลองตรวจสอบคาของตัวแปรตาง ๆ 
จะพบวาตัวแปรจะไมมีคาอีกตอไป และตัวแปรนั้นจะหายไป 
move 
show :dist 
dist has no value 
 
คําสั่ง let [dist 100 head 90 delay 300] จะเทียบเทาคําสั่งตอไปนี้: 
local [dist head delay] 
make “dist 100 
make “head 90 
make “delay 300 
______________________________________________________________________________________________ 
list คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(list คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 คําหรือรายการที่3...) 
 
รายงานรายการหนึ่งรายการจากการเชื่อมขอมูลปอนเขาท้ังหมด  (คํา หรือ รายการ) 
ถาขอมูลปอนเขามากกวา 2 ชุด ตองใสวงเล็บใหกับคําสั่ง list และขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง  sentence 
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ตัวอยาง: 
show list 2 3 
2 3 
show list “a [b] 
a [b] 
show (list “a “b “c “d) 
a b c d 
make “x 10 make”y 20 
setpos list :x :y 
______________________________________________________________________________________________ 
list? คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริง ถาขอมูลท่ีใสเปนรายการ ดูคําสั่ง word? 
 
ตัวอยาง: 
show list? [Hello there] 
true 
______________________________________________________________________________________________ 
ln ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา natural logarithm  รายงาน natural logarithm (คา logarithm ฐาน e) ของตัวเลขที่ปอนเขา เปนอินเวอรสข
องคําสั่ง exp  ดูคาํสั่ง exp และ log 
 
ตัวอยาง: 
show ln 1 
0 
______________________________________________________________________________________________ 
loadpict ชื่อเสนทาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา load picture  จะนําภาพมาวางในหนาจอปจจุบัน ขอมูลปอนเขาจะตองเปนชื่อของแฟมภาพ PICT (สราง
จากคําสั่ง savepict หรือโปรแกรมสําหรับวาดรูป) ซึ่งอยูในสารบบปจจุบัน (กลองเก็บแฟม)  ชื่อเสนทางจะเริ่มดวยชื่อ
ของฮารดดิสก เครื่องหมาย : เครื่องหมาย \ เพ่ือแยกชื่อของ สารบบหลัก สารบบยอย และแฟม 
ตัวอยาง: 
loadpict “farmscene 
loadpict “c:\projects\farmscene 
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______________________________________________________________________________________________ 
loadtext ชื่อเสนทาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
จะนําขอความจากแฟมขอความมาใสในกลองขอความปจจุบัน หรือใสในหนาจอกระบวนความ ขอมูลปอนเขาจะตองเปน
ชื่อ ของแฟมขอความที่อยูในสารบบปจจุบัน (กลองเก็บแฟม)  ชื่อเสนทาง จะเริ่มดวยชื่อของฮารดดิสก เครื่องหมาย : 
ตามดวย \ เพ่ือแยกชื่อของสารบบหลัก สารบบยอย และแฟม 
 
ตัวอยาง: 
loadtext “farmstory 
loadtext “c:\projects\farmstory 
______________________________________________________________________________________________ 
local คาํหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สรางตัวแปรทองถ่ินที่ระบุ คําสั่ง local สามารถใชในกระบวนความเทานั้น ดูคําสั่ง let  make และ name 
 
ตัวอยาง: 
to move 
local “dist 
make “dist 100 
fd :dist 
end 
 
ลองใชกระบวนความนี้ในศูนยคําสั่ง เตาจะเคลื่อนที่ เม่ือกระบวนความทํางานเสร็จ ลองตรวจสอบคาของตัวแปรตาง ๆ 
จะพบวาตัวแปรจะไมมีคาอีกตอไป และตัวแปรนั้นจะหายไป  
move 
show :dist 
dist has no value 
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______________________________________________________________________________________________ 
log ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา  logarithm รายงานคา logarithm ของตัวเลขที่ปอนเขา 
 
ตัวอยาง: 
show log 100 
2 
______________________________________________________________________________________________ 
lput คําหรือรายการ รายการ  ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา  2 ตัว 
 
ใชแทนคําวา last put รายงานรายการที่สรางขึ้นโดยใสขอมูลปอนเขาตัวแรกลงไปในสวนทายของขอมูลตัวที่สอง ดูคําสั่ง 
fput 
 
ตัวอยาง: 
show Iput “f [a b c d e] 
a b c d e f 
show Iput “s [language] 
language s 
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M  
______________________________________________________________________________________________ 
 
make คํา คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
จะสรางตัวแปรและตัวแปรนั้นจะมีคาตามคําหรือรายการที่ปอนเขา ตัวแปรจะเก็บคานี้ไวจนกวาจะมีการลบตัวแปรออกไป 
ดูคําสั่ง name และ clearnames 
 
ตัวอยาง: 
make “class [Peter Anne Dennis Geni] 
show :class 
Peter Anne Dennis Geni 
show first :class 
Peter 
______________________________________________________________________________________________ 
member? คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลปอนเขาตัวแรกเปนสวนหนึ่งของขอมูลปอนเขาตัวที่2  
ตัวอยาง: 
show member? “a [a b c] 
true 
show member? “Lucy text1 
false 
______________________________________________________________________________________________ 
merge ชื่อโครงงาน คําหรือรายการ  สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
คัดลอกหนาจอ ทํานองดนตรี กระบวนความ หรือเสียง จากโครงงานอื่นมายังโครงงานปจจุบัน ขอมูลปอนเขาตัวแรกจะ
เปนชื่อของโครงงานที่เราตองการคัดลอกมาและจะตองเปนโครงงานที่อยูในกลองเก็บแฟมเดียวกัน 
หากตองการคัดลอกเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งของวัตถุดังกลาว ขอมูลปอนเขาตัวที่2 จะตองเปนคําวา sounds หรือ 
procedures หรือ melodies หรือ pages 
 
ขอมูลปอนเขาตัวที่2 อาจเปนรายการของชื่อหนาจอตาง ๆ ชื่อทํานองดนตรี และ/หรือชื่อของเสียงตาง ๆ ถาชื่อตาง ๆ ใน
โครงงานใหมมีชื่อเหมือนกับชื่อในโครงงานปจจุบัน ชื่อใหมจะถูกตั้งใหมเปนชื่อท่ีเปนตัวเลข  
 
ตัวอยาง: 
merge “herproject “procedures   คัดลอกหนาจอที่เปนกระบวนความ 
merge “herproject “pages          คัดลอกหนาจอทุกหนา 
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merge “herproject “melodies     คัดลอกทํานองดนตรีทุกทํานองดนตรี 
 
merge “herproject “sounds         คัดลอกเสียงทั้งหมด 
merge “hisproject [page1 page3 lasersound]  คัดลอกหนาจอและเสียงจากแตละหนาจอ 
                                       
______________________________________________________________________________________________ 
minus ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานคาลบของขอมูลปอนเขา เราจะตองใชคําสั่ง minus เพ่ือท่ีจะแสดงคาลบของตัวแปร (ใช minus :num  
แทน -:num)  ดูคําสั่ง - และ difference 
 
ตัวอยาง: 
show -5 
-5 
show minus 5 
-5 
show -ycor 
I don’t know how to -ycor 
show minus ycor 
-100 
______________________________________________________________________________________________ 
mousepos ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา mouse position รายงานตําแหนงของเมาสบนหนาจอ ดูคําสั่ง setpos 
 
ตัวอยาง: 
show mousepos 
60 63 
show first mousepos 
60 
ถามีเตาอยูในหนาจอ เตาจะเคลื่อนที่ตามเมาส 
t1, 
pd 
forever [setpos mousepos] 
เลือกคําสั่ง cancel หรือคําสั่ง  stopall จากเมนู item เพ่ือหยุดกระบวนการทํางาน 
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N 
______________________________________________________________________________________________ 
name คําหรือรายการ คํา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
สรางตัวแปรและใหตัวแปรมีคาตามคําหรือรายการที่ปอนเขา ตัวแปรจะมีคานี้จนกวาจะมีการลบตัวแปร ดูคําสั่ง 
clearnames และ make 
 
ตัวอยาง: 
name [Peter Anne Dennis Geni] “class 
show :class 
Peter Anne Dennis Geni 
show first :class 
Peter 
______________________________________________________________________________________________ 
name? คํา ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานวาเปนจริง ถาขอมูลปอนเขาคือชื่อของตัวแปร ดูคําสั่ง make และ name 
ตัวอยาง: 
make “age 10 
show name? “age 
true 
______________________________________________________________________________________________ 
newbutton ชื่อ [x y] รายการคําสั่ง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 3 ตัว 
 
สรางปุมใหมใหมีชื่อตามที่กําหนด และใหปุมนี้อยูตรงตําแหนงท่ีกําหนดไวใน [x y] ชื่อตองไมมีตัวอักษรมากกวา 
32 ตัว (นับรวมชองเวนวรรคดวย) ตําแหนง [x y] คือตําแหนงซายบนของปุม  ปุมที่สรางขึ้นจะอยูในสภาวะทํางานแบบ
ครั้งเดียว  ปุมจะจัดขนาดพอดีกับรายการคําสั่ง ดูคาํสั่ง set เพ่ือเปลี่ยนปุม 
ตัวอยาง: 
newbutton “button1 [50 50] [fd 1] 
______________________________________________________________________________________________ 
newpage สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
จะเปดหนาใหมและตั้งชื่อหนาวา Pagex (x คือตัวเลขของหนา) 
 
