
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่ือประกอบการ

อบรม การเขยีนโปรแกรม

เบื้องตน้ 

MineCraft 
Designer 



 
 

 

           

  

สารบญั 

 

กจิกรรมการเรยีนรูพ้ืน้ฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยกระดาษกราฟ ............................................... 1 

1) ค าศพัท์............................................................................................................................................... 1 

2)การเขียนโปรแกรมบนกระดาษกราฟ ........................................................................................... 2 

การเขยีน Code อยา่งงา่ยเพือ่สรา้งเกม Minecraft ในแบบฉบบัของคณุเอง .................................... 6 

แหลง่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............................................................................................................................... 22 

อา้งองิ ......................................................................................................................................................... 23 

 

 



  

กจิกรรมการเรียนรูพ้ื้นฐานการเขยีนโปรแกรมดว้ยกระดาษกราฟ 

 
 

กอ่นทีทุ่กคนจะเขยีนโปรแกรมได ้เราจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัพื้นฐานของ
การเขยีนโปรแกรมกนักอ่น โดยทุกคนจะเริม่ตน้จากการเรียนรูส้ิง่เหลา่น้ี 
1) ค าศพัท์  บทเรียนน้ีมีค าศพัท์ใหมแ่ละส าคญัสองค าคอื: 
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1.1)Algorithm – ไหนลองพูดซ ิอลั-กอ-ร-ิทมึ 
Algorithm คอืรายการ ล าดบัข ัน้ตอนทีคุ่ณสามารถปฏบิตัติามไดจ้นจบ
งาน 
1.2)Program  – ไหนลองพูดซ ิโปร-แกรม 
Program คอื Algorithm ทีไ่ดร้บัการเขียนเป็นรหสัค าส ั่งใหเ้ป็นสิง่ที่
สามารถเรียกใชไ้ดโ้ดยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

 

2)การเขยีนโปรแกรมบนกระดาษกราฟ 

ในกจิกรรมน้ี เราจะบอกค าส ั่งใหค้นอืน่ท าการระบายสีลงบนกระดาษโดย
ตอ้งระวงัไมใ่หค้นอืน่เห็นรูปตน้ฉบบั โดยเราจะใชก้ระดาษกราฟทีม่ีชอ่งตาราง
ขนาด 4x4 ชอ่งในการท ากจิกรรม โดยก าหนดจุดเริม่ตน้ไวท้ีมุ่มซา้ยบนของ
กระดาษจากนัน้เราจะบอกค าส ั่งงา่ยๆใหเ้พือ่นรว่มทีมที่รบัหน้าทีเ่ป็นเครือ่ง 
Automatic Realization Machine (ARM) ท างาน 
 
โดยชุดค าส ั่งมีท ัง้หมดดงัน้ี 

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 เลือ่นไปทางซา้ย 1 ช่อง 

 เลือ่นไปดา้นบน 1 ช่อง 

 เลือ่นไปดา้นลา่ง 1 ช่อง 

 ระบายสีลงในชอ่ง 
 
ตวัอยา่ง น่ีคอืวธิีทีเ่ราจะเขยีนอลักอรทิมึแนะน าเพือ่น (ทีเ่ป็นเครือ่ง ARM) ใหท้ า
การระบายสีลงในชอ่งตารางวา่งเปลา่ของพวกเขาเพือ่ใหไ้ดรู้ปเหมือนรูปภาพ
ดา้นลา่ง: 

 
  

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 ระบายสีลงในชอ่ง 

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 เลือ่นไปดา้นลา่ง 1 ช่อง 

 ระบายสีลงในชอ่ง 
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มนัเป็นเรือ่งทีง่า่ยมากทีจ่ะเขยีน แตม่นัจะใชเ้วลามากมายในการเขยีนค าแนะน า
ส าหรบัตารางน้ี: 

 
 
 
ดว้ยการแทนคา่เพียงเล็กน้อย เราก็จะสามารถท าสิง่เหลา่น้ีไดอ้ยา่งงา่ยดายมาก
ขึน้! แทนทีจ่ะตอ้งเขียนเป็นวลีท ัง้หมดส าหรบัแตล่ะค าส ั่ง เราสามารถใชลู้กศร 
ทดแทนวลีเหลา่นัน้ได ้
 

