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เทคนิคเบื้องต้นส�ำหรับเปลี่ยนแปลง
ตัวละคร Scratch
Scratch

เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
สร้างผลงานต่าง ๆ เช่น การท�ำแอนิเมชัน เกม ดนตรี ศิลปะ
การจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องพิมพ์ค�ำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเพียง
น�ำบล็อกค�ำสั่งมาวางเรียงต่อกันตามล�ำดับการท�ำงาน ซึ่งบล็อก
ค�ำสั่งนี้จะมีลักษณะคล้ายชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ ดังรูปที่ 1 จึงง่าย
ต่อการโปรแกรมและเหมาะกับการสอนหลักการโปรแกรมที่
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบและ
การท�ำงานร่วมกัน นอกจากนีย้ งั สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/

โปรแกรม Scratch ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก

3 ส่วน ได้แก่ เวที (Stage) ตัวละคร (Sprite) และสคริปต์
(Script) โดยแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันและท�ำงานร่วมกัน
รูปที่ 1 บล็อกค�ำสั่งที่เรียงต่อกันคล้ายชิ้นส่วนจิ๊กซอว์
การเขียนโปรแกรม Scratch ท�ำได้โดยการเขียนสคริปต์สั่งให้
ตัวละครท�ำงาน ณ ต�ำแหน่งต่าง ๆ บนเวที เพื่อให้ตัวละคร
การวางแผนก่อนการเขียนโปรแกรม จะช่วยให้สามารถ
เคลือ่ นที่ เปลีย่ นแปลงรูปร่าง แสดงอิรยิ าบถต่าง ๆ เช่น พูด เดิน
เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเทคนิคเบื้องต้น ตรวจสอบข้ อ ผิ ด พลาดจากการเขี ย นโปรแกรมได้ ง ่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
ส�ำหรับเปลีย่ นแปลงตัวละคร เพือ่ เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ซึ่งสามารถท�ำได้
ให้ตัวละครเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามจินตนาการ โดยการถ่ายทอดความคิดเป็นข้อความหรือเขียนผังงาน
ของผู้เขียนโปรแกรม
ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
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การกะพริบ
เป็นการปรากฏและหายไปของตัวละคร สลับกันภายใน
ช่วงเวลาหนึง่ สามารถเขียนล�ำดับการท�ำงานโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นข้อความได้ดังนี้
1. ตัวละครปรากฏ
2. รอเวลา 1 วินาที
3. ซ่อนตัวละคร
4. รอเวลา 1 วินาที
5. ท�ำซ�้ำตั้งแต่ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ไปเรื่อยๆ

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ภาพตัวละครย่อ-ขยายสลับกัน
ซึง่ เกิดจากตัวละครเปลีย่ นขนาดให้ใหญ่ขนึ้ 10% เป็นเวลา 1 วินาที
แล้วเปลี่ยนขนาดตัวละครให้เล็กลง 10% เป็นเวลา 1 วินาที
สลับกัน

การเปลี่ยนสีตัวละครโดยเพิ่มค่าสี
เป็นการเพิม่ ค่าสีให้กบั ตัวละครโดยก�ำหนดค่าสีทเี่ พิม่ ขึ้น
ภายในช่วงเวลาหนึง่ สามารถเขียนล�ำดับการท�ำงานโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นข้อความได้ดังนี้
จากล�ำดับความคิดดังกล่าว น�ำบล็อกค�ำสัง่ มาเรียงต่อกันได้ดงั รูปที่ 2
1. เปลี่ยนสีตัวละครเพิ่มขึ้น 25
2. รอเวลา 1 วินาที
3. ท�ำซ�้ำข้อ 1 ถึง ข้อ 2 ไปเรื่อยๆ
จากล�ำดับความคิดดังกล่าว น�ำบล็อกค�ำสัง่ มาเรียงต่อกันได้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 2 บล็อกค�ำสั่งที่เรียงต่อกันเป็นสคริปต์ที่ท�ำให้ตัวละครกะพริบได้
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ภาพกะพริบ ซึ่งเกิดจากตัวละครปรากฏ 1 วินาที
แล้วหายไป 1 วินาที สลับกัน

การย่อ-ขยายตัวละครสลับกัน
เป็ น การเปลี่ ย นขนาดของตั ว ละครให้ ใ หญ่ แ ละเล็ ก
ภายในช่วงเวลาหนึ่งสลับกัน สามารถเขียนล�ำดับการท�ำงาน
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นข้อความได้ดังนี้
1. ตัวละครมีขนาดใหญ่ขึ้น 10%
2. รอเวลา 1 วินาที
3. ตัวละครมีขนาดเล็กลง 10%
4. รอเวลา 1 วินาที
5. ท�ำซ�้ำข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ไปเรื่อย ๆ

รูปที่ 4 บล็อกค�ำสั่งที่เรียงต่อกันเป็นสคริปต์ที่ท�ำให้ตัวละครเปลี่ยนสีได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม คือ ตัวละครแมวเปลี่ยนสี
เริ่มจากสีน�้ำตาล สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สีฟ้าอ่อน สีน�้ำเงิน
สีมว่ งเข้ม สีชมพู สีแดง และวนกลับไปเริม่ ต้นสีนำ�้ ตาล ไปเรือ่ ย ๆ
ตั ว อย่ า งที่ ย กมานี้ เป็ น การท� ำ ให้ ตั ว ละครแสดง
การเปลี่ยนแปลงแบบพื้นฐานเท่านั้น ผู้เขียนโปรแกรมสามารถ
น�ำแนวคิดนี้ไปประกอบกับการเคลื่อนที่ของตัวละครจะท� ำ
ให้ตัวละครมีอิริยาบถที่หลากหลาย อาจเพิ่มค�ำสั่งให้ตัวละคร
จากล�ำดับความคิดดังกล่าว น�ำบล็อกค�ำสัง่ มาเรียงต่อกันได้ดงั รูปที่ 3 มีบทพูด หรือใส่เสียงประกอบ จะท�ำให้ตวั ละครมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม
Scratch. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558, จาก http://scratch.mit.edu/

รูปที่ 3 บล็อกค�ำสั่งที่เรียงต่อกันเป็นสคริปต์ที่ท�ำให้ตัวละครย่อ-ขยายได้
นิตยสาร สสวท.

