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Microsoft Kodu 

 Kodu เป็นเครื่องมอืในการพฒันาเกมแบบง่ายๆ ที่เหมาะส าหรบัเด็กๆ รวมไปถึงผู้ใหญ่ที่
อยากจะสรา้งเกมของตนเองขึน้มา ซึง่แต่เดมินัน้ Kodu Game Lab นัน้ จะมเีฉพาะบนเครื่องเล่นเกม 
Xbox ของไมโครซอฟท์เท่านัน้แต่ว่าวนันี้ไมโครซอฟทไ์ด้น าโปรแกรมเดยีวกนันี้มาลงสู่เครื่องพซีทีี่ใช้
ระบบปฏบิตักิารวนิโดวสด์ว้ยท าใหผู้ใ้ชพ้ซีอีย่างเรามโีอกาสเป็นนกัพฒันาเกมมอืสมคัรเล่นกบัเขาไดบ้า้ง 

 

 
  

การสรา้งเกมของ Kodu Game Lab นัน้เป็นลกัษณะของการใชเ้ครื่องมอืทีม่อียู่แลว้ในการก าหนด
ฉาก ตวัละครรปูแบบวธิกีารเล่น ซึง่ทัง้หมดนัน้เป็นเรื่องทีค่่อนขา้งง่ายและมขีัน้ตอนไม่ยุ่งยากอย่างไรก็
ตามแมว้่าจะเป็นเครือ่งมอืงา่ย ๆ ในการพฒันาเกมแต่กส็ามารถทีจ่ะท าการสรา้งเกมในแบบมผีูเ้ล่นหลาย
คนสามารถก าหนดใหใ้ชเ้มาส ์คยีบ์อรด์ หรอืจอยแพดแบบ Xbox ไดอ้กีดว้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ 
Kodu Game Lab นัน้ยงัเป็นแค่ตวั Technical Preview เท่านัน้ ยงัไม่ใช่เวอรช์นัเตม็แต่กส็ามารถใช้
สรา้งและลองเล่นเกมตวัอยา่งทีใ่หม้าได ้
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1. ความต้องการของระบบ 

 รองรบัระบบปฏบิตักิาร: Windows 7 ,Windows Vista, Windows XP 
 การด์กราฟิกทีส่นบัสนุน DirectX 9.0c และ Shader Model 2.0 หรอืสงูกว่าเป็นสิง่

จ าเป็นตอ้งมNีET Framework 3.5 หรอืสงูกว่าMicrosoft office redistributable 
XNAFramework 3.1จ าเป็นตอ้งม ี
 

2. การติดตัง้โปรแกรม 

 เขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์ http://www.pil.in.th  

2.1. เมือ่เขา้สู่หน้าเวบ็ไซต ์Partners in Learning แลว้  ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Download  

 
2.2 จะเขา้สู่หน้า Download  ใหค้ลกิทีค่ าว่า Kodu เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาตดิตัง้ทีเ่ครือ่ง 

 

 
2 

 
3 
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2.3   จะเปิดหน้าต่างเพื่อเริม่ดาวน์โหลดโปรแกรม   ให้คลกิที่ปุ่ม Save เมื่อดาวน์โหลด
โปรแกรมมาแลว้จะไดเ้กบ็เอาไวท้ีเ่ครือ่ง เพื่อเอาไปใชง้านในครัง้ต่อไปได ้  

  

 
 

 2.4  เมือ่คลกิปุม่Save แลว้  ใหเ้ลอืก Dirve หรอืโฟลเดอรเ์พื่อเกบ็ตวัตดิตัง้ที่ดาวน์โหลดมาเมือ่
เลอืกเสรจ็แลว้   ใหก้ดปุม่ Save 

 
 

 

 

 
4 
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2.5 โปรแกรมจะเริม่การดาวน์โหลด 

 
 

 2.6 เมือ่ดาวน์โหลดแลว้ จะไดต้วัตดิตัง้โปรแกรม  ดงัรปู 

 

 
 2.7  ดบัเบิล้คลกิทีต่วัSetup Programใหค้ลกิปุม่ Run   โปรแกรมจะเริม่ท าการตดิตัง้   

 

 
6 

 
7 

 
8 
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 2.8  เขา้สู่หน้าต่างการเริม่ตดิตัง้ โปรแกรมจะถามว่าจะยอมรบัลขิสทิธิ ์และเงือ่นไขต่าง ๆ ตามที่
ตกลงหรอืไม ่ คลกิที ่ I Accept  the terms in the  License  Agreement  เพื่อยอมรบั 

 
 2.9   ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Install 

 
  

 
10 
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2.10  โปรแกรมจะเริม่ท าการตดิตัง้ 

 
 

2.11  เมือ่ตดิตัง้เสรจ็แลว้  ใหก้ดปุม่Finish 

 
 

12 

 
11
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 2.12   หลงัจากทีต่ดิตัง้เสรจ็แลว้  จะไดต้วัโปรแกรมตดิตัง้ใวใ้นเครื่อง  โดยเป็นตวัไอคอนอยู่บน
Desktop เพื่อเอาไวใ้หเ้รยีกใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 

 

 
 