                                          

 
 

 
 
 
ในกรณีน้ี สญัลกัษณ์ลูกศรคอืรหสัค าส ั่ง"โปรแกรม" และวลีค าส ั่งคอื "อลักอรทิมึ"  
 
นั่นหมายความวา่เราสามารถเขยีนอลักอรทิมึ: 
"เลือ่นไปทางขวา 1 ชอ่ง   เลือ่นไปทางขวา 1 ชอ่ง  ระบายสีลงในชอ่ง" 
ซึง่มนัจะสอดคลอ้งกบัรหสัค าส ั่งโปรแกรมดงัน้ี 

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 ระบายสลีงในช่อง 

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 ระบายสลีงในช่อง 

 เลือ่นไปดา้นลา่ง 1 ช่อง 

 เลือ่นไปทางซา้ย 1 ช่อง 

 ระบายสลีงในช่อง 

 เลือ่นไปทางซา้ย 1 ช่อง 

 และอกีกวา่ 14 ค าส ั่ง 

 

เลือ่นไป
ทาง 
ขวา 1 
ชอ่ง 
 

เลือ่นไป
ดา้น 
บน 1 ชอ่ง 
 

เลือ่นไป
ทาง 
ซา้ย 1 
ชอ่ง 

เลือ่นไป
ดา้น 
ลา่ง 1 
ชอ่ง 

ระบาย
ส ี
ลงใน
ชอ่ง 
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ในการใชลู้กศร เราสามารถยอ้นไปท าชุดค าส ั่งจากรูปตวัอยา่งกอ่นหน้าไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย 

 
 
ใหท้ดลองเขยีนชุดค าส ั่งลูกศรจาก Algorithm ตอ่ไปน้ี 
เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง     ระบายสีลงในชอ่ง     เลือ่นไปทางขวา 1 ชอ่ง     เลือ่น
ไปดา้นลา่ง 1 ชอ่ง 
ระบายสีลงในชอ่ง     เลือ่นไปทางซา้ย 1 ชอ่ง     เลือ่นไปทางซา้ย 1 ชอ่ง     
ระบายสีลงในชอ่ง 
เลือ่นไปดา้นลา่ง 1 ช่อง     เลือ่นไปทางขวา 1 ชอ่ง     ระบายสีลงในชอ่ง     
เลือ่นไปทางขวา 1 ช่อง 

 
 
ตอ่ไปใหล้องท ากจิกรรมจากกระดาษกราฟทีไ่ดร้บัแจกไป 
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การเขยีน Code อยา่งงา่ยเพือ่สรา้งเกม Minecraft ในแบบฉบบัของ

คณุเอง 
 
1.เปิดไปยงั code.org/Minecraft จากนัน้คลกิเลือกภาษาทีต่อ้งการใชง้าน 
(หมายเหต ุ: ยงัไมม่ีภาษาไทยใหเ้ลือก) 
   ใหค้ลกิเลือกภาษาเป็น English แลว้คลกิทีปุ่่ ม Submit  

 
 
2.ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Start บน แบนเนอร์ Minecraft Designer 
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3.จะปรากฏวดิโีออธบิายเกม ทา่นสามารถดจูนจบและคลกิ X เพือ่ปิดวดิโีอ 

 
ค าอธบิาย : วดิโีอแนะน าการสรา้งเกม Minecraft 
สวสัดคีรบั ผมชือ่ เจนส์ และผมเป็นหวัหน้าทีมสรา้งสรรและออกแบบเกม 
Minecraft 
ในชั่วโมงถดัไป คณุจะไดส้รา้งเกม Minecraft ของคุณเอง 
ทุกอยา่งจะดเูหมือนกบัเกม Minecraft ในภาคปกต ิแตทุ่กอยา่งในโลกจะหยุดลง 
แกะจะไมเ่ดนิไปไหน ไกจ่ะไมว่างไข ่ซอมบี้จะยืนอยูน่ิ่งๆ 
มนัขึน้อยูก่บัคณุทีจ่ะเพิม่ Code เพือ่ใหโ้ลก Minecraft กลบัมาท างานอีกคร ัง้ 
 