ตัวอยาง: 
newpage 
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______________________________________________________________________________________________ 
newprojectsize คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดขนาดหนาจอใหมใหกับโครงงานใหม ขอมูลปอนเขาอาจเปนคําวา standard, large, หรือ giant หรือรายการของ
ตัวเลข 2 ตัว ท่ีใชแทนความกวางและความสูงของโครงงานเปนจํานวนจุด โครงงานจะตองวางจึงจะใชคําสั่ง 
newprojectsize โครงงานที่มีหนาจอใหญ จะตองใชหนวยความจํามาก ควรตรวจสอบจํานวนหนวยความจําของเครื่อง
คอมพิวเตอร 
หนาจอตาง ๆ ของโครงงานที่มีขนาดไมเทากันจะไมสามารถนํามารวมกันได โครงงานจะไดรับการบันทึกตามขนาดของ
โครงงาน อยาสรางโครงงานที่มีหนาจอขนาดใหญ ถาเราตองการนํามาใชกับจอภาพที่มีขนาดเล็ก 
ตัวอยาง 
เลือก New Project จากเมนู File เพ่ือใหไดโครงงานที่วางบนจอภาพ 
 
newprojectsize “large 
newprojectsize [200 200] 
newprojectsize “standard 
______________________________________________________________________________________________ 
newslider ชื่อ [x y] [คาต่ําสุด คาสูงสุด คาปจจุบัน] สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 3 ตัว 
 

สรางตัวเลื่อนใหมโดยใชชื่อตามที่กําหนด ตําแหนง [x y] จะเปนศูนยกลางของตัวเลื่อน ขอมูลปอนเขาตัวที่ 3 เปนรายการ
ของคาต่ําสุด คาสูงสุด และคาปจจุบัน ของตัวเลื่อน คาต่ําสุดและคาสูงสุดคือ -9999 และ 9999 ตามลําดับ ดูคําสั่ง set 
เพ่ือเปลี่ยนคาตาง ๆ ของตัวเลื่อน 
 

ตัวอยาง: 
newslider “slider1 [100 100] [0 8 3] 
show slider1 
3 
setslider1 5                     กําหนดขนาดของตัวเลื่อนใหมีคาเปน 5 
setslider1 [10 20 15]       กําหนดตัวเลื่อนใหมีคาต่ําสุด 10  
 คาสูงสุด 20 และคาปจจุบัน 15 
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______________________________________________________________________________________________ 
nextext ชื่อ [x y] [ขนาดx ขนาดy] สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 3 ตัว 
 
สรางกลองขอความใหมโดยใชชื่อและขนาดที่กําหนดที่ตําแหนง [x y] ตําแหนงนี้จะอยูท่ี มุมบนซายของกลอง ขนาดสูงสุด
ของกลอง [ขนาดx ขนาดy] คือขนาดของหนาจอของโครงงาน ดูคําสั่ง set เพ่ือเปลี่ยนคุณสมบัติของกลองขอความ 
 
ตัวอยาง: 
newtext “info [100 100] [50 50] 
setinfo [Click on Next] 
snaptext “info 
______________________________________________________________________________________________ 
newturtle ชื่อ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สรางเตาตัวใหมใหมีชื่อตามที่กําหนด เตาตัวใหมจะปรากฏที่ตําแหนง [0 0] 
 
ตัวอยาง: 
newturtle “Shelly 
glide 100 2 
______________________________________________________________________________________________ 
not เปนจริงหรือเปนเท็จ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานคาตรงขามตามตรรกะของขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง and และ or 
 
ตัวอยาง: 
show empty? [ ] 
true 
show not empty? [ ] 
false 
______________________________________________________________________________________________ 
note ตัวเลข ระยะเวลา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
เลนเสียงตัวโนตตามเครื่องดนตรีท่ีเลือก ขอมูลปอนเขาตัวแรกคือตัวเลขของตัวโนต และขอมูลปอนเขาตัวที่สองคือ
ชวงเวลาในหนวยของ 1/10 วินาที โนตตัว C กลาง คือตัวเลข 60 ตัวเลขสูงสุดของตัวโนต คือ 127 ตัวเลขสูงสุดของ
ชวงเวลาคือตัวเลข 255 
ตัวโนตจะทําหนาท่ีเหมือนเครื่องบันทึกเทปเสียง ดวยเหตุนี้จะมีเสียงเงียบตามตัวโนตที่มีชวงเวลายาวเปนระยะเวลานาน 
ดูคําสั่ง setinstrument 
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รายการตอไปนี้คือคาตัวเลขของตัวโนต ในแตละบรรทัดจะแทน 1 ขั้น บรรไดเสียง 
 
      A     A#     B    C     C#     D     D#     E     F     F#     G G# 

 
9 

21 
33 
45 
57 
69 
81 
93 

105 
117 

 
10 
22 
34 
46 
58 
70 
82 
94 

106 
118 

 
11 
23 
35 
47 
59 
71 
83 
95 

107 
119 

 
12 
24 
36 
48 
60 
72 
84 
96 

108 
120 

1 
13 
25 
37 
49 
61 
73 
85 
97 

109 
121 

2 
14 
26 
38 
50 
62 
47 
86 
98 

110 
122 

3 
15 
27 
39 
51 
63 
75 
87 
99 

111 
123 

4 
16 
28 
40 
52 
64 
76 
88 

100 
112 
124 

5 
17 
29 
41 
53 
65 
77 
89 

101 
113 
125 

6 
18 
30 
42 
54 
66 
78 
90 

102 
114 
126 

7 
19 
31 
43 
55 
67 
79 
91 

103 
115 
127 

8 
20 
32 
44 
56 
68 
80 
92 

104 
116 

 
ตัวอยาง: 
note 60 2        จะเลนตัวโนต C กลาง 
note 64 5 
______________________________________________________________________________________________ 
number? คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานวา true ถาขอมูลปอนเขาเปนตัวเลข ถาตัวเลขปอนเขามีคาสูงกวา 2147483647 หรือต่ํากวา -2147483648 
ไมโครเวิลดจะไมรูวาเปนตัวเลข 
 
ตัวอยาง: 
show number? 3.1416 
true 
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O 
______________________________________________________________________________________________ 
or เปนจริงหรือเปนเท็จ1 เปนจริงหรือเปนเท็จ2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(or เปนจริงหรือเปนเท็จ1 เปนจริงหรือเปนเท็จ2 เปนจริงหรือเปนเท็จ3...) 
 
รายงานวา true ถาขอมูลท่ีปอนเขามีบางคารายงาน true ถามีขอมูลปอนเขามากกวา 2 ตัว จะตองใสเครื่องหมายวงเล็บ
ใหกับคําสั่ง or และขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง  and และ not 
 
ตัวอยาง: 
show or (2 = 2) (3 = 5) 
true 
cg show or (2 * 4) = 8 pos = [ 0 0] 
true 
show (or (2 =2 ) (3 = 5) (8 = 9) 
true 
______________________________________________________________________________________________ 
output (op) คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
หยุดการทํางานของกระบวนความและรายงานคําหรือรายการ คําสั่ง output ใชไดเฉพาะในกระบวนความ คําสั่ง output ทํา
ใหกระบวนความทํางานเหมือนเปนผูรายงาน 
 
ตัวอยาง: 
กระบวนความนี้จะรับคําเปนขอมูลปอนเขา กระบวนความจะรายงานตัวเลขตัวแรกที่มีอยูในคํา 
to firstnumber :word 
if empty? :word [output “none] 
if number? first :word 
                [output first :word] 
output firstnumber bf :word 
end  
ลองกระบวนความนี้ท่ีศูนยคําสั่ง 
show firstnumber “abc6ef5g 
6 
ถากลองขอความชื่อ text1 มีประโยควา “You got the 5th best score”: 
show firstnumber text1 
5 
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P 
______________________________________________________________________________________________ 
pagelist ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานรายการที่ประกอบดวยชื่อของหนาจอทุกหนาจอในโครงงานปจจุบัน 
 
ตัวอยาง: 
show pagelist 
menu page2 practice 
show member? “menu pagelist 
true 
getpage first pagelist 
______________________________________________________________________________________________ 
parse คํา ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
เปลี่ยนขอความใหกลายเปนรายการ ชองเวนวรรคและการกดขึ้นบรรทัดใหมท่ีมีอยูในขอความนั้นจะกลายเปนสวนที่ใช
แยกคําออกใหเปนแตละรายการในรายการนั้น สามารถใชคําสั่ง parse เพ่ือเปลี่ยนคํายาว (ลําดับของตัวอักษรรวมทั้งชอง
เวนวรรค) ท่ีรายงานดวยกลองขอความใหเปนรายการของคําได  
 
ตัวอยาง: 
show text1 
Hi out there 
show count text1 
12                         คําท่ีมี 12 ตัวอักษร รวมทั้งชองเวนวรรค 
show count parse text1 
3 รายการที่ประกอบดวยคํา 3 คํา 
 
