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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนในสังคม
เนื่องจากเกมในปัจจุบันน้ันได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นท าให้ผู้ใหญ่และ
ผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเกม ดังนั้นจึงออกแบบเกมนี้มาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ใหญ่และ
ผู้ปกครอง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการการคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิต เพื่อส่งผลต่อการเรียนและการด ารงชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้รอบตัว 
ต่างๆ ผ่านความสนุกของตัวเกมและเพิ่ม EQ   ให้กับผู้เล่นด้วย 
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โครงการจุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ทุกท่าน 
ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งในการท า
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ อาจารย์วรินทร์ วัฒนพรพรหม, อาจารย์วรเดช รินสุรงควงศ์,     อาจารย์
วรสิงค์ รินสุรงควงศ์,อาจารย์ธันยา นวลละออง,อาจารย์พรรษวุฒิ เคหสุขเจริญและ    อาจารย์มาย 
ยินชัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์วรินทร์ วัฒนพรพรหมซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในความกรุณาเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ค าแนะน า ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งดีๆมากมาย ที่ท าให้ศิษย์คนนี้
ท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ นายกิตติกานท์ อรสุทธิกุล,นายรติยา ฟองเอมและนางสาวสุบงกช มณีรัตน์
เพื่อนร่วมงานที่คอยปรึกษา และท างานร่วมกันมาด้วยความอุตสาหะ จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างที่ตั้งไว้ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุค
สมัยโดยในปัจจุบัน สมาร์ทโฟน ถือว่ามีบทบาทส าคัญกับเยาวชน ในส่วนของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้  
ความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร  และเกมบนมือถือที่เป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งบนสมาร์ทโฟน แต่
สังคมตั้งทัศนคติที่ไม่ดีเพราะปัจจุบันเกมบางประเภทมีเนื้อหาที่รุนแรง เล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว เกมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสอดแทรกเนื้อหาความรู้ได้ดีกว่าหนังสือ
เพราะเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น มีทั้งเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูน่าสนุกและน่าสนใจ
มากกว่าหนังสือ ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นโครงการออกแบบเกมเรื่อง   เมคานิมอล พัทข้ึนมา เพื่อแสดงให้
เห็นว่าเกมสามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ของผู้เล่นได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสอนให้รูจ้ักการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบ  

 2. เพื่อเสรมิสร้างทกัษะกระบวนการทางความคิด และทกัษะกระบวนการแกป้ัญหา 
3. เพื่อพัฒนาเกมเพื่อขายในตลาดโลก  
4. เพื่อให้ความบันเทิง ความสนกุสนาน และความเพลิดเพลนิ แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ 
 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
ตัวเกมเป็นแนวมินิกอล์ฟในมิติใหม่โดยผู้เล่นจะต้อง วางแผนการตีลูกบอลสัตว์ให้ลงหลุม

ภายในจ านวนครั้งที่น้อยที่สุด 
โดยใช้โปรแกรม Unity3D ซึ่งออกแบบตัวโปรแกรมด้วยภาษา Java  และเขียนใน

รูปแบบของ Oriented Programming (OOP)  โดยเรียกชุดคาสั่งจาก Unity มาใ  พร้อมกับโค้ดที่ถูก
ออกแบบไว้ ซึ่งมีได้มีการเก็บลงบนฐานข้อมูลลงในตัวเกมอีกด้วย 
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1.4 ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบในส่วนของ Graphic 3D, Level Design UV Texture Creator,Cutscenes 
และ Paint texture 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ ตรรกศาสตร์ และความน่าจะ
เป็น ผู้เล่นจะสนุกไปกับตัวละครลูกบอลสัตว์และการเล่นแบบพัทกอล์ฟ ได้รับความรู้ ฝึกการใช้ EQ 
ในการจินตนาการรูปแบบการเล่นได ้
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บทที่  2 

ทฤษฎี 
 
2.1 ทฤษฎีสี (นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์,2553:online) 

2.1.1 จิตวิทยาเกี่ยวกับส ี
  สีแดง  ให้ความรู้สกึร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลือ่นไหว ตื่นเต้น เร้าใจ  
มีพลงัความอุดมสมบรูณ์ ความมั่งค่ัง ความรัก ความส าคัญ อันตราย 
  สีสม้  ให้ความรู้สึก รอ้น ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความ
คึกคะนอง การปลดปล่อย  ความเปรี้ยว  การระวัง 
  สีเหลือง  ให้ความรู้สกึแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบาน สด
ช่ืนชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อ านาจบาร 
  สีเขียว ให้ความรู้สกึ สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น  การพักผ่อ การผ่อนคลาย 
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเยน็ 
  สีน้ าเงิน  ให้ความรูส้ึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน
ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สงูศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน 
  สีม่วง  ให้ความรูส้ึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลบั ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลงั
แฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ 
  สีฟ้า  ให้ความรู้สกึ ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปรง่ใส สะอาด ปลอดภัย 
ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอสิระเสรีภาพ การช่วยเหลอื แบ่งปัน 
  สีขาว  ให้ความรู้สึก บรสิุทธ์ิ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การ
เกิด ความรัก ความหวัง ความจรงิ ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
  สีด า  ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย 
ความช่ัว ความลับ ทารุณ โหดร้าย ความเศร้า หนักแน่น เข้มเข็ง อดทน มีพลัง 
  สีชมพู  ให้ความรู้สกึ อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจ
ใส่  วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส 
  สีเทา  ให้ความรูส้ึก เศร้า อาลัย  ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา  
ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน 
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  สีทอง ให้ความรู้สกึ ความหรหูรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งส าคัญ ความ
เจริญรุง่เรือง ความสุข ความมั่งค่ัง ความร่ ารวย การแผก่ระจาย 
 

2.1.2  แสงสี 
แสง เป็นพลังงานรังสี ( Radiation Energy ) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วย

กระบวนการ วิเคราะห์แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์ พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์
กับต าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้  

 

ภาพท่ี2-1 : ภาพแสดงระดับสีต่างๆ ของ spectrum 
 

จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหลี่ยมสี CIE พบว่า แสงสี
เป็นพลังงานเพียง ชนิดเดียวที่ปรากฎสี จากด้านทั้ง 3 ด้านของรูปสามเหลี่ยมสี CIE นักวิทยาศาสตร์
ได้ก าหนดแม่สีของแสงไว้ 3 สี คือ สีแดง ( Red ) สีเขียว (Green) และสีน้ าเงิน ( Blue ) แสงทั้งสามสี 
เมื่อน ามาฉายส่องรวมกัน จะท าให้เกิด สีต่าง ๆ ข้ึนมา คือ 

แสงสีแดง + แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง ( Yellow ) 
แสงสีแดง + แสงสีน้ าเงิน = แสงสีแดงมาเจนตา ( Magenta) 
แสงสีน้ าเงิน +  แสงสีเขียว = แสงสีฟ้าไซแอน ( Cyan ) 

 

ภาพท่ี2-2 : ภาพแสดงการวัดระดับ spectrum และวงจรแม่สี RGB 
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และถ้าแสงสีทัง้สามสีฉายรวมกัน จะได้แสงสีขาว หรอื ไม่มสี ีเราสามารถสังเกตแมส่ีของ
แสงได้จากโทรทัศน์สี หรือจอคอมพิวเตอรส์ ี โดยใช้แว่นขยายส่องดหูน้าจอจะเห็นเป็นแถบสีแสงสว่าง 
3  ส ี คือ แดง เขียว และน้ าเงิน  นอกจากนี้เราจะสังเกตเหน็ว่า   เครื่องหมายของสถานีโทรทัศน์ส ี
หลาย ๆ ช่อง   จะใช้แม่สีของแสง ด้วยเช่นกัน  ทฤษฎีของแสงสีนี้ เป็นระบบสทีี่เรียกว่า RGB   
( Red - Green - Blue ) เราสามารถน าไปใช้ในการ ถ่ายท าภาพยนตร์  บันทึกภาพวิดีโอ  การสร้าง 
ภาพ  เพื่อแสดงทางคอมพิวเตอร ์ การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เป็นต้น 