ฉนัชือ่ เมลซิซา่ และฉนัเป็นนกัวจิยัผูใ้ชง้าน ที ่Minecraft 
ในงานน้ี สิง่ทีฉ่นัสนใจอยา่งจรงิจงั จะเป็นเรือ่งทีผู่ค้นคดิและมีปฏสิมัพนัธ์กบั
เทคโนโลยีอยา่งไร 
และงานน้ีมนัเป็นงานทีย่อดเยีย่มมากส าหรบัฉนั  
ทีจ่ะท าใหว้ศิวกรรมคอมพวิเตอร์และจติวทิยาเรือ่งการคดิและการกระท าของ
มนุษย์ไปดว้ยกนัได ้
 
คณุจะเห็นวา่หน้าจอถูกแบง่ออกเป็นสามสว่นหลกัๆ ไดแ้ก่ 
1)สว่นพื้นทีด่า้นซา้ยสุดจะเป็น Gamespace ใชส้ าหรบัเลน่เกม Minecraft 
ซึง่ตอนน้ีท ัง้โลกหยุดน่ิงไปหมด เราตอ้งช่วยกนัแกป้ญัหาน้ีดว้ยการใช ้code 
2)สว่นพื้นทีต่รงกลางคอื Tool box กลอ่งตา่งๆในพื้นทีน้ี่ 
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คอืชุดค าส ั่งทีไ่ก ่แกะและสตัว์อืน่ๆใน Minecraft สามารถเขา้ใจค าส ั่งได ้
3)สว่นพื้นทีด่า้นขวาเราเรียกวา่ workspace หรือพื้นทีท่ างาน 
ซึง่เป็นพื้นที ่ทีจ่ะใชส้รา้งโปรแกรมของเรา 
และหากคณุลืมไปวา่ตอ้งท าอะไร ก็จะมีค าแนะน าส าหรบัแตล่ะดา่นอยูด่า้นบน 
ในการเริม่ตน้ เราจะเขยีนโปรแกรมใหก้บัไก ่
ใหล้ากกลอ่งค าส ั่ง move forward ไปยงั workspace 
และเมือ่ฉนัคลกิทีปุ่่ ม Run ไกก็่จะเดนิไปขา้งหน้าหน่ึงกา้ว 
ในการไปตอ่ ฉนัจะท าการลากค าส ั่ง move forward อีกกลอ่ง 
ไปไวภ้ายใตค้ าส ั่ง move forward ตวัแรกจนกระท ั่งมีแถบสีสวา่งปรากฎขึน้มา  
จากนัน้ใหป้ลอ่ยเมาส์แลว้ค าส ั่งท ัง้สองกลอ่งก็จะตดิเขา้ดว้ยกนั 
และเมือ่ฉนัคลกิทีปุ่่ ม Run อีกคร ัง้ ไกก็่จะเดนิไปสองกา้ว 
เมือ่ใดทีค่ณุตอ้งการจะลบกลอ่งค าส ั่ง ก็แคล่บออกจากชุดค าส ั่งทีต่อ่กนัอยู ่โดย
การคลกิลากกลบัมาที ่Toolbox 
หลงัจากคุณคลกิทีปุ่่ ม Run คุณสามารถคลกิทีปุ่่ ม Reset เพือ่เริม่เกมใหมไ่ด้
ตลอดเวลา 
เอาละ่ ตอนน้ีถงึตาคุณแลว้ทีจ่ะสรา้งเกม Minecraft ในแบบฉบบัของคณุเอง 
ขอใหส้นุกนะ 
 
4.ในหน้าจอโปรแกรม เมือ่คณุเขยีนค าส ั่งเสร็จเรียบรอ้ย ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Run เพือ่
ทดลองโปรแกรมของคณุ 
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5.ดา่นที ่1 ไกย่ืนแข็งอยูก่บัที ่ใหใ้ชค้ าส ั่ง Move และ Turn ภายในกลอ่งค าส ั่ง 
When spawned เพือ่ใหไ้กเ่คลือ่นที ่