______________________________________________________________________________________________ 
paste สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
วางสิ่งท่ีคัดลอกซึ่งอยูท่ีกระดานทดลงในกลองขอความปจจุบัน กระดานทดจะมีขอความหลังสุดที่ตัดหรือคัดลอกมาดวย
คําสั่ง cut หรือ copy หรือคําสั่งเทียบเทาจากเมนู Edit ดูคําสั่ง cut copy และ select 
ตัวอยาง: 
เลือกขอความบางสวนและเลือกคําสั่ง copy จากเมนู Edit  จากนั้นไปที่ศูนยคําสั่งแลวพิมพ: 
paste 
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______________________________________________________________________________________________ 
pd สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา  pen down สั่งใหวางปากกาของเตาตัวปจจุบัน เม่ือเตาเคลื่อนยาย เตาจะท้ิงรองรอยทางเดิน แตถาลากตัว
เตาไปเตาจะไมท้ิงรอยทางเดินไว ดูคําสั่ง  pu 
 
ตัวอยาง: 
repeat 10 [pu fd 10 pd fd 10] 
______________________________________________________________________________________________ 
pe สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา pen erase สั่งใหเตาตัวปจจุบันวางยางลบลง เม่ือสั่งเตาใหวาดรูป เตาจะลบแทนการวาด โดยใชขนาดปากกา
ปจจุบัน  ดูคําสั่ง pu และ pd 
 
ตัวอยาง: 
cg 
setc “red 
fill 
pe  
fd 50 rt 90 fd 50 
______________________________________________________________________________________________ 
penpat ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา pen pattern รายงานจํานวนรูปแบบของลายเสนของปากกาของเตาตัวปจจุบัน รูปแบบปากกาเมื่อเริ่มตนจะ
เปนแบบเสนทึบและมีหมายเลข 1 การรวมรูปแบบลายเสนของปากกาและสีตาง ๆ เขาดวยกันโดยใชคําสั่ง fill จะทําให
เกิดผลที่สวยงาม ดูคําสั่ง setpenpat เพ่ือใหแสดงรูปแบบตาง ๆ และหมายเลขของลายเสนนั้น ๆ ดุคําสั่ง setc setpensize 
และ fill เพ่ิมเติม 
 
ตัวอยาง: 
pd repeat 6 [fd 75 rt 60] 
ลากเตาไปไวภายในรูป 
t1, setpenpat 12 
setc “magenta 
fill  
show penpat 
12 
setpenpat 1 
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______________________________________________________________________________________________ 
pensize ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานหมายเลขขนาดปากกาของเตาตัวปจจุบัน ขนาดปากกาเมื่อเริ่มตนใชงานจะมีขนาดเทากับหมายเลข 1 ขนาด
ปากกาใหญสุดคือหมายเลข 100 ดูคําสั่ง setpensize 
 
ตัวอยาง: 
t1, setpensize 10 
setpenpat 25 
setc “pink 
pd fd 50 
show pensize 
10 
______________________________________________________________________________________________ 
pi ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานคาของ pi 
 
ตัวอยาง: 
show pi 
3.141593 
______________________________________________________________________________________________ 
pick คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานสวนประกอบที่ไดเลือกสุมมาจากคาํหรือรายการ ถาเลือกมาจากคําจะรายงานเปนตัวอักษร ถาเลือกมาจากรายการ
จะรายงานแตละสวนของรายการ (คําหรือรายการ) ดูคําสั่ง  textpick เพ่ือเลือกสุมบรรทัดของคําจากกลองขอความ 
 
ตัวอยาง: 
show pick “hello 
e  
show pick [Peter Ann Lucy Geni] 
Ann 
______________________________________________________________________________________________ 
pictlist ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา picture list รายงานรายการที่ประกอบดวยชื่อของรูปภาพในกลองเก็บแฟมปจจุบัน จะแสดงเฉพาะแฟมใน
ตระกูล PICT  (สรางจากการใชคําสั่ง savepict หรือโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ)  ดูคําสั่ง textlist และ projectlist 
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ตัวอยาง: 
show pictlist 
mybackground autumnscene 
 
ถาตั้งชื่อแฟมใหมีชองวางภายในชื่อจะทําใหดูเหมือนมีแฟมมากกวา 1 แฟม ในรายการที่แสดง ใชคําสั่ง item เพ่ือชวยหา
ชื่อท่ีแทจริง ตัวอยางตอไปนี้ คําวา  autumn scene เปนชื่อของแฟมหนึ่งแฟม 
show pictlist 
mybackground autumn scene 
show item 2 pictlist 
autumn scene 
______________________________________________________________________________________________ 
pos ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา position รายงานตําแหนงของเตาเปนรายการที่มีเลข 2 จํานวน ตําแหนง  [ 0 0] คือตําแหนงกลางหนาจอ ดู
คําสั่ง setpos 
 
ตัวอยาง: 
show pos 
50 50 
______________________________________________________________________________________________ 
power เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
รายงานเลขจํานวนที่1ยกกําลังดวยเลขจํานวนที่2 
 
ตัวอยาง: 
show power 2 10 
1024 
______________________________________________________________________________________________ 
print (pr) คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
พิมพคําหรือรายการลงในกลองขอความปจจุบัน เม่ือพิมพคําหรือรายการนั้นแลวจะขึ้นบรรทัดใหม ดูคําสั่ง insert 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
repeat 5 [print “hello] 
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______________________________________________________________________________________________ 
printtext สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
พิมพเนื้อหาของกลองขอความปจจุบันหรือจากหนาจอกระบวนความออกทางเครื่องพิมพ แลวแตวาหนาจอในขณะนั้นจะ
กําลังแสดงอะไรอยู ขอความที่เลื่อนมาดูในหนาจอจะถูกพิมพ กลองสนทนาจะเปดกอนการพิมพ 
 
ตัวอยาง: 
ลองพิมพคําสั่งนี้ในขณะที่มีกลองขอความในหนาจอ และขณะอยูในหนาจอกระบวนความ 
printtext 
______________________________________________________________________________________________ 
product เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(product เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 เลขจํานวนที่3...) 
 
รายงานผลการคูณของตัวเลขที่เปนขอมูลปอนเขา ถาขอมูลปอนเขามีมากกวา 2 ตัว คําสั่ง product และตัวเลขที่เปน
ขอมูลปอนเขาจะตองใสไวภายในวงเล็บ ดูคําสั่ง * 
 
ตัวอยาง: 
show product 3 3 
9 
show (product 3 3 3) 
27 
______________________________________________________________________________________________ 
projectlist ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานรายการที่ประกอบดวยชื่อของโครงงานในไมโครเวิลดท่ีอยูในกลองเก็บแฟม ดูคําสั่ง pictlist และ textlist 
ตัวอยาง: 
show projectlist 
maze myadventure 
 
ถาตั้งชื่อโครงงานใหมีชองวางภายในชื่อจะทําใหดูเหมือนมีโครงงานมากกวา 1 โครงงานในรายการที่แสดง ใชคําสั่ง item 
เพ่ือชวยหาวาชื่อแทจริงของโครงงาน ตัวอยางตอไปนี้ คําวา my adventure เปนชื่อของโครงงาน 1 โครงงาน 
show projectlist 
maze my adventure 
show item 2 projectlist 
my adventure 
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______________________________________________________________________________________________ 
pu สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา pen up จะยกปากกาของเตาตัวปจจุบัน เตาจะไมท้ิงรองรอยทางเดินเมื่อเคลื่อนยายไป ดูคําสั่ง pd 
 
ตัวอยาง: 
repeat 10 [pu fd 10 pd fd 10] 
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Q 
______________________________________________________________________________________________ 
question คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สั่งใหเปดกลองสนทนาเพื่อแสดงคําถามและพ้ืนที่สําหรับพิมพคําตอบ  สามารถใชคําสั่ง answer เพ่ือใหรายงานวาพิมพ
คําตอบอะไรลงไปในกลองสนทนา ถาเราเขียนคําถามยาว คําถามจะแสดงขอความเฉพาะสวนที่อยูในพ้ืนที่ท่ีมี ดูคําสั่ง 
 answer 
 
ตัวอยาง: 
question [How old are you?] 
พิมพคําตอบลงในกลองสนทนา และท่ีศูนยคําสั่งพิมพ: 
show answer 
I’m 10                     นี่คือคําตอบที่เราพมิพลงไป 
กระบวนความนี้สามารถใชเพ่ือใหตอบคําถามที่มีอยูในกลองสนทนา: 
to insist 
question [Your name please...] 
if empty? answer [insist] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
quotient เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานผลของการหารเลขจํานวนที่1ดวยเลขจํานวนที่2 ดูคําสั่ง / 
 
ตัวอยาง: 
show quotient 3 3 
1 
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R 
______________________________________________________________________________________________ 
random ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานการสุมตัวเลขที่ไมติดคาลบที่มีคานอยกวาตัวเลขท่ีปอนเขา ตัวเลขสูงสุดที่ใชคือ 9999 
 
ตัวอยาง: 
show random 100 
22 
______________________________________________________________________________________________ 
readchar ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
หยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวและคอยใหเราพิมพตัวอักษรจากแปนพิมพ เราจะตองคลิกท่ีพ้ืนหลังของหนาจอ (นอกกลอง
ขอความ นอกศูนยคําสั่ง หรือนอกหนาจอของกระบวนความ) เพ่ือใหคําสั่ง readchar รูวาพิมพตัวอักษรอะไรลงไปดูคําสั่ง 
key? 
 