แสงสีที่เป็นแม่สี คือ สีแดง น้ าเงิน เขียว จะเรียกว่า สีพื้นฐานบวก ( Additive primary 
colors )คือ เกิดจาก การหักเหของแสงสีขาว  ส่วนสีใหม่ที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสงทั้ง
สามสี จะเรียกว่า สีพื้นฐานลบ (Subtractive primary colors ) คือ  สีฟ้าไซแอน (Cyan)  สีแดงมา
เจนต้า(Magenta) และสีเหลือง (Yellow)  ทั้งสามสีเป็นแม่สีแม่ใช้ในระบบการพิมพ์ออฟเซท หรือที่
เรียกว่า ระบบสี CMYK โดยที่มีสีด า (Black) เพิ่มเข้ามา 

 

 

 
ภาพท่ี2-3 : ภาพแสดงวงจรส ี
 
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน ในการออกแบบตัวละครและด่านนั้น สีและแสงก็เป็นส่วนส าคัญในการ
ออกแบบเพราะจะช่วยให้ถึงความหมายของตัวละคร มิติตัวละคร รวมไปถึงลักษณะสีแสงของงานใน
เกมทั้งหมดด้วย 
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2.2 การลดทอนรูป (วัฒนาพร  เขื่อนสุวรรณ,2547:online) 
การลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง หมายถึงการน าภาพเหมือนจริงมาลดทอน บางส่วน

ของภาพให้น้อยลง มีรูปร่างแตกต่างไปจากเดิม และมีความเป็นอิสระในการระบายสีเชิงสร้างสรรค์ได้
มากขึ้น 

วิธีการลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง มีดังนี้ 
 1) วิธีการลดทอนด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ คือ เปลี่ยนสีในรูปร่าง รูปทรงเดิม 

ให้แตกต่างไปจากของจริงตามแนวเบื้องต้นท าให้ภาพเหมือนจริงแปรสภาพไปเป็นการใช้สีอย่าง
สร้างสรรค์ แสดงการลดทอนด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ 

 2) การลดทอนภาพด้วยการใช้เส้นและสีเปลี่ยนรูปทรงเดิม หมายถึง การใช้
เส้นและสีมาสร้างสรรค์ตามสัดส่วนของภาพเหมือนจริง เช่น ลากเส้นจากรูปทรงเดิมอย่างอิสระแล้ว
ระบายสีหรือประจุดด้วยสีให้มีน้ าหนักแตกต่างไปจากภาพเดิม จะเป็นการลดทอนภาพได้อีกวิธีหนึ่ง 

 3) การลดทอนภาพด้วยการลดรูปทรงและรายละเอียด หมายถึง การ
ลดทอนรูปภาพจากของจริง โดยตัดทอนรายละเอียดให้เหลือส่วนที่ส าคัญไว้เท่านั้น วิธีง่ายๆ  

 
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน ในการออกแบบตัวละครเราได้น าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงมาลดทอนสัดส่วนให้
เหลือเป็นรูปทรงเลขาคณิต 
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2.3 รูปเรขาคณิต / รูปทรงเรขาคณิต (รูปทรงเรขาคณิต,2555:online) 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรปู 
ได้แก่ กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง กลุม่นี้คือ รูปหลายเหลี่ยม ( polygon ) และ
กลุ่มที่มีขอบหรอืด้านเป็นเส้นโค้งงอ เช่น รูปวงกลม และรปูวงรี เป็นต้น กลุ่มนี้ไม่มีช่ือเรียกโดยเฉพาะ 
 2.3.1 รูปต่างๆ ทางเรขาคณิต 

รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม 

รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม 

รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม 

รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม 

รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม 

รูปวงกลม มเีส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเปน็ระยะทางเท่ากัน 

รูปวงรี มีเส้นเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เทา่กัน 
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 2.3.2 รูปทรงเรขาคณิต  
 รูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รปูทีม่ีส่วนทีเ่ป็นพื้นผิวส่วนสงูและส่วนลึก หรือหนา 

 รูปทรงกลม   รูปทรงสีเ่หลี่ยมมมุฉาก   รูปทรงกระบอก 
 
 2.3.3 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ปริซมึ เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มหีน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรปูหลายเหลี่ยมทีเ่ท่ากัน
ทุกประการหน้าตัด (ฐาน) ทัง้สองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มหีน้าข้างเป็นรปูสีเ่หลี่ยมมมุฉาก การ
เรียกช่ือปรซิึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซมึส่วนต่างๆของปรซิึมมีช่ือเรียก ดังนี ้

  
ภาพท่ี2-4 : ภาพปริซึมสามเหลี่ยมและปริซึมสี่เหลี่ยม 
 
 ทรงกระบอก เป็นรปูเรขาคณิตสามมิตทิี่มีฐานสองฐานเป็นรปูวงกลมทีเ่ท่ากันทกุประการ
และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมติิน้ันด้วยระนาบที่ขนานกบัฐานแล้ว จะได้
หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทกุประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่างๆของ
ทรงกระบอก 

ข้อแตกต่างของปริซมึกับทรงกระบอก คือ 

- ฐาน ปริซมึเป็นรปูหลายเหลี่ยมทรงกระบอกเป็นวงกลม- ด้านข้าง ปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทรงกระบอกเป็นผิวเรียบโค้ง        

 

ภาพท่ี2-5 : ภาพทรงกระบอก 

   ส
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 พีระมิด เป็นรปูเรขาคณิตสามมิตทิี่มีฐานเป็นรปูเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยุบ่น

ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทกุหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น การ

เรียกช่ือพรีะมิดจะเรียกตามรปูฐานของพรีะมิด 

ส่วนต่างๆของพีระมิด 

  

ภาพท่ี2-6 : ภาพพีระมิดในรูปทรงต่างๆ 
 
 กรวย เป็นรปูเรขาคณิตสามมิตทิี่มีฐานเป็นรปูวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบ

เดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกบัจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงด

ด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ 

ข้อแตกต่างของพรีะมิดกบักรวย คือ- ฐาน พีระมิดฐานรูปหลายเหลี่ยมกรวยฐานรูปวงกลม 

- ด้านข้าง พีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้า 

กรวยเป็นผิวเรียบโค้ง 

 
ภาพท่ี2-7 : ภาพกรวย 
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 ทรงกลม เป็น รปูเรขาคณิตสามมิติทีม่ีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้ง
อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม 
เรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรงกลม 
ส่วนต่างๆของทรงกลม 

  

ภาพท่ี2-8 : ภาพทรงกลม 
 

 วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน ใช้ในการออกแบบเป็นรูปทรงต่างๆให้อยู่ในรูปของรูปทรง
เรขาคณิตเพื่อความง่ายต่อการเพ้นท์สีใส่และการท าความเข้าใจในส่วนของการปั้นโมเดล3D 
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2.4 เครื่องจักร (เครื่องจักร,2555:online) 