 
 
6.เมือ่ท าภารกจิส าเร็จจะมีหน้าตา่งแสดงความยนิดขีึน้มา ใหค้ลกิทีปุ่่ ม 
Continue 
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7.ดา่นที ่2 เยีย่มมาก, ตอนน้ีไกเ่คลือ่นทีไ่ดแ้ลว้ แตไ่กก็่หยุดลงอีก ซึง่ในเกม ไก่
จะตอ้งเดนิไปเรือ่ยๆ ใหใ้ชค้ าส ั่ง forever do เพือ่ท าซ า้ค าส ั่ง ใหไ้กเ่ดนิไปเรือ่ยๆ 

 
 
8.ดา่นที ่3 ตอนน้ีก็เดนิไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งมนัดแูปลกมากๆ, ฉะนัน้ในเกม 
ใหใ้ชค้ าส ั่ง turn random เพือ่สุม่ใหไ้กเ่ดนิไปในทศิทางตา่งๆเพือ่ความสมจรงิ 
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9.กอ่นเขา้ดา่นที ่4 จะมีวดิโีออธบิายเกีย่วกบั Events ใหด้จูนจบแลว้กด X เพือ่
ปิดวดิโีอ 

 
ค าอธบิายวดิโีอ Minecraft Hour of Code: Events 
ในดา่นตอ่ไป คณุจะตอ้งเลือกตวัละคร วา่จะใช ้Steve หรือ Alex  
กดปุ่ ม ลูกศร บนคย์ีบอร์ดของคณุเพือ่เคลือ่นทีไ่ปดา้นบน ดานลา่ง ดา้นซา้ยหรือ
ดา้นขวา 
ตอนน้ีคุณสามารถเลือ่นไปยงับรเิวณตา่งๆของฉากไดต้ามตอ้งการ 
หากตอ้งการใชง้านหรือใชป้ระโยชน์จากสตัว์ตา่งๆ คณุจะตอ้งเดนิไปยงัสตัว์แลว้
หน้าเขา้หาสตัว์จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม Spacebar 
หากคณุใชอุ้ปกรณ์ทีม่ีหน้าจอสมัผสั คณุสามารถปดัน้ิวขึน้บน ปดัลงลา่ง ปดัไป
ซา้ยหรือขวา เพือ่เคลือ่นทีไ่ปรอบๆ 
และใชก้ารแตะลงไปบนเกมเพือ่เรียกใชง้านสตัว์หรือสิง่ของทีอ่ยูด่า้นหน้าของคณุ 
แลว้มนัจะเกดิอะไรขึน้ เมือ่คณุใช้งานสตัว์หรือสิง่ของตา่งๆ 
ใน Minecraft  แกะจะใหข้นแกค่ณุ, ววัจะวิง่หนีไปและเจา้ครีปเปอร์จะระเบดิ
เวลาทีค่ณุเดนิเขา้ไปใกล้ๆ  
ปฏกิริยิาเหลา่น้ีเกดิขึน้ได ้ตอ้งขอบคณุสิง่ทีเ่รียกวา่ Events 
Events จะไปบอกโปรแกรมของคณุใหฟ้งัค าส ั่ง หรือใหร้อเมือ่มีบางอยา่ง
เกดิขึน้ 
และเมือ่มนัเกดิขึน้แลว้ ก็ใหด้ าเนินการตามค าส ั่งนัน้ๆ 
และในดา่นถดัไป คุณจะมีชุดค าส ั่งใหมส่ าหรบั Events  
เชน่ when touched แลว้วิง่ เมือ่คณุไปแตะสตัว์  
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หรือ when used เมือ่ไรทีค่ณุตอ้งการใชง้านสตัว์ 
หรือ หากคณุตอ้งการใหซ้อมบี้ของคณุหายไปเมือ่พระอาทติย์ขึน้ ใหใ้ชค้ าส ั่ง 
when day 
10.ใหเ้ลือกตวัละครทีจ่ะใชใ้นการเลน่เกม 