หมายเหตุ  การติดตัง้โปรแกรม Kodu นั ้นเครื่องที่ท าการติดตัง้จ าเป็นจะต้องมีการติดตัง้                                   
.net framework 3.1 เสยีก่อน สามารถ download มาตดิตัง้ลงเครื่องเมื่อ download มาชื่อไฟลอ์าจจะ
แสดงเป็น  xnafx31_redist.msi ใหท้ าการดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟลเ์พื่อท าการตดิตัง้ไดท้นัท ี

 

3. การเร่ิมใช้โปรแกรม 

3.1 การก าหนดค่าโปรแกรม Kodu 

3.1.1 ดบัเบลิคลิก้ทีไ่อคอน    

3.1.2 จะเขา้สู่หน้าต่างการก าหนดค่าสามารถก าหนดค่าตามความตอ้งการไดทุ้กหวัขอ้ 

3.1.3 เมือ่ก าหนดค่าแลว้ ใหก้ดปุม่ OK 
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3.2  การเขา้สู่โปรแกรมKodu 

 3.2.1  ดบัเบลิคลกิไอคอน  

 

 3.2.2  โปรแกรมจะเริม่ Start  เพื่อเขา้สู่หน้าจอหลกัในการท างาน 

 

 
 

3.2.3    หน้าจอหลกัของโปรแกรม 
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 3.3 เริม่ตน้การใชโ้ปรแกรม คลกิทีค่ าว่า RESUME เพื่อเขา้สู่ข ัน้ตอนต่อไป 

 
3.3.1กดปุม่ Esc เพื่อท าการแกไ้ข 
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  3.3.2  แนะน าปุ่มใชง้าน 

 

 
 

  กลบัสู่หน้าเมนูหลกั 

   เริม่เล่นเกมส ์         

   การเปลีย่นมมุมองในการมอง 
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  เพิม่วตัถุรปูแบบต่างๆลงในเกมส์ 

  การเพิม่หรอืแกไ้ขเสน้ทางในเกมส์ 

  การระบายส ี เพิม่และลบพืน้ทีก่ารท างาน 

  ใชใ้นการยกและกดลงของพืน้ทีผ่วิ 

  ใชท้ าพืน้ทีผ่วิใหเ้รยีบและดงึผวิใหข้ึน้เป็นเนิน 

  ใชท้ าพืน้ทีผ่วิใหเ้ป็นแนวราบและขรุขระ 

  ใชใ้นการเพิม่,ยกขึน้และดงึใหจ้มลงของน ้า 

  ลบวตัถุต่างๆ 

  เปลีย่นการตัง้ค่าต่างๆ 
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3.3.3  เริม่ตน้การสรา้งโปรแกรม 

 3.3.3.1  คลกิทีปุ่ม่ค าสัง่ LOAD  WORD 

 
 3.3.3.2  จะเขา้สู่หน้าต่าง LOCAL   
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 3.3.3.3  เลอืกรปูแบบทีช่อบ เมือ่เลอืกไดแ้ลว้ใหค้ลกิขวามตรงรปูแบบ  ใหเ้ลอืกค าสัง่ Play 

 
 

3.3.3.4  จะไดห้น้าจอดงัภาพ  เป็นหน้าจอทีอ่ธบิายถงึการเล่นว่าปุม่ต่าง ๆ ใชใ้นการเล่นยงัไง 

 
- ถา้ตอ้งการแกไ้ข  ใหก้ดปุม่  esc  
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3.3.3.5  หลงัจากทีก่ดปุ่ม esc แลว้  จะเขา้สู่หน้าจอ ส าหรบัแกไ้ข 

 
  

- ถา้ตอ้งการเพิม่วตัถุต่างๆลงไปในโปรแกรม ใหค้ลกิทีปุ่ม่  
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- ถา้คลกิทีต่วั  kodu กจ็ะไดต้วั kodu เพิม่ขึน้มาอกี 1 ตวั 

 
 

- หลงัจากทีเ่พิม่ตวั kodu ขึน้มาแลว้  โปรแกรมสามารถจะปรบัเปลีย่นเจา้ตวั kodu ได ้ โดย
การคลกิทีต่วั kodu และคลกิเมาสข์วา  จะมคี าสัง่ต่างๆ ขึน้มาใหเ้ลอืกในการใชง้าน 
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- ค าสัง่ Program เอาไวต้ัง้ค่าในการเล่นเกมส ์เมือ่คลกิเขา้ไปแลว้ จะไดห้น้าต่าง ดงัรปู 
 

 
- ถา้คลกิทีต่รงเครือ่งหมาย  +  ใตค้ าว่า WHEN   จะไดต้วัเลอืกเพิม่ขึน้มาอกี  

 
 
ใชใ้นการเลอืกว่าถา้จะเล่นเกมส ์ จะใชต้วัไหนเป็นตวับงัคบัในการเล่นเกมส์ 
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- หลงัจากทีเ่ลอืกอุปกรณ์ในการบงัคบัแลว้  ยงัสามารถเลอืกไดว้่าจะใหต้วั kodu ท าอะไรบา้ง
ในเกมส ์

 
วธิกีารใช ้ ใหค้ลกิทีเ่ครือ่งหมาย +  ทีใ่ตค้ าว่า DO  เมือ่คลกิแลว้ จะไดห้น้าต่าง ดงัรปูภาพ 
 

 
 
ในส่วนน้ี  สามารถก าหนดต่อไดว้่าจะใหต้วั  kodu  ท าอะไรได ้เช่น ยงิ,ยา้ยที ่  เป็นตน้ 