 เครื่องจักร หมายถึง สิ่งทีป่ระกอบด้วยช้ินส่วนหลายช้ิน ส าหรบัก่อก าเนิดพลงังาน 
เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรอืสง่พลงังาน ทั้งนี้ ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า หรือพลงัลม แกส๊ ไฟฟ้า 
หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความถึง เครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล 
ปุลเล่ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ท างานสัมพันธ์กันและรวมถงึเครือ่งมอืกลด้วย 

จากค านิยามของเครื่องจักรจะเห็นว่า ได้รวบรวมเอาคุณสมบัติ รูปลักษณ์ และลกัษณะการท างาน
หลายประเภทซึง่จะเห็นไดจ้ากการน าเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
โรงงานปั๊มโลหะ โรงสีข้าว โรงงานน้ าตาล โรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

เพื่อใหเ้ห็นลักษณะการท างานที่ชัดเจนของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน สามารถจ าแนกประเภทของ
เครื่องจักรออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื่องต้นก าลงั เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตหรือเปลี่ยนพลังงานรปูหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น 
มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ส าหรับเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล นอกจากนั้นก็ยังมเีครื่องต้น
ก าลังอื่นๆ เช่น หม้อไอน้ าเครื่องยนต์เป็นต้น 

2. เครื่องส่งก าลงั คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งผ่านก าลงัจากเครือ่งต้นก าลังไปใช้งานอื่นต่อไป เช่น เพลา 
สายพาน โซ่ เฟือง ท่อลมอัดต่างๆ เป็นต้น 

3. เครื่องจักรท าการผลิต เป็นเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรที่แยก
ท างานเฉพาะในแตล่ะเครื่อง เช่น เครือ่งเจาะ เครื่องอัด เครือ่งตัด เครื่องกลงึ เครื่องไส เป็น
ต้น และเครื่องจักรทีอ่อกแบบพิเศษเป็นลักษณะสายการผลติที่ท างานต่อเนื่อง เช่น เครื่องรีด
โลหะ เครื่องผลิตท่อน้ า เครื่องผลิตขวดแก้ว เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก เครื่องบรรจุอาหาร 
เป็นต้น เครือ่งจกัรเหล่าน้ีล้วนท าการผลิตต่างๆ จากวัตถุดิบหรือช้ินงานให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ ์

 
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน ใช้ในการออกแบบคอนเซ็ปต์ของของโครงงานนี้และเพื่อลดขอบเขตใน
การออกแบบไม่ให้หลุดจากแบบที่ตั้งไว้ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

2.5 Low Polygon (Zaguyboy,2552:online) 
Low Polygon คือ โมเดลที่ใช้ face น้อยที่สุด ในการข้ึนโมเดล จะสามารถเห็น low 

polygon ได้เยอะมากเลยครับ ในงานจ าพวกเกมต่างๆ เกมออนไลน์ ที่เล่นทุกเกมจะต้องสร้างฉาก 

สร้างตัวละครให้อยู่ในแบบ polygon เพื่อให้เวลาเล่นเกมไมก่ระตุกและประหยัดเวลาในการ

ประมวลผลเยอะลงไปกว่าครึง่หนึง่เลย แต่จะไม่เห็น low polygon ในงานภาพยนตร์ เพราะว่างาน

ภาพยนตร์นั้น จ าเป็นต้องใช้ความเหมือนจริงมากกว่าความเร็ว  

 

ภาพท่ี2-9 : ภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง High Polygon(ซ้าย) กับ Low Polygon(ขวา) 
- ภาพจากทางซ้ายมือ เป็นโมเดลแบบ  High Polygon ซึ่งท าไว้ส าหรบัสร้างอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์Animation ซึ่งมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องสร้างความละเอียดให้กบัช้ินงาน ซึ่งข้อดีก็คือความ

ละเอียดที่สวยกจ็รงิ แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้คอมพิวเตอรร์ะดับสูงในการประมวลผลและต้องใช้เวลานาน

พอสมควรกว่าจะได้ความยาวของหนังการ์ตูนสักนาที และไม่สามารถน ามาใช้ท าโมเดลเกมส์ได้เพราะ

เกมส์จะค้างตั้งแต่ก่อนเริม่โหลดเข้าสู่หน้าเกมส์อย่างแน่นอน 

  - ภาพจากทางขวามือ เป็นโมเดลแบบ Low Polygon ซึ่งท าเอาไว้ส าหรับเป็นโมเดล

เกมส์ มากกว่าจะเอาไปท าการ์ตูน Animation เพราะเกมส์ไม่จ าเป็นต้องใช้โมเดลที่มีความละเอียด

มากทั้งนีก้็เพื่อความรวดเร็วของการเล่นเกมส์ 

เราสามารถน า polygon 2ช้ินน้ีไปใช้งานได้ แต่จะต่างวัตถุประสงค์กันออกไป ด้านขวา

สามารถน าไป render ในงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก แต่ทางด้านซ้ายใช้ในงานที่มีคุณภาพ 

เพราะฉะนั้นเวลาท าโมเดลต้องคิดถึงจุดน้ีใหม้ากๆ 
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 บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1แนวคิด 
 แนวคิดของเกมเป็นเกมแนว Sport Casual โดยเป็นเกมที่เล่นผ่านสมาร์ทโฟน สามารถ
ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักของตรรกศาสตร์ และความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะสอดแทรกอยู่
ในระบบเกมที่ไม่อยากเกินไป ผู้เล่นต้องสนุกและมีความยากเพิ่มข้ึนเรื่อยๆตามระดับของผู้เล่น แต่ก็
จะไม่ยากเกินไปจนท าให้รู้สึกเบื่อกับเกม และสามารถสอดแทรกความรู้รอบตัวให้กับผู้เล่น 
 และไดน้ าเอาสัตว์หางมาผสมผสานกับเครื่องจักรแล้วสร้างเรื่องราวภายในเกมอีกทั้งพวก
ตัวละครไซไฟแฟนตาซีนัน้ยังเป็นที่ช่ืนชอบของหลายๆคน โดยไดว้างระบบภายในตัวตัวเกมไว้ดังนี้ 

ลูกบอลจะขยับไปตามแรงฟิสิกส์พื้นฐาน และมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างและ สกลิ

ได้ เพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ โดยทางผู้พัฒนาตัง้ใจจะหารายได้จากการขายไอเท็มแปลง

ร่างส าหรบัคนที่ต้องการทางลัดในการเล่น และอาจมีพัฒนาต่อเป็นขายไอเท็มช่วยเหลือผู้เล่นใน

โอกาสต่อไป 

 ส าหรับการเล่นในแต่ละด่าน เมื่อเล่นจบด่านแล้วจะน ามาคิดคะแนนเป็นระดับ เพื่อปลด

ล็อคการด่านถัดๆไป โดยมีเรทการคิดคะแนนอยู่ที่ 1000 คะแนน/จ านวนไม้ที่เหลือ และ 500 

คะแนน/ไอเท็มทีเ่กบ็ได้ แล้วจะน าคะแนนน้ีไปคิดเรทดาวทีผู่้เล่นจะไดร้ับ โดยทีเ่รทของแต่ละด่านจะ

ไม่เท่ากัน ตามความยากง่ายของด่าน ซึ่งผู้พัฒนาได้ทดสอบด่านแต่ละด่านแล้วว่าสามารถเล่นจบได้

จริง 
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3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่1: เกม Wonder Putt 

 