 
 
11.ดา่นที ่4 คลกิทีปุ่่ ม Run แลว้ลองใช้ลูกศรบนคย์ีบอร์ดเดนิไปยงัประตบูา้น  
    จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม Spacebar เพือ่เปิดประตแูลว้เขา้ไปขา้งใน 
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12.ดา่นที ่5 ใน Minecraft แกะจะใหข้นเมือ่เอาค าส ั่ง drop ไปใสใ่นชุดค าส ั่ง 
when used 
จากนัน้ใหเ้ดนิไปทีแ่กะและกดปุ่ ม spacebar เพือ่เลือกใช ้แลว้แกะก็จะให้
สิง่ของมา 

 
 
13.ดา่นที ่6 พวกววัก าลงัหลงทาง ใหน้ าทางมนักลบัมายงัทุง่หญา้โดยใชค้ าส ั่ง 
move a step toward ในชุดค าส ั่ง forever do ซึง่เป็นชุดค าส ั่งแบบท าซ า้
ค าส ั่ง 
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14.ดา่นที ่7 เสน้ทางทีจ่ะไปยงัแกะถูกปิดก ัน้ไวด้ว้ยก าแพงหนิ แตโ่ชคยงัดทีีม่ีค
รีปเปอร์อยูท่ีน่ี่ ครีปเปอร์จะระเบดิหลงัจากคณุแตะทีต่วัมนั ฉนัน้ใหใ้ชค้รีปเปอร์
ระเบดิก าแพงแลว้คุณจะเขา้ไปหาแกะได ้

 
 
15.ดา่นที ่8 โอว้ ไม!่ ซอมบี้วางกบัดกัขงัคณุเอาไวข้า้งใน คณุตอ้งเขยีนค าส ั่งให้
เจา้ยกัษ์เหล็กโกเล็ม ไลต่ามและโจมตเีหลา่ซอมบี้ 
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16.ดา่นที ่9 ตอนน้ีคุณสามารถเตมิเต็มโลกของคณุไดต้ามใจปราถนา! ใชค้ าส ั่ง 
spawn ภายใตชุ้ดค าส ั่ง when run เพือ่สรา้งสิง่ตา่งๆเมือ่เริม่เกม 

 
 
17.กอ่นเขา้ดา่นที ่10 จะมีวดิโีอบรรยาย ใหด้วูดิโีอจนจบแลว้คลกิ X เพือ่ปิด 
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ค าอธบิายวดิโีอ Minecraft Hour of Code: Spawn 
ในเกม spawn มีความหมายเชน่เดยีวกบัการสรา้ง 
ในดา่นน้ี ใหส้รา้งซอมบี้ขึน้มาเมือ่พระอาทติย์ตกดนิ 
วธิีการสรา้งคอื เราจะใชชุ้ดค าส ั่ง when night 
ซึง่เราต ัง้ใจใหซ้อมบี้ถูกสรา้งขึน้ในตอนค ่า 
เราก็จะเพิม่ค าส ั่ง spawn zombie ภายใตชุ้ดค าส ั่ง when night 
และเมือ่เหลา่ซอมบี้ถูกสรา้งขึน้ ซอมบี้แตล่ะตวัก็จะท าค าส ั่งตามทีเ่ราก าหนดให้
ภายใต ้Events หรือชุดค าส ั่ง when spawned 
ขอใหส้นุกกบัการสรา้งซอมบี้นะ! 
 
18.ดา่นที ่10 ตอนน้ีคณุสรา้งซอมบี้ไดแ้ลว้ ใชค้ าส ั่ง spawn เพือ่สรา้งซอมบี้
สามตวัเมือ่พลบค ่า จากนัน้ส ั่งใหเ้หลา่ซอมบี้เดนิตามมาทีค่ณุ ใหค้ณุเอาชีวติรอด
จนกวา่จะรุง่สาง 
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19.ดา่นที ่11 บางเกมจะใหค้ะแนนกบัคณุ, ใหเ้ลน่แตะกบัเจา้ยกัษ์เหล็กโกเล็ม
และใชค้ าส ั่ง add 1 to score เพือ่ใหค้ะแนนตวัคณุเองเมือ่คณุไปแตะเจา้ยกัษ์
เหล็กโกเล็มได ้ใหเ้ก็บคะแนนใหไ้ด ้5 แตม้เพือ่เอาชนะดา่นน้ี 