ตัวอยาง: 
to getinfo 
show [Type your choice] 
make “answer readchar 
show:answer 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
recycle สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
คืนพ้ืนที่หนวยความจําท่ีไมไดใชแลว ดูคําสั่ง  space 
ตัวอยาง: 
show space recycle show space 
[4541 433412]                     ผลที่ไดของแตละคนจะไมเหมือนกัน 
[8451 440848] 
______________________________________________________________________________________________ 
remainder เลขจํานวนที่1 เลขจํานวนที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานเศษหลังจากเลขจาํนวนที่1หารเลขจํานวนที่2 
 
เศษของเลขจํานวนลบจะมีคาลบ ถา เลขจํานวนที่ 1 และ เลขจํานวนที่ 2 ไมเปนเลขจํานวนเต็ม จะปดเศษใหใกลเคียงกับ
เลขจํานวนเต็ม 
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ตัวอยาง: 
show remainder 9 9.2 
0 
______________________________________________________________________________________________ 
remove ชื่อ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ลบชื่อของปุม ชื่อของเตา ชื่อของตัวเลื่อน ชื่อของกลองขอความ ชื่อของหนาจอ ชื่อของเสียง หรือชื่อของทํานอง ถาชื่อของ
วัตถุเหลานี้ไมอยูในหนาจอปจจุบัน ไมโครเวิลดจะมองหาจากหนาจออ่ืน ถาขอมูลปอนเขาของคําสั่ง remove เปน  ช่ือ
กระบวนความ หนาจอของกระบวนความจะกลายเปนพ้ืนที่วาง เราไมสามารถลบเฉพาะหนาจอของโครงงานออก  ใน
กรณีนี้จะทําใหหนาจอเปลี่ยนเปนพ้ืนที่วาง 
ตัวอยาง: 
remove “text1 
remove “t1 
remove “page1 
______________________________________________________________________________________________ 
repeat ตัวเลข คําหรือรายการที่จะทํางาน  สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
จะทํางานตามคําสั่งในรายการ ตามจํานวนครั้งท่ีกําหนดตามตัวเลข 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
repeat 36 [fd 10 rt 10] 
repeat 10 [setsh “flag1 wait 2 setsh “flag2 wait 2] 
repeat 4 [fd 10 droplet rt 90] 
______________________________________________________________________________________________ 
rerandom สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
จะแสดงลําดับของตัวเลขที่ไดจากการสุมมาดวยคําสั่ง random  ดังนั้นเมื่อสั่งดวยคาํสั่ง rerandom  ครั้งใดแลวตามดวย
คําสั่ง random จะแสดงลําดับของตัวเลขเหมือนกับที่เคยสุมมาจากการใชคําสั่ง rerandom และ random  
ตัวอยาง: 
rerandom 
repeat 2 [show random 10] 
8 
5 
rerandom 
repeat 2 [show random 10] 
8 
5 
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______________________________________________________________________________________________ 
resett สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา reset timer ตั้งเวลานาฬิกาจับเวลาเปน  0 นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มเมื่อเราเริ่มไมโครเวิลด 
 
ตัวอยาง: 
resett show timer 
0 
  
กระบวนความตอไปจะแสดงคําถามหลังจากตั้งเวลานาฬิกาจับเวลา ถาเราตอบถูก เราจะไดรับการบอกวาใชเวลาในการ
พิมพคําตอบถูกเร็วเทาไร เวลาจะอยูในหนวยของ 1/10 วินาที 
to reflex 
resett 
question [What is 12 times 12? Answer quickly!] 
ifelse answer = 144 
             [announce se timer / 10 “seconds] 
             [announce [Wrong answer]] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
rest ชวงหาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
แทรกชวงพักในระหวางตัวโนต ชวงหางจะอยูในหนวยของ 1/10 วินาที และมีคาสูงสุดเปน 255  
 
ตัวอยาง: 
note 60 5 note 62 5 note 64 5 rest 5 note 60 5 note 
62 5 
หรือเขียนในรูปของกระบวนความ : 
to song 
note 60 5 
note 62 5 
note 64 5 
rest 5 
note 60 5 
note 62 5 
end 
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______________________________________________________________________________________________ 
restore สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ทําพ้ืนหลังใหกลับคืนเหมือนเดิมหลังจากที่ใชคําสั่ง snapshot ไปครั้งหลังสุด ทุกสิ่งทุกอยางจะคงเดิม ตําแหนงท่ีเตาอยูจะ
ไมเปลี่ยน เม่ือใชเครื่องมือวาดภาพ ใหใชเครื่องมือยกเลิกท่ีทําไป หรือรายการ undo จากเมนู เพ่ือยกเลิกภาพวาดที่ไม
ตองการในขณะนั้น 
 
ตัวอยาง: 
fd 50 rt 90 
snapshot 
fd 50 
restore 
______________________________________________________________________________________________ 
right (rt) ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สั่งใหเตาเลี้ยวขวา ตัวเลขสูงสุดคือ 9999 ดูคําสั่ง left 
 
ตัวอยาง: 
repeat 10 [fd 40 bk 20 rt 36] 
______________________________________________________________________________________________ 
round ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานตัวเลขที่เปนขอมูลปอนเขาโดยปดเศษเปนจํานวนเต็ม เลขคี่ท่ีลงทายดวยเลข 5 จะปดขึ้น สวนเลขคูจะปดลง การ
ปดเศษดังกลาวนี้ จะแตกตางจากวิธีท่ีเคยปฏิบัติกันมา แตจะเปนไปตามรูปแบบมาตรฐาน IEEE 754 ซึ่งอยูในระหวาง
การดําเนินการใหเปนมาตรฐานสากลของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
 
ตัวอยาง: 
show round 3.3333 
3 
show round 2.5 
2 
show round 3.5 
4 
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______________________________________________________________________________________________ 
run คําหรือรายการที่สั่งใหทํางาน คําสั่งหรือผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทํางานตามคําหรือรายการคําสั่ง 
 
ตัวอยาง: 
คําสั่ง run ขางลางจะทํางานตามคําสั่งท่ีมีในกลองขอความ  
run parse text1 
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S 
______________________________________________________________________________________________ 
savepict ชื่อเสนทาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา save picture บันทึกพ้ืนหลังของหนาจอปจจุบันใหอยูในรูปแฟมตระกูล PICT  ท้ังนี้ ตัวเตา ปุม กลอง
ขอความ (แมแตท่ีจับเก็บไว) และตัวเลื่อน ไมไดเปนสวนของพื้นหลัง แตภาพที่ประทับตราไว ขอความที่ประทับตราไว 
และขอความที่พิมพดวยคําสั่ง turtletype เปนสวนของพื้นหลัง ขอมูลปอนเขาอาจเปนชื่อของแฟม (และแฟมนั้นจะบันทึก
เก็บไวในกลองเก็บแฟมปจจุบัน) ชื่อแฟมไมควรเกิน 32 ตัวอักษร รวมทั้งชองวาง 
 
ตัวอยาง: 
savepict “garden 
 
______________________________________________________________________________________________ 
saveproject สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
บันทึกโครงงานปจจุบันโดยไมไดปดโครงงานนั้น โครงงานจะตองมีชื่อเพ่ือใหคําสั่งทํางานได คําสั่งนี้ทํางานเหมือนคําสั่ง 
Save ในเมนู File  
 
ตัวอยาง: 
ตั้งชื่อใหกับโครงงานกอน แลวจึงใชคําสั่ง 
saveproject 
______________________________________________________________________________________________ 
savetext ชื่อเสนทาง สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
บันทึกขอความที่พบในกลองขอความปจจุบัน หรือท่ีอยูในหนาจอกระบวนความใหเปนแฟมตระกูล TEXT  ท้ังนี้รูปแบบ
ตาง ๆ (เชน ฟอรม สไตล สี ) จะไมไดรับการบันทึกไว ใชคําสั่ง loadtext เพ่ือดึงเอาขอความนั้นมาใช ขอมูลปอนเขาอาจ
เปนชื่อแฟม (และแฟมจะบันทึกไวในกลองเก็บแฟมปจจุบัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง: 
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savetext “mytext 
______________________________________________________________________________________________ 
search คํา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
บอกใหไมโครเวิลดคนหาหรือเลือก (ปายแถบ) คําท่ีอยูในกลองขอความปจจุบัน จะไมมีอะไรเกิดขึ้นถาไมพบคํานั้น การ
คนจะเริ่มจากตําแหนงท่ีเคอรเซอรอยูในขณะนั้น ใชคําสั่ง unselect เพ่ือยกเลิกการปายแถบ ท่ีเปนผลจากการใชคําสั่ง 
search  ดูคําสั่ง found? และคําสั่ง unselect 
 
ตัวอยาง: 
กระบวนความตอไปนี้จะนําคําหนึ่งมาแทนที่คําหนึ่งท่ีมีในกลองขอความปจจุบัน ท้ังนี้ใหแนใจดวยวาไดวางเคอรเซอรไวท่ี
สวนบนของกลองขอความกอนที่จะลองใชกระบวนความนี้ : 
to replaceall :this :bythat 
search :this 
if not found? [stop] 
insert :bythat 
replaceall :this :bythat 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
select สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
บอกไมโครเวิลดใหเริ่มเลือกขอความในกลองขอความปจจุบัน ตําแหนงการเคลื่อนที่ของเคอรเซอร  (top, bottom, cu, 
cd, cf, และ cb) จะเปนตัวเลือกขอความ 
 
ตัวอยาง: 
text1, 
top 
select 
cd cut 
bottom 
paste paste 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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sentence (se) คําหรือรายการ1 คําหรือรายการ2 ผูรายงาน/ไสขอมูล 2 ตัว
(sentence คําหรือรายการ1 คําหรือรายการ2 คําหรือรายการ3...) 
 