ภาพท่ี3-1: แสดงตัวอย่างเกม Wonder Putt 

เกมส์กีฬาพัทกอล์ฟ เกมส์สุดคลาสสิคด้วยการเล่นแบบโบราณ ผสมกับกราฟฟิค ของ
เกมส์แฟลช ท าให้ได้เกมส์ที่ลงตัวมาก เรื่องความเป็นธรรมชาติ เหมือนกับว่า เราสามารถเล่นพัท
กอล์ฟ บนสถานที่ในฝันของเราได้ 
จุดเด่นของเกม Wonder Putt 

- เป็นเกมที่ฝึกทักษะการเล็งและควบคุมแรงรวมไปถึงทักษะการคิดแบบง่าย 
- เล่นง่ายผู้เล่นสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ไม่ยากถ้าเทียบกับเกมที่ฝึกทักษะการคิด

และการแก้ไขปัญหา อื่นๆ 
- การเล่นแต่ละเกมใช้เวลาที่ไม่นานเหมาะเป็นเกมเล่นฆ่าเวลา หรือแก้เบื่อได้  
- กราฟฟิคสวยสบายตา 

จุดด้อยของเกม Wonder Putt 
- ตัวลูกกอล์ฟค่อนข้างจะกลืนกับฉาก 
- มีระดับการเล่น น้อยเกินไป 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
จากจุดเด่นของเกม Wonder Putt นั้นสามารถน าเอาวิธีการเล่นที่ฝึกทักษะการคิดอย่าง

เป็นระบบโดยใช้หลักของตรรกศาสตร์ มาใช้ภายในโครงงานได้เพราะวิธีการเล่นไม่สับซ้อนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย มาประยุกต์เข้ากับโครงงาน 
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กรณีศึกษาที่2: เกม Pangya 

 

ภาพท่ี3-2: แสดงตัวอย่างเกม Pangya 
 

Pangya เป็นเกมกอลฟ์แฟนตาซีออนไลน์ ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท NtreevSoft 

ปังย่าเปิดใหบ้ริการครัง้แรกโดย HanbitSoft ในปี ค.ศ. 2004 ก่อนมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการมา
เป็น SK Telecom ผู้น าด้านธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของเกาหลี หลังจากที่ NtreevSoft มีปญัหา
เรื่องลิขสิทธ์ิกับผู้ใหบ้รกิารเดิมเมื่อปี ค.ศ. 2009 ก่อนที่ NtreevSoft จะเซ็นสัญญาเข้าเป็นบริษัทลกู
ของ SK Telecom อย่างเป็นทางการ และได้ Pangya กลบัมาเปิดให้บริการตามเดิม 

รูปแบบการเล่นจะเป็นเกมกอลฟ์ บนคอมพิวเตอรผ์่านทางอนิเทอร์เน็ต รปูแบบของเกมได้รบั
อิทธิพลมาจากเกม มินนะโนะกอล์ฟ ของญีปุ่่นจากเครือ่งเพลย์สเตชัน เป็นเกมกอล์ฟประเภท 3 
จังหวะซึ่งมีต้นแบบมาจาก Nintendo Golf เมื่อปี พ.ศ. 2527 หรือมารโิอกอล์ฟในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันปงัย่ามเีซริ์ฟเวอร์ในประเทศเกาหลีใต้ (Gametree Co เป็นผู้ให้บริการรายปัจจุบัน), 
ญี่ปุ่น (Gamepot เป็นผู้ให้บริการ), ไทย (Ini3 Digital เป็นผู้ให้บริการ) และ โกลบอลเซิฟเวอร์ 
(Global Server) (SG Interactive เป็นผู้ใหบ้รกิาร) 

ส าหรับ เซิร์ฟเวอร์ใน ประเทศบราซิล ,ประเทศอินโดนีเซีย ,ไต้หวัน ,ประเทศจีน และ ,
ประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เซิฟเวอร์ SEA) , ประเทศเขตทวีปยุโรป ได้ปิดใหบ้ริการแล้ว 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมรกิา (Albatross18) นั้นได้เปลี่ยนผู้ให้บริการ จาก GameFactory Inc. และ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SK_Telecom&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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OGPlanet เป็น Ntreev USA (SG Interactive ปัจจบุัน) เป็นผู้ใหบ้รกิารปังย่าอเมริกาปจัจบุัน เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2009 โดยใช้ช่ือว่า PangYa USA ก่อนที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บรกิารจากเฉพาะเขตอเมรกิาเหนือเป็นโกลบอลเซิฟเวอร ์(ผู้เล่นทั่วโลกสามารถเข้าเล่นได้) เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2010 

ปังย่าได้มีการพัฒนาส าหรับเครื่องเล่นเกม นินเทนโด วี ในช่ือ ซูเปอร์สวิงกอล์ฟ และ ซเูปอร์
สวิงกอล์ฟ:ซีซั่น 2 จัดท าโดย NtreevSoft และ เทคโม ออกวางจ าหน่ายในญีปุ่่นวันที่ 2 ธันวาคม 
2008 และรวมไปถึง ในเครื่อง เพลย์สเตชันพอรเ์ทเบิล ในช่ือ ปังย่า พอรเ์ทเบลิ โดย Ntreevsoft 
จ าหน่ายเวอร์ชันเกาหลเีมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2008 และเวอร์ชันญี่ปุ่นวันที่ 16 เมษายน 2009 

จุดเด่นของเกม Pangya 
- มีตัวละครให้เลือกเล่นที่หลากหลาย 
- มีการอัพเดท Patch บ่อยทุกสัปดาห์ 
- ใช้มุมมองของกล้อง ที่น่าสนใจเป็นมุมมองอิสระของ 3มิติ 
- ผู้เล่นสามารถเล่นกับเพื่อนและครอบครัว ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว 
- มีกราฟฟิคที่สวยงานเป็นอย่างมาก 

จุดด้อยของเกม Pangya 
-  ระบบในเกมมีหลายระบบซึ่งอาจท าให้ผู้เล่นสับสนเวลาเล่น 
- ขนาดของเกมที่ใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สเป็คเครื่องสูงพอควร 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
- ใช้เป็น Reference ของมมุกลอ้งและไอเทม็บางส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F:%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F:%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=NtreevSoft&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
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กรณีศึกษาที่ 3: เกม Angry Birds 

 

ภาพท่ี 3-3: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Angry Birds 
 
 Angry Birds เป็นเกมแนวลับสมอง พัฒนาข้ึนโดยบริษัทจากฟินแลนด์ที่ช่ือ โรวิโอโมไบล์ 
ออกวางจ าหน่ายครั้งแรกทางแอปสโตร์ทางไอโฟน และไอพ็อดทัช ของแอปเปิล และเกมยังอยู่ในรูป
สมาร์ตโฟนแบบทัชสกรีน อื่นอีกด้วย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ดิจิตอลเทร็นส์.คอม 
กล่าวว่า "มียอดดาวน์โหลดกว่า 36 ล้านครั้ง Angry Birds ถือเป็นหนึ่งในเกมกระแสหลักในปัจจุบัน 
จุดเด่นของเกม Angry Birds 

- เล่นง่ายผู้เล่นสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ไม่ยากถ้าเทียบกับเกมที่ฝึกทักษะการคิด
และการแก้ไขปัญหา อื่นๆ 

- ตัวละครมีเอกลักษณ์จดจ าได้ง่ายเช่ือมโยงกับความสามารถของแต่ละตัวได้ดี 
- เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนไม่จ าเป็นต้องมีค าอธิบาย 

จุดด้อยของเกม Angry Birds 
- ถึงแม้จะมีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆแต่วิธีเล่นและรูปแบบของกราฟฟิคไม่ค่อยมีอะไร