 
 
20.กอ่นเขา้ดา่นที ่12 จะมีวดิโีอบรรยาย ใหด้วูดิโีอจนจบแลว้คลกิ X เพือ่ปิด
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ค าอธบิายวดิโีอ Minecraft Hour of Code: Congratulations 
ขอแสดงความยนิดดีว้ย! คณุเพิง่จะไดเ้รียนรูก้ารใชง้านค าส ั่งดา้นวทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอร์เพือ่ท าใหโ้ลก Minecraft กลบัมามีชีวติอีกคร ัง้ตอนน้ีคุณคอื
นกัพฒันาโปรแกรมแลว้ คุณไดป้ลดล็อคค าส ั่งและสตัว์ท ัง้หมดออกมาแลว้ ตอ่ไป
คณุก็เลือกไดว้า่จะใหเ้กดิอะไรขึน้บา้ง 
 
เด็กๆพูดคยุกนั “เธอตอ้งการจะใหม้นัท าอะไร  โอเค เราอยากใหม้นัไปและเมือ่
ถงึกลางคืนก็ใหม้นัระเบดิ 
                     เราไมไ่ดต้อ้งการจะเก็บแร ่แตเ่ราก าลงัจะเก็บทราย! ...” 
 
หลงัจากทีค่ณุสรา้งเกมของคณุเสร็จแลว้ เลือก share เพือ่รบัลงิค์ทีค่ณุจะ
สามารถแบง่ปนักบัเพือ่นของคณุ หรือเลน่เกมของคณุบนมือถือของคณุ 
ขอใหส้นุกนะ! ผมก าลงัรอทีจ่ะเลน่ Minecraft ในรูปแบบของคณุอยูน่ะ 
 
21.ดา่นที ่12 สรา้งโลก Minecraft ในแบบทีค่ณุตอ้งการไดเ้ลย เมือ่สรา้งเสร็จ
ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Run และทดลองเลน่เกมด ูคณุสามารถ reset เพือ่ปรบัเปลีย่นเกม
ไดต้ามตอ้งการ เมือ่สรา้งเสร็จแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม Finish 
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22.คณุสามารถ Copy ลงิค์หรือกดปุ่ มแบง่ปนัไปยงั Facebook, Twitter หรือ

ส ั่งพมิพ์ลงิค์ออกมา จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม Finish 

 

 

23.พมิพ์ชือ่และนามสกุลของคณุเป็นภาษาองักฤษลงไปในชอ่ง Name แลว้คลกิ

ทีปุ่่ ม Submit เพือ่ใสชื่อ่ลงไปในใบประกาศการผา่นหลกัสูตร Hour of Code 
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24.คลกิบนใบประกาศเพือ่ดรููปใบประกาศขนาดใหญ ่โดยคณุสามารถบนัทกึรูป

หรือส ั่งพมิพ์ใบประกาศออกมาทางเครือ่งพมิพ์ไดเ้ลย หรือจะ share on 

facebook หรือ share on twitter ก็ได ้
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แหลง่เรียนรูเ้พิม่เตมิ 
 

 education.microsoft.com 

 mva.microsoft.com 

 www.microsoft.com/en-us/learning 

 www.programming.com 

 www.programming.in.th 

 www.devahoy.com 

 ocw.mit.edu/index.htm 

 www.thaicyberu.go.th 

 www.youtube.com/user/Microsoft 

 www.youtube.com/user/Sabyelife 

 www.youtube.com/user/prasertcbs 

 www.youtube.com/user/JohnMorrisVideo 
  

http://www.youtube.com/user/JohnMorrisVideo
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อา้งองิ 
 

 https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher 

 https://www.youtube.com/watch?v=vBUtejDNvrs&featur
e=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=52DWGmYuGV0&f
eature=youtu.be 

 https://code.org/minecraft 
 