รายงานรายการที่ประกอบดวยขอมูลปอนเขา (คําหรือรายการ) ถามีขอมูลปอนเขามากกวา 2 ตัว ตองใสวงเล็บประกบ
คําสั่ง sentence และขอมูลปอนเขา 
 
ตัวอยาง: 
show sentence “a “b 
a b  
show sentence “a [b] 
a b  
show (se “hello “there “everyone) 
hello there everyone 
 
______________________________________________________________________________________________ 
set วัตถุ สมบัติ คา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 3 ตัว 
 
กําหนดวัตถุใหมีสมบัติตามคาท่ีกําหนด ขอมูลปอนเขาตัวแรกคือชื่อของเตา กลองขอความ ตัวเลื่อน ปุม สี หรือ หนาจอ 
ขอมูลปอนเขาตัวที่ 2คือชื่อของสมบัติ และขอมูลปอนเขาตัวสุดทายคือคาของสมบัตินั้น ดูคําสั่ง get เพ่ือดูรายการของ
วัตถุและสมบัติ ดูสวนที่ 3 การสรางและการปรับเปลี่ยนวัตถุภายใตการควบคุมของโปรแกรม เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  
 
ตัวอยาง: 
set “text1 “showframe? “false 
set “t1 “rule [launch [seth random 360 fd 50]] 
set “button1 “rule [forever [fd 1]] 
set “red “turtlerule [silly-sound] 
set “red “mouseclick [announce [You win!]] 
______________________________________________________________________________________________ 
setbg ชื่อหรือตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
ใชแทนคําวา set background ตั้งคาสีพ้ืนหลังของหนาจอ ขอมูลปอนเขาอาจเปนชื่อของสีหรือหมายเลขของสี ถาขอมูล
ปอนเขาเปนชื่อ จะตองใสเครื่องหมายคําพูดหนาชื่อ คําสั่ง setbg 0 หรือ  setbg “white  เปนวิธีการเดียวที่จะตั้งคาสีพ้ืน
หลังกลับเปนสีตั้งตนของพื้นหลัง 
ขอสังเกต: ถาเราตั้งสีพ้ืนหลังใหเปนสีเดียวกับสีท่ีใชวาดภาพ เราจะมองไมเห็นภาพที่วาดนั้น 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง: 
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setbg “red 
setbg 22 
setbg “white 
______________________________________________________________________________________________ 
setc ชื่อหรือตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา set color ตั้งสีใหกับปากกาของเตา  ถาเตาอยูในลักษณะรูปรางของเตาเมื่อเริ่มตน ตัวเตาจะแสดงสีนั้นดวย 
ขอมูลปอนเขาอาจเปนชื่อของสีหรือตัวเลข ถาขอมูลปอนเขาเปนชื่อจะตองใสเครื่องหมายคําพูดไวหนาชื่อดวย สีปากกา
เริ่มตนจะเปนสีดํา หรือสีหมายเลข 9 สีของปากกาอาจตั้งโดยการเลือกสีและเลือกดินสอจากศูนยวาดภาพ แลวมาคลิกท่ี
ตัวเตา ดูคําสั่ง color 
 
ตัวอยาง: 
setc 15 
setc “red 
______________________________________________________________________________________________ 
setfont คํา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ตั้งสีตัวอักษรของขอความที่เลือกในกลองขอความปจจุบัน ถาไมมีการเลือกขอความไว คําสั่ง setfont จะกําหนดใหเคอร
เซอรใชตัวอักษรนั้นในการพิมพ ขอมูลท่ีปอนเขาจะตองเปนชื่อของตัวอักษรที่มีอยูในระบบคอมพิวเตอรของเรา 
 
ตัวอยาง: 
setfont “geneva 
print [Hello there] 
คําสั่งขางลางนี้จะเลือกขอความทั้งหมดในกลองขอความและกําหนดตัวอักษรใหมีรูปแบบที่กําหนด 
top  
select 
bottom 
setfont “monaco 
unselect 
______________________________________________________________________________________________ 
setfontsize ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
กําหนดขนาดตัวอักษรของกลองขอความปจจุบัน ถาไมมีการเลือกขอความใดไว คําสั่ง setfontsize จะกําหนดใหเคอรเซอร
ใชขนาดตัวอักษรนั้นในการพิมพ ตัวเลขสูงสุดของขนาดตัวอักษร คือ 127 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง: 



รายการคําสั่งพ้ืนฐาน 
 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 79

ct 
setfontsize 12 
pr [To be or not to be] 
คําสั่งขางลางจะเลือกขอความทั้งหมดในกลองขอความและทําใหขนาดใหญขึ้นเปน 2 เทา  
top  
select 
bottom 
setfontsize fontsize * 2 
unselect 
______________________________________________________________________________________________s
eth ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
ใชแทนคําวา set heading กําหนดใหเตาหันหัวไปยังทิศทางที่กําหนด (ตามองศา) จํานวนองศาจะเปนเชนเดียวกับองศา
ของเข็มทิศ: 0 องศา เปนทิศเหนือ 90 องศา เปนทิศตะวันออก 180 องศา เปนทิศใต และ 270 องศาเปนทิศตะวันตก
คําสั่ง right และ left ทําใหเตาหันไปตามจํานวนองศานั้นเริ่มจากตําแหนงทิศทางที่หัวเตาวางอยูในปจจุบัน คําสั่ง seth ทํา
ใหหัวเตาวางอยูในทิศท่ีกําหนด ไมวาเตาจะอยูในทิศทางใดในขณะนั้น  
ตัวอยาง: 
seth 0 
seth 90 
rt 90 
seth 90 
______________________________________________________________________________________________ 
setinstrument ชื่อ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดเครื่องดนตรีท่ีจะเลนกับคําสั่ง note และเปลี่ยนเครื่องมือในวงในสวนของการแกไขเสียงดนตรี การใชคําสั่ง 
setinstrument ทําใหเราสามารถใชเครื่องเลนดนตรีไดหลายชนิดในการสรางเสียงดนตรี เราสามารถบันทึกเสียงลงในไม
โครเวิลด  แลวนําเสียงที่บันทึกนี้เปนขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง  setinstrument ได 
 
คําสั่ง Soundlist รายงานชื่อของเสียงดนตรีท่ีมีท้ังหมด เราสามารถใชชื่อตอไปนี้เปนขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง 
setinstrument ชื่อ “indigo” หมายถึงเครื่องดนตรีในวงออเคสตรา สวนชื่อ “Sosumi” หมายถึงเครื่องสายประเภทหนึ่ง 
(lute) เราสามารถลองเสียงใด ๆ โดยการพิมพชื่อของเสียงนั้นลงในศูนยคําสั่ง  
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ดูคําสั่ง soundlist และ note ถาตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขเสียงดนตรี ใหศึกษาจากเอกสาร MicroWorlds 
How To, วิธีการ #8, และ หัวขอ The Melody Editor 
 
ตัวอยาง: 
setinstrument “droplet                 Droplet คือเสียงของระบบ 
note 60 2 
note 62 5 
setinstrument “indigo                   Indigo คือเสียงของเครื่องดนตรีในวงออเคสตรา 
______________________________________________________________________________________________ 
setpenpat ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทน set pen pattem กําหนดรูปแบบของปากกาใหกับเตาตัวปจจุบัน ตัวเลขที่ใชแทนรูปแบบเริ่มจาก 1 ถึง 38 
รูปแบบของปากกาจะเห็นไดชัดขึ้นเมื่อปากกามีขนาดใหญ รูปแบบปากกาและสีนํามาผสมผสานทําใหเกิดการแสดงผลที่
สวยงามดวยคําสั่ง fill   ดูคําสั่ง penpat  setc  setpensize  และ fill 
 
 
ภาพขางลางนี้แสดงรูปแบบของปากกาตามหมายเลขที่กํากับชนิดของรูปแบบ: 
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ตัวอยาง: 
setpenpat 12 
setc “green 
fill                    จะระบายสีท้ังหนาจอ 
cg  
setpensize 20 
setpenpat 30 
pd fd 50 
______________________________________________________________________________________________ 
setpensize ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดขนาดของสีปากกาของเตา สามารถกําหนดขนาดของปากกาและดินสอโดยเลือกคลิกจากศูนยวาดภาพ แลวคลิกท่ี
ตัวเตา  ขนาดของปากกาเมื่อเริ่มตนคือ 1 ปากกาขนาดใหญท่ีสุดคือขนาด 100 
 