เปลี่ยนเท่าไหร่นัก 
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 

- ใช้เป็น Reference ของวิธีเล่นบางส่วน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94


18 

กรณีศึกษาที่ 4: เกม Momonga Pinball Advenger 

 

ภาพท่ี 3-4: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Momonga Pinball Advenger 
 Momonga เป็นเกมพินบอลที่ไม่ซ้ ากันที่คุณตีกลับผ่านโลกที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับวิธีการ
ที่คุณท างานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ที่จะเอาชนะศัตรูและพิชิต bossfights กระรอกบินเล็ก ๆ น้อย ๆ จะ
ใช้เวลาในกองก าลังแห่งความช่ัวร้าย - เข้าร่วม Panda, Momo และทอดในการแสวงหาเพื่อบันทึก 
momongas จากกรงเล็บของนกฮูกช่ัวร้าย 
จุดเด่นของเกม Momonga Pinball Advenger 

- กราฟฟิคสวยงาม 
- แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้ตัวละครเป็นลูกบอล 
- ฝึกทักษะในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 

จุดด้อยของเกม Momonga Pinball Advenger 
- เป็นเกมที่มี มินิเกมเยอะ ผู้เล่นอาจสับสนกับระบบ 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
- ใช้แนวคิดเรื่องใช้ตัวละครมาเป็นลูกบอลมาประยุกต์เข้ากับโครงงาน 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรณีศึกษาที่ 5: เกม Mini Golf MatchUp 

 

ภาพท่ี 3-5: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Mini Golf MatchUp 
 Mini Golf MatchUp เป็น เกมกอล์ฟ  ภาพสวยสมจรงิแบบ 3 มิติ และสถานที่ใน เกม
กอล์ฟ นี้กเ็หมือนกับเกมกอล์ฟแนวแฟนตาซี ที่ผูเ้ล่นจะต้องตีลูกกอล์ฟไปตามทางในสนามต่าง ๆ ให้
ไปลงหลมุ โดยแต่ละสนามนั้นกจ็ะมสีสีันสดใส มีอุปสรรคแปลกตาเยอะแยะมากมาย เช่น ไดโนเสาร์, 
ปลาหมึก, บ่อทราย และฉลาม เป็น 
Mini Golf MatchUp เป็นเกมส์ออนไลน์ใช้อินเตอรเ์น็ต ต้องสมัครไอดีผ่านอเีมล์หรือเฟชบุ๊ค 
 วีธีการเล่นน้ันก็คล้ายกบักีฬากอล์ฟทั่วไปเลยครบั ซึ่งในการเล่นเกมนี้นอกจากการเล่น
ทั่วไปแล้วเพื่อนๆ ยังสามารถน าคะแนนที่ได้ไปแข่งจัดอันดับกับเพือ่นๆ ของเราได้อีกด้วย ส่วนในการ
แข่งขันปกตนิั้นเราสามารถเล่นแบบแข่งเดี่ยวหรือแข่งกบัผูเ้ล่นอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยระบบกจ็ะสุ่มผู้เล่น
มาให้เจอกบัเราน้ันเองครับ  (จะมหีน้าต่างข้ึนแจ้งเตือน เหมอืนการจบัคู่แข่งขันครับ) 
เกมส์มีโฆษณาและไอเทมในเกมส์ ( In-App Purchases) 
 
จุดเด่นของเกม Mini Golf MatchUp 

- เล่นกับเพื่อนและครอบครัวที่ใดก็ได้ในโลก 
- ง่ายเพลย์ช่างลากและปล่อย 
- เช่ือมต่อกับเพื่อนจาก Facebook, Twitter หรือ SMS  

จุดด้อยของเกม Mini Golf MatchUp 
- ลูกบอลไม่มีความหลากหาย 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
- ใช้เป็น Reference ในการออกแบบด่านในโครงงาน 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนนิงาน 
 

4.1ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ในข้ันต้นของการท างานในส่วนของกราฟฟิก จ าเป็นต้องทราบโครงแกม แนวการเล่น
ของเกม คอนเซ็ปอาร์ต เนื้อเรื่องของเกม เพื่อช่วยจ ากัดขอบเขตในการออกแบบ ดังนั้นจึงได้เริ่ม
ก าหนดเกมที่จะออกแบบโดยเกมจะเป็นแนวกีฬาไทยๆที่เด็กนิยมเล่นกันในสมัยก่อน ซึ่งก็คือกีฬาดีด
ลูกแก้ว  โดยช่วงแรกได้ช่วยกันออกแบบให้เป็นเกมที่เล่นได้แบบ Multiplayer ให้ผู้เล่นได้แข่งขัน
กันเองบนเครื่องเดียวกัน  ด้วยกฏกติกาการเล่นแบบกีฬาดีดลูกแก้วจริงๆ และหาผู้ชนะเพียงคนเดียว
ที่เล่นจบได้ก่อนผู้เล่นคนอื่นๆ 
 ต่อมาได้ลงความเห็นกันว่าเป็นเกมที่ยังดูค่อนข้างธรรมดา ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่า
การเล่นลูกแก้วทั่วๆไป ซึ่งเป็นกีฬาที่เลิกฮิตกันไปแล้ว จึงได้เปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ให้เป็นแบบกีฬาที่มี
ความคล้ายคลึงกัน แต่รู้จักกันไปทั่วโลกอย่างเช่นกอล์ฟแทน โดยที่ใส่ลูกเล่นในการแปลงร่างลงไป
เพื่อให้เกมไม่น่าเบื่อ หลังจากนั้นจึงเริ่มมาดีไซน์รูปร่างหน้าตาของเกมต่อไปในแบบต่างๆ ในช่วงแรก
ออกแบบเป็นธีมลูกบอลกลุ่มดาว 12 ราศีใช้ช่ือเกมว่า ZODIAC CROSS ที่ให้ความหมายในเชิงว่า"12 
ราศี กระเด็นไปมา" เป็นเชิงบอกว่าเป็นเกมที่ใช้ลูกบอลที่มีรูปร่างเป็นสัตว์ประจ าจักรราศีในการเล่น 
แล้วจึงมาลงตัวที่รูปแบบของธีมเครื่องจักรเพื่อให้ท า Animation ได้ไม่ยากนักจนออกมาเป็น 
Mechanimal Putt แล้วได้มีการเปลี่ยนดีไซน์อยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความลงตัวและสวยงามพอ 
 เมื่อได้เกมเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จึงได้เริ่มวางเนื้อเรื่องต่อ เพื่อให้เกมดูมีเรื่องราวและน่า
ติดตาม จึงได้วางเนื้อเรื่องของเกมข้ึนมาโดยอ้างอิงจากวิธีการเล่นของเกมซึ่งต้องดีดลูกบอลลงหลุม
แล้วค านวณอัตราคะแนนในแต่ละด่านเพื่อแจกดาว จึงได้ใช้ฟันเฟืองแทนดาวแล้ววางเนื้อเรื่องให้ตัว
ลูกบอลออกตามหาฟันเฟืองจนออกมาเป็นแบบในปัจจุบัน 
 เมื่อทราบหัวข้อและข้อมูลต่างๆที่ต้องการเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มท าการคิดออกแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นตัวละครลูกบอล ด่านแต่ละด่าน ฉากในเกมและCutscence โดยมีการคิดออกมามาหลาย
รูปแบบต่างกันออกไปเพื่อให้สมาชิกในทีมช่วยกันคัดเลือกช้ินงานที่จะเอามาใช้ในตัวเกม 
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4.2 Sketch Design  
 เริ่มแรกจากการร่างภาพลงกระดาษ ซึ่งการวาด Sketch ของตัวละคร และด่านแต่ละ
ด่าน จบครบถ้วน โดยที่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากนัก เพราะหลังจาก Sketch เสร็จแล้วจะต้อง
น าไปสแกนลงคอมพิวเตอร์เพื่อดูเป็นแบบในการปั้นโมเดลด้วยโปรแกรม Autodesk Maya ต่อไป 
 