ตัวอยาง: 
setpensize 20 fd 50 
setpensize 30 fd 50 
______________________________________________________________________________________________ 
setpos [x y] สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
เคลื่อนยายเตาไปยังตําแหนงท่ีกําหนด ตําแหนง [0 0]  เปนตาํแหนงท่ีอยูกลางหนาจอ คาสูงสุดของ  x และ y คือ 9999 
ดูคําสั่ง pos 
 
ตัวอยาง: 
setpos [50 50] 
______________________________________________________________________________________________ 
setsh ชื่อหรือตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทน set shape  ทําใหเตาเปลี่ยนรูปราง ถาขอมูลปอนเขาเปนชื่อของรูป จะตองใสเครื่องหมายคําพูดหนาชื่อนั้น  
คาสูงสุดของคําสั่ง setsh คือ 60  และสามารถกําหนดรูปรางใหเตาโดยการเลอืกคลิกรูปจากศูนยรูปภาพ แลวคลิกท่ีตัวเตา 
ตัวอยาง: 
setsh 12 
setsh “moon 
repeat 25 [setsh “birdl fd 2 setsh “bird2 fd 2] 
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______________________________________________________________________________________________ 
setsize ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดขนาดของตัวเตา ขนาดเริ่มตนของเตาคือ 40 รูปรางเตาจะดูดีเม่ือใชตัวคูณหรือตัวหารดวยคา 40  การเปลี่ยน
ขนาดของเตาสามารถทําไดอีกวิธีคือการใชแวนขยาย เตาไมสามารถมีขนาดเกิน 150 
 
ตัวอยาง: 
setsize 20 
setsize 40 
______________________________________________________________________________________________ 
setstyle คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดรูปแบบของตัวอักษรที่อยูในกลองขอความปจจุบัน ขอมูลปอนเขาจะตองเปนชื่อของรูปแบบ (plain bold italic 
underline  outline  shadow) ถาไมไดเลือกขอความใดไว คําสั่ง setstyle จะกําหนดใหเคอรเซอรใหใชรูปแบบตัวอักษรนั้น
เม่ือพิมพ  การใชรูปแบบหลายลักษณะจะตองปอนขอมูลในรูปของรายการ 
 
ตัวอยาง: 
setstyle “bold 
insert “tic 
setstyle “underline 
insert “tac 
setstyle [shadow italic] 
print “toe 
______________________________________________________________________________________________ 
settc ชื่อหรือตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทน set text color กําหนดสีของขอความในกลองขอความปจจุบัน ขอมูลท่ีปอนเขาอาจเปนชื่อหรือตวัเลขของสี  ถา
ขอมูลปอนเขาเปนชื่อของสี จะตองใสเครื่องหมายคําพูดหนาชื่อนั้น  สีของตัวอักษรเริ่มตนคือสีดํา หรือสีหมายเลข 9   ถา
ไมไดเลือกขอความใดไว คําสั่ง settc  จะไปกําหนดเคอรเซอรใหใชสีนั้นเมื่อพิมพ  เราสามารถกําหนดสีขอความโดยการ
เลือกรายการ color จากเมนู Font  
ตัวอยาง: 
settc “red 
settc 22 
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______________________________________________________________________________________________ 
setx ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดคา x ใหกับเตาตัวปจจุบันในขณะที่คา y ยังคงเดิม 
ตัวอยาง: 
setx 100 
setx -100 
setx xcor - 10 
______________________________________________________________________________________________ 
sety ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดคา y ใหกับเตาตัวปจจุบันในขณะที่คา x ยังคงเดิม 
 
ตัวอยาง: 
setx 100 
setx -100 
setx ycor - 10 
______________________________________________________________________________________________ 
shape ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานชื่อหรือตัวเลขที่เปนรูปรางของเตาตัวปจจุบัน ถาคําสั่ง setsh หลังสุดใชชื่อของรูปเปนขอมูลปอนเขา ก็จะรายงาน
ชื่อนั้น 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
setsh “heart 
show shape 
heart 
setsh 6 
setsh shape + 1 
______________________________________________________________________________________________ 
show คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
พิมพคําหรือรายการในศูนยคําสั่ง จะแสดงรายการโดยไมมีวงเล็บอยูดวย  
ตัวอยาง: 
show “hello 
hello 
show [hello there] 
hello there 
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______________________________________________________________________________________________ 
showframe สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
แสดงกรอบของกลองขอความปจจุบัน ดูคําสั่ง hideframe 
 
ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความอยูในหนาจอ คําสั่งนี้จะทําใหกรอบขอความกระพริบ 
repeat 10 [hideframe wait 5 showframe wait 5] 
______________________________________________________________________________________________ 
shownames สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
แสดงชื่อของตัวแปรทั้งหมดและคาของตัวแปรนั้นในศูนยคําสั่ง 
 
ตัวอยาง: 
make “friends [Joanne Lea] 
make “age 12 
shownames 
make “friends [Joanne Lea] 
make “age 12 
______________________________________________________________________________________________ 
showtext สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ทําใหกลองขอความปจจุบันปรากฏ ดูคําสั่ง hidetext 
ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความในหนาจอ คําสั่งนี้จะทําใหกลองขอความกระพริบ 
repeat 10 [hidetext wait 5 showtext wait 5] 
 
ถาเราซอนกลองขอความหนึ่งไวและคลิกกลองขอความอื่น กลองขอความใหมจะกลายเปนกลองขอความปจจุบัน การทํา
ใหกลองขอความที่ซอนไวปรากฏขึ้นอีก เราตองติดตอกับกลองขอความที่ซอนไว ถาเราไมทราบ ชื่อของกลองขอความ เรา
สามารถจะหากลองขอความนั้นไดโดยใชคําสั่งพ้ืนฐาน get  
hidetext 
show get “page1 “texts 
text1 text2 text3 
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______________________________________________________________________________________________ 
sin ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา sine  รายงานคา sine ของตัวเลขท่ีเปนขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง cos 
 
ตัวอยาง: 
show sin 90 
1 
______________________________________________________________________________________________ 
size ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานขนาดของเตาตัวปจจุบัน ดูคําสั่ง setsize 
 
ตัวอยาง: 
show size 
40 
______________________________________________________________________________________________ 
snapshape สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
คัดลอกพื้นหลังท่ีอยูหลังตัวเตาใหมีรูปเหมือนเตาตัวปจจุบัน โดยเตาจะตองปรากฏใหเห็นบนหนาจอ คําสั่ง snapshape 
จะใชไมไดถาเตามีรูปรางเหมือนเมื่อเริ่มตนออกจากไข  
 
ถาเราตองการคัดลอกรูปรางใสไวในหมายเลขที่วางในศูนยรูปภาพ ใหกําหนดเตาใหมีหมายเลขนั้นกอนที่จะใชคําสั่ง 
snapshape 
 
ตัวอยาง: 
ใหวางเตาบนพ้ืนหลังท่ีตองการทําการคัดลอก  
setsh 43 
snapshape 
จากนี้ใหเคลื่อนยายตัวเตาออก 
______________________________________________________________________________________________ 
snapshot  สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
บันทึกภาพของพ้ืนหลังไวอยางรวดเร็ว เม่ือมีการใชคําสั่ง restore ในครั้งตอมา จะทําใหพ้ืนหลังมีลักษณะตามการบันทึก
ไวอยางรวดเร็วนั้น ใชคําสั่ง snapshot กอนใชคําสั่ง (เชน fill หรือ turtletype) ท่ีจะทําใหเกิดผลที่ไมคาดคิด ดูคําสั่ง 
restore 
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ตัวอยาง: 
pd 
fd 50 rt 90 
snapshot 
fd 50 
restore 
______________________________________________________________________________________________ 
snaptext ชื่อกลองขอความ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
ทําใหกลองขอความที่ใสชื่อเปนขอมูลปอนเขามีลักษณะโปรงใส ถาขอความมีขนาดเล็กกวากลองขอความ จะทํากลอง
ขอความใหมีขนาดเล็กลงดวย ขอความที่บันทึกไวอยางรวดเร็วสามารถยายไปวางยังท่ีใหมได (โดยใชเมาสลากไป) แตไม
สามารถเปลี่ยนขอความภายในกลองขอความได เราไมสามารถใชคําสั่ง snaptext กับขอมูลปอนเขาที่เปนกลองขอความ
วางเปลา ใหใชคําสั่ง unsnaptext เพ่ือยกเลิกการบันทึกกลองขอความไวอยางรวดเร็วนั้น หรือใชวิธีคลิกเลือกกลอง
ขอความแลวคลิกท่ีกลองขอความนั้นอีกครั้งเพ่ือยกเลิกการบันทึกอยางรวดเร็ว 
 
Example: 
text1, 
print [Snap it!] 
snaptext “text1 
______________________________________________________________________________________________ 
sol สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา  start of line นําเคอรเซอรในกลองปจจุบันมาไวท่ีสวนตนของบรรทัดนั้น ท้ังนี้การเริ่มบรรทัดใหมเกิดขึ้นเมื่อ
มีการกดปุม return  ซึ่งอาจจะไมใชบรรทัดที่มองเห็น  ดูคําสั่ง eol 
Example: 
text1, 
repeat 5 [print “hello] 
top 
make “n 1 
repeat 5 [insert :n sol cd make “n :n + 1] 
______________________________________________________________________________________________ 
soundlist ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานรายการชื่อของเสียงในระบบ เครื่องมือปรับแตงทํานองดนตรี และเสียงที่บันทึกไวในโครงงานปจจุบัน เสียง
ดังกลาวนี้เลนไดเม่ือพิมพชื่อของเสียงนั้นที่ศูนยคําสั่ง เสียงบางเสียงเหลานี้ใชเปนขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง 
setinstrument  
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โปรดสังเกตคําวา  “indigo” จะตรงกับชื่อดั้งเดิมของเครื่องดนตรีวงออเคสตราใน Melody Editor  สวน “Sosumi” 
ตรงกับเครื่องสาย ดูคําสั่ง setinstrument 
ตัวอยาง: 
show soundlist 
violin clarinet indigo sosumi Quack Droplet 
wild Eep                        รายการของเราจะตางไปจากนี้ 
droplet                           เลนเสียงที่ปลอยสั้น ๆ 
 
เครื่องมือบางตัวที่ใชในคําสั่ง soundlist เชน wild eep ประกอบดวยคํา 2 คํา การเลนเสียงเหลานี้ หรือใชเสียงเหลานี้เปน
ขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่ง setinstrument จะตองใสคําเหลานี้ไวในวงเล็บเครื่องหมายไปน (|) 
 
|wild eep| 
setinstrument “|wild eep| 
note 60 5 
______________________________________________________________________________________________ 
space ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานจํานวนพื้นที่ในหนวยความจํา ดูคําสั่ง recycle 
 
ตัวอยาง: 
show space recycle show space 
1309316 คําตอบจะแตกตางกันไป 
 
______________________________________________________________________________________________ 
sqrt ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนรากที่สอง รายงานรากที่สองของขอมูลปอนเขา 
ตัวอยาง: 
show sqrt 9 
3 
______________________________________________________________________________________________ 
st สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
ใชแทนคําวา show turtle จะแสดงเตาตัวปจจุบัน ดูคําสั่ง ht 
ตัวอยาง: 
repeat 10 [ht wait 5 st wait 5] 
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______________________________________________________________________________________________ 
stamp สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ประทับตราภาพสําเนารูปรางของเตาตัวปจจุบันลงบนพื้นหลัง เราสามารถใชเครื่องมือรูปตรายาง เพ่ือประทับตรารูปราง
ของเตาได การประทับตรานั้นทําไดเสมอไมวาปากกาจะวางลงหรือขึ้น 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
setsh “tree 
repeat 10 [stamp fd 40] 
______________________________________________________________________________________________ 
stop สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
สั่งใหกระบวนความหยุดทํางาน คําสั่ง Stop เปนคําสั่งท่ีใชไดเฉพาะในกระบวนความ 
 
ตัวอยาง: 
บรรทัดที่สองของกระบวนความนี้เรียกวากฏการหยุด 
to countup :number 
if :number > 100 [stop] 
print :number 
countup :number + 5 
end  
Try: 
text1, 
countup 0 
 
ตัวอยางอ่ืน ๆ ของกฏการหยุด 
if colorunder = 15 [stop] 
t1, if (distance “t2) > 100 [stop] 
if slider1 < 1 [stop] 
if empty? answer [stop] 
if empty? text1 [stop] 
______________________________________________________________________________________________ 
stopall สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
สั่งใหกระบวนความทุกกระบวนความและกระบวนการหยุดทํางาน รวมทั้งเตาและปุมตาง ๆ  คําสั่ง Stopall สามารถสราง
ไวในรูปของปุม หรือ โดยการสั่งท่ีศูนยคําสั่ง หรือใสในกฏการหยุดที่อยูในกระบวนความ  
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ตัวอยาง: 
forever [setsh “bird1 fd 2 setsh “bird2 fd2] 
stopall 
ตามกฎการหยุด คําสั่ง stopall จะไมหยุดเฉพาะกระบวนความที่มีกฎการหยุดอยูเทานั้น แตจะทําใหกระบวนความที่กําลัง
ทํางานอยูในขณะนั้นหยุดทํางานดวย  
 
if colorunder = 15 [stopall] 
______________________________________________________________________________________________ 
stopme สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
หยุดกระบวนการที่คําสั่งนี้ทํางานอยู 
 
ตัวอยาง: 
การปฏิบัติจะหยุดเมื่อเตาตัวที่ 1 อยูหางจากเตาตัวที่ 2 มากกวา 100 กาว 
forever [go] 
to go 
t1, fd 1 
if (distance “t2) > 100 [stopme] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
sum ตัวเลขตัวที่1 ตัวเลขตัวที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(sum ตัวเลขตัวที่1 ตัวเลขตัวที่2 ตัวเลขตัวที่ 3...) 
 
รายงานผลรวมของคาตัวเลขที่ปอนเขา ถาตัวเลขปอนเขามีมากกวา 2 ตัว จะตองใสวงเล็บใหกับคําสั่งและคาตัวเลขที่
ปอนเขา ดูคําสั่ง + 
 
ตัวอยาง: 
show sum 3 3 
6 
show (sum 3 3 3) 
9 
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T 
______________________________________________________________________________________________ 
talkto (tto) เตาหรือกลองขอความ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทําใหเตาหรือกลองขอความเปนเตาหรือกลองขอความปจจุบัน คําสั่งนี้จะมีผลเชนเดียวกับการพิมพชื่อของเตาหรือกลอง
ขอความตามดวยเครื่องหมายลูกน้ํา 
 
ตัวอยาง: 
talkto “t1 
fd 50 
talkto “text1 
print “hello 
______________________________________________________________________________________________ 
tan ตัวเลข ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ใชแทนคําวา tangent รายงานคา tangent ของตัวเลขที่ปอนเขา ดูคําสั่ง  sin และ cos 
 
ตัวอยาง: 
show tan 45 
1 
______________________________________________________________________________________________ 
tc ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา text color รายงานคาตัวเลขของสีตัวอักษรที่ใชในกลองขอความปจจุบันตรงตําแหนงท่ีเคอรเซอรอยู ถา
ขอความนั้นมีสีตัวอักษรมากกวาหนึ่งสี คําสั่ง tc จะรายงานรายการวางเปลา ดูคําสั่ง settc 
 
ตัวอยาง: 
ct  
settc “red 
print “Eureka! 
show tc 
15 
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______________________________________________________________________________________________ 
textcount ชื่อกลองขอความ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานจํานวนบรรทัดในกลองขอความปจจุบัน จํานวนบรรทัดนับจากบรรทัดที่มีการกดปุม return (บรรทัดที่นับจึงไมใช
บรรทัดที่ปรากฏตอสายตา แตเปนบรรทัดที่เปนไปตามเหตุผลดังกลาว) บรรทัดวางจะถูกนับดวยแตจะไมนับรวมบรรทัด
วางที่กดปุม returns หลังจากจบขอความสุดทาย จํานวนที่รายงานดวยคําสั่ง textcount จะเปนคาตัวเลขจํานวนมากที่สุดที่
ใชกับคําสั่ง textitem ดูคําสั่ง textitem 
ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความในหนาจอดังนี้: 
 
Seymour 
The Queen of England 
President lincoln 
 
show text count “text1 
3                       กลองขอความชื่อ Text1 ประกอบดวยขอความ 3 บรรทัด 
ตัวอยางตอไปนี้ จะนําจํานวนคอลัมนในกลองขอความชื่อ Text1 และพิมพคากําลังสองของคาตัวเลขแตละคาในกลอง
ขอความชื่อ Text2 
to square 
text2, 
do.one 1 
end  
to do.one :n 
local “number 
if :n > textcount “text1 [stop] 
make “number textitem :n “text1 
print :number * :number 
do.one :n + 1 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
textitem จํานวนบรรทัด ชื่อกลองขอความ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
 
รายงานจํานวนบรรทัดของกลองขอความตามชื่อท่ีของกลองขอความที่ปอนเขา จํานวนบรรทัดมีขอจํากัดตามจํานวนการ
กดปุม return (บรรทัดที่นับจึงไมใชบรรทัดที่ปรากฏตอสายตา แตเปนบรรทัดที่เปนไปตามเหตุผลดังกลาว) จะนับบรรทัด
วางดวย แตจะไมนับรวมบรรทัดวางที่กดปุม returns หลังจากจบขอความสุดทาย ขอมูลปอนเขาตัวแรกจะตองเปนตัว
เลขที่อยูระหวาง 1 และจํานวนบรรทัดในกลองขอความ จํานวนบรรทัดที่รายงานดวยคําสั่ง textitem เปนคํายาว (ลําดบั
ตัวอักษรรวมทั้งชองเวนวรรค) ใชคําสั่ง parse เพ่ือเปลี่ยนคํายาวใหเปนรายการ ดูคําสั่ง textcount 
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ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความนี้ในหนาจอ: 
 