ตารางท่ี 4-1 : ตาราง Sketch Character 

รูป Sketch Character ค าอธิบาย 

 

               เป็นรูปแบบของคาแรคเตอร์ตัวแรกโดยมีการออกแบบ
ให้มีลกัษณะกลมคล้ายลูกบอลโดยคาแรคเตอร์ตัวแรกนี้คือจระเข้ 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"ชวด"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"ฉล"ูโดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"ขาล"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"เถาะ"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 
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ตารางท่ี 4-1 : ตาราง Sketch Character (ต่อ) 
รูป Sketch Character ค าอธิบาย 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"มะเมีย"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"มะโรง"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"มะเส็ง"โดยมีการออกแบบใหม้ีลกัษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"มะแม"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"วอก"โดยมีการออกแบบให้มีลกัษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ   "ระกา"โดย
มีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 
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ตารางท่ี 4-1 : ตาราง Sketch Character (ต่อ) 
รูป Sketch Character ค าอธิบาย 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"จอ"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 นักษัตรนั้นคือ 
"กุน"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ 
"ราศีมังกร"โดยมีการออกแบบใหม้ีลักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ 
"ราศีพฤษภ"โดยมีการออกแบบใหม้ีลักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ              
"ราศีพิจิก"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ               
"ราศีสิงห"์โดยมีการออกแบบใหม้ีลักษณะกลมคล้ายลกูบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ               
"ราศีธนู"โดยมีการออกแบบใหม้ีลกัษณะกลมคล้ายลูกบอล 
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ตารางท่ี 4-1 : ตาราง Sketch Character (ต่อ) 
รูป Sketch Character ค าอธิบาย 

 

เป็นคาแรคเตอร ์1 ใน 12 ราศี นั้นคือ 
"ราศีมีน"โดยมีการออกแบบให้มลีักษณะกลมคล้ายลูกบอล 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีมังกร" โดยมีการเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักร 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีพฤษภ" โดยมีการเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักร 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีพิจิก" โดยมีการเปลี่ยนใหเ้ป็นเครื่องจกัร 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีสิงห"์ โดยมีการเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักร 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีธนู" โดยมีการเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักร 

 

เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอ่ยอดมาจากคาแรคเตอร ์      
"ราศีมีน" โดยมีการเปลี่ยนให้เป็นเครือ่งจักร 
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

    เป็นด่านเริม่ต้นไม่มีอปุสรรคแต่อย่างใด 

 

     ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"U"ในการออกแบบโดยมี

เนินชันตรงส่วนทางโค้งของด่าน 

 

     เป็นด่านที่ลูกบอลจะอยูบ่นแท่นสูงและต้องยงิลงหลุมที่

อยู่ช้ันล่าง 

 

     เป็นด่านข้ันบันไดทางแคบต้องยงิลูกบอลที่อยูบ่นข้ัน

สูงสุดลงมา 

 

     เป็นด่านที่มีเนินชันไหลลงพื้นในแนวข้างของหลุม 

 

     มีจุดกระแทกหักมมุของลูกบอล 3 จุดบนสนาม 
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านโค้งหักศอกโดยมีพัดลมคอยพัดลูกบอลอยู่

ตลอดเวลาท าให้ทิศทางและแรงของลกูบอลเปลี่ยนแปลงไป 

 

     เป็นด่านทางตรงโดนจะมีพัดลมพัดใหลู้กบอลกลบัไปอยู่

ในบริเวณเดมิบนสนามตลอดเวลา 

 

     เป็นด่านโค้งหักศอก 2 จุดด้วยกันและถ้ายิงลูกบอล

ออกนอกสนามจะต้องกลบัมายิงที่จุดเริม่ต้นใหม่ 

 

     ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"U"ในการออกแบบโดยถ้า

ยิงลูกบอลออกนอกสนามจะต้องกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม่ 

 

     เป็นด่านที่มีเนินชันอยู่รอบหลมุและมีพัดลมคอยพัดอยู่

ตลอดเวลาท าให้ทิศทางและแรงของลกูบอลเปลี่ยนแปลงไป 

 

     เป็นด่านเนินชันทางตรงที่แคบและถ้ายิงลกูบอลออก

นอกสนามจะต้องกลับมายงิทีจุ่ดเริ่มต้นใหม่ 
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านพื้นกลม 3 ที่ด้วยกันโดยจะมีทางที่แคบมากๆ

เช่ือมต่อกันโดยถ้ายิงลูกบอลออกนอกสนามจะต้องกลับมา

ยิงที่จุดเริม่ต้นใหม ่

 

     เป็นด่านทางตรงและตัดออกเป็น 5 ส่วนละแต่ละส่วน

จะมีการเลื่อนซ้าย-ขวาอยู่ตลอดเวลาโดยถ้ายิงลูกบอลออก

นอกสนามจะต้องกลับมายงิทีจุ่ดเริ่มต้นใหม่ 

 

     ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"U"ในการออกแบบโดยมจีุด

กระแทกหักศอกอยู่มุมสนาม 2 จุดด้วยกันและจะมีล าแสงที่

จะคอยท าลายลูกบอลในให้กลับจุดเริ่มต้นใหม่มาเป็นระยะ 

 

     เป็นด่านบันไดหลอกตา Parabox ที่จะมีข้ันบันไดลง

เรื่อยๆไม่มีวันจบและมีพัดลมคอยพัดลูกบอลอยู่ตลอดเวลา

ท าให้และแรงของลูกบอลเปลี่ยนแปลงไป 

 

     จะมีล าแสงที่จะคอยท าลายลูกบอลในให้กลับจุดเริ่มต้น

ใหม่มาเป็นระยะๆซึ่งแตล่ะจุดจะเปิดปิดไมเ่หมือนกัน 

 

     เป็นด่านโค้งตัวยูโดยจะมีทางน้ าขวางตรงกลางทาง

ครึ่งหนึง่และมีก้อนหินวางอยู่กลางสนาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นสนามสีเ่หลี่ยมพื้นเรียบโดยมีพีระมิดขวางไว้อยู่

กลางสนามมลีมคอยพัดลูกบอลอยู่ตลอดเวลาท าให้ทิศทาง

และแรงของลูกบอลเปลี่ยนแปลงไป 

 

     เป็นด่านที่มีเนินชันค่อนข้างสงูโดยมเีนินทางทรายอยู่

ตรงกลางของด่าน 

 

     ใช้ลักษณะของเครื่องมอืถือในการออกแบบโดยมหีลมุ

น้ าเป็นอปุสรรค 

 

     เป็นสนามสีเ่หลี่ยมพื้นเรียบโดยมีทางถนนทีจ่ะรถว่ิง

ออกมาชนลกูบอลเป็นระยะๆ 

 

     ใช้ลักษณะของค้อนในการออกแบบ 

 

     เป็นด่านที่เราจะมองเห็นได้แค่ลูกกบัหลุมโดยจะมอง

สนามและอุปสรรคก าแพงไมเ่ห็น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านที่เราจะมองเห็นได้แค่ลูกกบัหลุมโดยจะมอง

สนามและอุปสรรคก าแพงไมเ่ห็น 

 