Lucy 
Kim 
Jean Pierre 
Plato’s cat 
 
show textitem 2 “text1 
Kim 
show textitem 4 “text1 
Plato’s cat 
______________________________________________________________________________________________ 
textlist ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานรายการที่มีชื่อของแฟมขอความซึ่งอยูในกลองเก็บแฟมปจจุบัน ท้ังนี้จะแสดงเฉพาะแฟมตระกูล .txt เทานั้น 
(สรางดวยคําสั่ง savetext หรือโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ ) ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยาง: 
show textlist 
mytext listoffriends 
 
แฟมที่มีชื่อมากกวา 1 คํา จะเปนแฟมที่มองวาเปนแฟมมากกวา 1 แฟมที่มีอยูในรายการ ใชคําสั่ง item เพ่ือคนหาชื่อท่ี
แทจริงของแฟมนั้น ในตัวอยางตอไปนี้ แฟมชื่อ telephone numbers เปนชื่อของแฟม 1 แฟม 
show textlist 
mytext telephone numbers 
show item 2 textlist 
telephone numbers 
______________________________________________________________________________________________ 
textpick ชื่อกลองขอความ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานบรรทัดที่เลือกสุมมาจากชื่อกลองขอความที่ปอนเขา จํานวนบรรทัดมีขอจํากัดตามการกดปุม return (บรรทัดที่นับ
จึงไมใชบรรทัดที่ปรากฏตอสายตา แตเปนบรรทัดที่เปนไปตามเหตุผลดังกลาว) ถาเราปลอยใหมีบรรทัดวางในกลอง
ขอความ คําสั่ง textpick อาจนับรวมมาดวย การกดปุม  return หลังจากจบขอความสุดทายจะไมนํามานับดวย จํานวน
บรรทัดที่รายงานดวยคําสั่ง textpick เปนคํายาว (ลําดับตัวอักษรรวมทั้งชองเวนวรรค) ใชคําสั่ง parse เพ่ือเปลี่ยนคํายาว
ใหเปนรายการ  
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ตัวอยาง: 
ถาเรามีกลองขอความนี้ในหนาจอ: 
Lucy 
Kim  
Jean Pierre 
plato’s cat 
 
show textpick “text1 
Kim  
show textpick “text1 
plato’s cat 
______________________________________________________________________________________________ 
textwho ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานชื่อของกลองขอความปจจุบัน 
 
ตัวอยาง: 
tex1, 
show textwho 
text1 
if textwho = “text1 [ct] 
______________________________________________________________________________________________ 
thing ชื่อตัวแปร ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
รายงานคาของชื่อตัวแปรที่ปอนเขา ใชเหมือนกันกับการใชเครื่องหมายจุดคู (:) นําหนาคํา  ดูคําสั่ง make and name 
 
ตัวอยาง: 
make “age 10 
show thing “age 
10 
show :age 
10 
______________________________________________________________________________________________ 
timer ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานเวลาที่ผานไปนับจากโปรแกรมเริ่มทํางาน หรือนับจากการใชคําสั่ง resett ครั้งหลังสุด จํานวนเวลามีคา 1/10 ของ
วินาที ดูคําสั่ง resett 
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ตัวอยาง: 
resett 
Wait a little. 
show timer 
22 
กระบวนความตอไปนี้จะแสดงคําถามหลังจากการตั้งเวลาใหม ถาเราตอบถูก จะไดรับการบอกวาเราใชเวลาเร็วเทาใดใน
การพิมพคําตอบ คาของเวลาที่ไดจะหารดวย 10 เพ่ือใหไดคาเปนวินาที 
 
to reflex 
resett 
question [What is 12 times 12?  Answer quickly!] 
ifelse answer = 144 
                 [announce se timer / 10 “seconds] 
                 [announce [Wrong answer]] 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
top สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
เคลื่อนยายเคอรเซอรไปยังสวนตนของขอความที่อยูในกลองขอความปจจุบันนั้น ดูคําสั่ง bottom 
 
ตัวอยาง: 
pr “hello 
top  
pr “there 
______________________________________________________________________________________________ 
towards ชื่อของเตา สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดทิศทางของหัวเตาตัวปจจุบันใหหันไปยังเตาตัวที่เปนขอมูลปอนเขา ดูคําสั่ง distance 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
towards “t2           t1 หันหนาไปทาง t2 
fd distance “t2       t1 เคลื่อนไปถึง t2 
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______________________________________________________________________________________________ 
turtletype คําหรือรายการ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
กําหนดใหเตาพิมพคําท่ีปอนเขาทีละตัวอักษร เตาจะวางตัวอักษรทีละตัวที่แตละคําสั่ง fd หรือ bk ท่ีใชหลังคําสั่ง 
turtletype จนกวาจะไมมีตัวอักษรใหวาง 
 
ตัวอยาง: 
turtletype “school 
repeat 6 [fd 10] 
turtletype “school 
repeat 6 [fd 20] 
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U 
______________________________________________________________________________________________ 
unfreeze คําหรือรายการหรืออ่ืนในหนาจอ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
สั่งใหปุม กลองขอความ เตา หรือตัวเลื่อนหยุดทํางาน ทําใหใชเมาสเปลี่ยนแปลงสวนที่สั่งใหหยุดทํางานนี้ได ใชเมนู Help 
เพ่ือชวยหาวาสวนที่สั่งใหหยุดทํางานนั้นมีชื่ออะไร ดูคําสั่ง freeze 
 
ตัวอยาง: 
unfreeze “button1 
______________________________________________________________________________________________ 
unselect สั่งการ/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ยกเลกิสวนที่ปายแถบไวหรือเลือกไวจากการคนหาดวยคําสั่ง select หรือ search ดูคําสั่ง select 
 
ตัวอยาง: 
text1, print “hello 
top  
select 
cf cf 
unselect 
cf cf 
______________________________________________________________________________________________ 
unsnaptext ชื่อกลองขอความ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทําใหกลองขอความตื่นตัวใหม หลังจากที่ไดใชคําสั่ง  snaptext ทํางานกับกลองขอความนั้น ใชเครื่องหมาย ? ท่ีอยูในเมนู 
Help ในการคนหาชื่อกลองขอความ 
 
ตัวอยาง: 
text1, print “hello 
snaptext “text1 
unsnaptext “text1 
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W 
______________________________________________________________________________________________ 
wait ตัวเลข สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
ทําใหการทํางานของโปรแกรมหยุดทํางานชั่วคราว ระยะเวลาของการหยุดวัดเปน 1/10 วินาที 
 
ตัวอยาง: 
repeat 5 [ht wait 10 st wait 10] 
repeat 5 [setsh “flag1 wait 2 setsh “flag2 wait 2] 
repeat 5 [fd 50 rt 72 wait 10] 
______________________________________________________________________________________________ 
waituntil รายการคําสั่งท่ีรายงานไดวาเปนจริงหรือเปนเท็จ สั่งการ/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
 
บอกไมโครเวิลดใหคอยจนกวารายการคําสั่งจะรายงานวา true กอนที่จะไปยังคําสั่งตอไป ขอมูลปอนเขาจะตองเปน
รายการคําสั่งท่ีรายงานไดวา true หรือ false เม่ือสั่งใหทํางาน  
 
ตัวอยาง: 
กระบวนความนี้กําหนดใหเตาชื่อ t1 ทํางานตลอดเวลา ถาเตาชื่อ t1 ไปไกลจากเตาชื่อ t2 มากเกินไป ใหเตาชื่อ t1 
กระดอนกลับ 
to bounce 
t1, 
forever [fd 1] 
waituntil [(distance “t2) > 100] 
cancel [fd 1] 
rt 180 
bounce 
end 
______________________________________________________________________________________________ 
who ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
รายงานชื่อเตาตัวปจจุบัน 
 
ตัวอยาง: 
t1, 
show who 
t1 
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if who = “t1 [remove “t2] 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
word คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 2 ตัว 
(word คําหรือรายการที่1 คําหรือรายการที่2 คําหรือรายการที่3...) 
 
รวมขอมูลปอนเขาแตละตัวใหเปนคําเดียวและรายงานคํานั้น คําสั่ง word ใชเปลี่ยนรายการใหเปนคําได ถามีขอมูล
ปอนเขามากกวา 2 ตัว คําสั่ง word และขอมูลปอนเขาใหกับคําสั่งนี้จะตองใสไวภายในวงเล็บ  
 
ตัวอยาง: 
show word “hello “there 
hellothere 
show (word “hello char 32 “there) 
hello there 
______________________________________________________________________________________________ 
word? คําหรือรายการ ผูรายงาน/ขอมูลปอนเขา 1 ตัว 
รายงานวา true ถาขอมูลปอนเขาเปนคํา 
 
ตัวอยาง: 
show word? “hello 
true 
show word? 3.5 
true 
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X 
______________________________________________________________________________________________ 
xcor ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา x coordinate รายงาน  x coordinate ของเตาตัวปจจุบัน 
 
ตัวอยาง: 
show xcor 
50 
setx xcor + 10 
 
 
 
Y 
______________________________________________________________________________________________ 
ycor ผูรายงาน/ไมใสขอมูลปอนเขา 
 
ใชแทนคําวา y coordinate รายงาน y coordinate ของเตาตัวปจจุบัน 
 
ตัวอยาง: 
show ycor 
50 
sety ycor + 10 
 
 