     เป็นด่านที่มีให้เลือก 3 ทางคือทางซ้ายจะมีน้ าเป็น

อุปสรรคทางตรงกลางจะมีก าแพงเป็นอุปสรรคและทางขวา

จะมีทางเนินที่ชัน 

 

     เป็นด่านทางตรงโดนจะมีพัดลมพัดใหลู้กบอลกลบัไปอยู่

ในบริเวณเดมิหรืออีกฝั่งของสนามตลอดเวลา 

 

     เป็นด่านที่มีเนินข้ึนไป 3 ข้ันและถ้ายิงลกูบอลออกนอก

สนามจะต้องกลบัมายิงที่จุดเริ่มต้นใหม ่

 

     ใช้ลักษณะของแว่นขยายในการออกแบบโดยบรเิวณ

เลนส์จะนูนออกมา 

 

     เป็นด่านที่มีแอ่งน้ าและหลุมดูดเป็นอปุสรรคและมจีุด

กระแทกหักมุมด้านขวาของสนาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมโดยมีช่องว่างอยู่ตรงกลางและมพีัดลม

คอยพัดลูกบอลอยู่ตลอดเวลาท าให้ทิศทางและแรงของลูก

บอลเปลี่ยนแปลงไป 

 

    เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบโดยมีก าแพงมาขวางอยู่ 4 จุด

ด้วยกัน 

 

    เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบโดยมีก าแพงมาขวางอยู่ 3 จุด

ด้วยกัน 

 

     เป็นด่านที่เราจะมองเห็นได้แค่ลูกกบัหลุมโดยจะมอง

สนามและอุปสรรคก าแพงไมเ่ห็น 

 

     เป็นด่านพื้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 3 ที่ด้วยกันโดยจะมีทางที่

แคบมากๆเช่ือมต่อกันโดยถ้ายิงลูกบอลตกลงน้ าจะต้อง

กลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม ่

 

    เป็นด่านที่มีเนินเหินไปสูห่ลมุที่มพีื้นเอียงโดยถ้ายิงลูก

บอลไหลตกลงไปจะต้องกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม ่

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านที่มีลักษณะก้นหอยโดยหลุมจะอยู่บนยอดของ

ก้นหอย 

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบและมีก าแพงมาขวางอยู่ 3 

จุดโดยที่ก าแพงจะเลือ่นไปซ้าย-ขวาอยู่ตลอดเวลา 

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมคางหมพูื้นเรียบโดยมีแอ่งน้ ามาขวาง

อยู่ 3 จุด 

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบโดยมีช่องใหลู้กบอลลอด

ออกไปและมีทางน้ าอยู่ด้านขวาของสนาม 

 

     เป็นด่านวนโดยทางจะชันข้ึนเรื่อยๆโดยสุดทางลูกบอล

จะไหลตกลงมาสู่จุดเริม่ต้นที่เดมิ 

 

     เป็นด่านโดยมีเนินทางข้ึนไปอีกช้ันเพือ่ไปหาหลมุและ

มีพิระมิดมาขวางทาง 5 จุด กับหลมุทรายดูดอยู่อีก 1 จุด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่านที่เราจะมองเห็นได้แค่ลูกกบัหลุมโดยจะมอง

สนามโดยจะมเีส้นทางทีห่ลอก 3 ทางด้วยกัน 

 

     ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"V"ในการออกแบบโดยทีมุ่ม

ของสนามจะมกีังหันหมุนตลอดเวลาเพื่อปัดลูกออกนอก

สนามและจะต้องกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม่ 

 

     เป็นด่านที่มีหลุมทรายขนาดใหญอ่ยู่ตรงกลางและถ้าลูก

บอลถูกดูดเข้าไปจะตอ้งกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม ่

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบโดยมีทางทรายที่ไหลสวนกัน

ไปมาท าให้ควบคุมทิศทางลูกบอลได้ยากข้ึนและยังมกี าแพง

มาขวางอยู่ 3 จุดด้วยกัน 

 

     เป็นด่านทางตรงและตัดออกเป็น 6 ส่วนละแต่ละส่วน

จะมีการเลื่อนซ้าย-ขวาสวนกันอยู่ตลอดเวลาโดยถ้ายิงลกู

บอลออกนอกสนามจะต้องกลบัมายงิทีจุ่ดเริม่ต้นใหม่และ

ยังมีก าแพงเลื่อนซ้าย-ขวาอยู่ตลอดเวลาอีก 2 จุดด้วยกัน 

 

     ด่านน้ีเมื่อยิงลูกบอลออกไปก็จะโดนลมพัดให้ไหลลง

เนินที่มหีลมุโดยจะมีแท่งเสามาขวางเป็นจ านวนมากและถ้า

ลูกบอลไหลออกสนามจะต้องกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-2 : ตาราง Sketch Level Design (ต่อ) 
รูป Sketch Level Design ค าอธิบาย 

 

     เป็นด่างโค้งตัว"L"โดยจะมสี่วนหนึ่งของทางที่หมุนดัง

ภาพอยู่ตลอดเวลาและถ้าลกูบอลไหลออกสนามจะต้อง

กลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม ่

 

     ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"U"ในการออกแบบโดยจะมี

ส่วนหนึ่งของทางที่หมุนดังภาพอยู่ตลอดเวลาและถ้าลกู

บอลไหลออกสนามจะตอ้งกลับมายิงทีจุ่ดเริ่มต้นใหม่ 

 

     ด้านน้ีจะมหีลุมทรายและแอ่งน้ าจ านวนมากเป็น

อุปสรรค 

 

     เป็นด่านสี่เหลี่ยมพื้นเรียบโดยจะมลีูกข่างหมุนวนไปมา

ตลอดเวลาเป็นอุปสรรค 

 

     เป็นตึก 4 ตึกที่มีความสูงไม่เท่ากันและลกูบอลจะอยู่

บนตึกทีสู่งทีสุ่ดและต้องยงิลงหลุมทีอ่ยู่บนตึกที่เตี้ยทีสุ่ด 

 

     เป็นด่านวงกลมพื้นเรียบแบง่ช้ันออกมาได้ 5 ช้ันโดยมี

หลุมอยู่ตรงกลางและสนามจะวนสวนกันไปมาเพือ่ยากต่อ

การควบคุมทิศทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3 ฉากเกม 
 ในส่วนของฉากเกมไม่ได้มีการเริ่ม Sketch อย่างใดจึงเริ่มลงมือข้ึนโมเดลของฉากเกม
ต่างๆและของประกอบฉากเท่าที่คิดได้โดยจะมีการก าหนด Concept ต่างๆในการข้ึนโมเดลฉากต่างๆ 
 โดยการเตรียมการฉากในเกมนั้นจ าเป็นต้องมีของประกอบฉากต้ังนั้นข้ันแรกจึงได้เริ่ม
การข้ึนโมเดลของประกอบฉากต่างๆในหลายๆ Concept และลงสีตัวโมเดลบางส่วนเพือ่ลองสีให้เข้า
กับภาพของเกมโดยรวมโดยยังไมม่ีการจัดเรียงใดๆแต่เป็นการข้ึนโมเดลเพื่อเตรียมไว้ส าหรบัจัดฉาก
ด่านในแต่ละด่านน้ันเอง 

 
 เป็นของประกอบฉากประเภท
ป่าไม้โดยจะมีต้นไม้ในรปูแบบต่างๆและก้อน
หินไว้ประดบัฉากในเกมหรือในสนามเกมก็
ได ้

 
 

 
ภาพท่ี4-1: ของประกอบฉากทั่วไป 
 

 เป็นของประกอบฉากใน
Concept สวนสนุก โดยจะมเีต็นท์ในงาน
สวนสนุก เครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้า
หมุน รถไฟเหอะ ชิงช้าสวรรค์ รถขับเดก็
เล่นและรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย
ในสวนสนุก เช่น ป้ายบอกทาง ที่นัง่รปู
ขนมต่างๆ น้ าพุ เป็นต้น 

ภาพท่ี4-2: ของประกอบฉากใน Concept สวนสนุก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ต่อมาเป็นของประกอบฉากใน Concept ป่าผสีิง โดยจะตอ้งสร้างบรรยากาศต่างๆให้ดู
หน้ากลัวแต่ไม่มากนกัเพราะเกมที่จะท านี้เป็นเกมแบบสดใสจึงไม่ควรท าให้หลุดจากภาพรวมของเกม
ไป โดยจะมีใบหญ้า ต้นไม้แหง้ๆ ฟักทอง และก าแพงทีผุ่พงั เป็นต้น 
 

ภาพท่ี4-3: ของประกอบฉากใน Concept ป่าผีสิง 
 
 ฉากสุดท้ายที่ออกแบบท ามาคือฉากใน Concept สเตเดี้ยม เป็นฉากทีพ่ร้อมวางด่านได้
เลยไมจ่ าเป็นต้องมกีารจัดเรียงใดๆโดยในฉากจะมีของประกอบฉากมากมายเช่น โดมครอบสเตเดี้ยม 
แท่นวางสนาม ชุดไฟสปอร์ตไลท ์ที่นั่งผู้ชมในสเตเดี้ยม เป็นต้น 

 
ภาพท่ี4-4: ฉากเกมใน Concept สเตเดี้ยม 
 
4.4 โปรแกรมและเครื่องมือท่ีใช้ 

ส่วนของ Graphic 3D 
- ใช้ Autodesk Maya 2011ในการสร้างโมเดล 3D 

เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมนี้ เพราะว่า ง่ายต่อการสร้าง โมเดล 3D และสะดวกต่อการท างาน และ
จัดการไฟล์ และ Export ได้หลายสกุลไฟล์ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

ส่วนของ Paint texture & Cutscence 2D 
- ใช้ Adobe Photoshop และ Sai ในการ Paint texture & Cutscence 2D 

เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมนี้ เพราะมีเครื่องมือรองรับต่างๆในการ Paint 2D 
 
4.5 ตารางการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
 ตารางการด าเนินงานของฝ่ายกราฟฟิค เกม เมคานิมอล พัท มีดังนี ้
ตารางท่ี 4-3 : ตารางการท างานของฝ่ายกราฟฟิค เกม เมคานิมอล พัท 

ข้ันตอนและระยะเวลา
ในการด าเนินงาน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

2556 2557 

1. Sketch Design          

  - Character          

  - Level Design          

2. Model          

  - Prop          

  - Item          

  - Level Design          

  - Characters          

3. UV Texture          

4. Cutscenes          

5. Fix          

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลติ 
 

 ในส่วนของข้ันตอนการผลิตน้ัน หลังจากที่วางแผนการด าเดินงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม
กระบวนการผลิต ต่อไป 
 
5.1 Model UV Texture and Paint texture 
 5.1.1 Character 
 ในการท า Character หลังจากที่ Sketch ภาพเสร็จ แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือเข้าโปรแกรม 
Autodesk Maya เพื่อที่จะท าการข้ึนโมเดลโดยดูจากภาพที่ Sketch ไว้ โดยค านึงถึงข้อต่อที่จะน าไป 
Animate ต่อหลังข้ึนโมเดลและ UV Texture เรียบร้อย และเรื่อง low polygon เพราะการท า
โมเดลเกมจะต้องท าให้ low polygon มากที่สุดเพื่อจะไม่ท าให้เกมประหยัดเวลาในการประมวลผล  
 

 
 
ภาพท่ี 5-1 : ภาพการข้ึนโมเดลโดยดูจากแบบ Sketch ของ Character 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หลังจากท าการข้ึนโมเดลเสร็จเรียบร้อยข้ันตอนต่อมคือ การกาง UV Texture โดย
จะต้องกางให้มีสัดส่วนที่เท่ากันแล้วท าการ Save รูป UV Texture ออกมาเพื่อท าการ Paint 
textureในข้ันตอนต่อไป 

 
 
ภาพท่ี 5-2 : ภาพการกาง UV ของ Character เพื่อเตรียม Paint texture 
  
 เมื่อท าการ Save รูป UV Texture เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม Paint texture โดยการ
น ารูปที่ Save เข้าไปเปิดในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อท าการเพ้นท์ลงไปในรูปที่ Save มา 
โดยที่การเพ้นท์สีนั่น จะต้องคอยดูเรื่องแสงและเงาให้ดี เพราะจะท าให้กราฟฟิคดูแล้วเพี้ยน ซึ่งตัว
ละครแต่ละตัว ก็จะมีการใช้สีที่แตกต่างกันออกไป 

 

 
ภาพท่ี 5-3 : ภาพที่ท าการ Paint texture เสร็จเรียบร้อยแล้ว ของ Character 

   ส
ำนกัหอ
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 หลังจาก Paint texture เสร็จแล้ว ก็ท าการ Save รูปอีกครั้งเพื่อเอารูปที่เพ้นท์เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนี้ เข้าไป link กับตัวโมเดลที่ขึ้นไว้ก่อนหน้าในโปรแกรม Autodesk Maya 

 

 
ภาพท่ี 5-4 : ภาพการน ารูปที่ Paint texture เรียบร้อยแล้ว เข้าไป Link เข้ากับตัวโมเดล 
 
 5.1.2 Level Design 
 ในการท า Level Design หลังจากที่ Sketch ภาพเสร็จ แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือเข้า
โปรแกรม Autodesk Maya เพื่อที่จะท าการข้ึนโมเดลโดยดูจากภาพที่ Sketch ไว้ โดยค านึงถึงส่วนที่
ต้องแยกโดยหลักๆคือ ขอบสนาม พื้นสนามและอุปสรรคในสนาม เป็นต้น และต้องค านึงถึงเรื่องของ 
low polygon เพราะการท าโมเดลเกมจะต้องท าให้ low polygon มากที่สุดเพื่อจะไม่ท าให้เกม
ประหยัดเวลาในการประมวลผล  
 

 
 
ภาพท่ี 5-5 : ภาพการข้ึนโมเดลโดยดูจากแบบ Sketch ของ Level Design 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลังจากท าการข้ึนโมเดลเสร็จเรียบร้อยข้ันตอนต่อมคือ การกาง UV Texture โดย
จะต้องกางให้มีสัดส่วนที่เท่ากันและต้องท าการแยกส่วน UV ของด่านออกมาเป็นส่วนๆ คือ ส่วนของ
ขอบสนาม ส่วนของรูหลุม ส่วนของพื้นสนามและส่วนของอุปสรรคในสนาม ออกจากกัน แล้วท าการ 
Save รูป UV Texture ออกมาเพื่อท าการ Paint textureในข้ันตอนต่อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 5-6 : ภาพการกาง UV ของ Level Design เพื่อเตรียม Paint texture 
 
 เมื่อท าการ Save รูป UV Texture เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อมาคือ Paint texture 
โดย texture ที่ใช้จะเป็นพื้นสีของตัว Texture ทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อท า
การเพ้นท์ลงไปในรูปที่ Save มา  
 

       

 
ภาพท่ี 5-7 : ภาพลักษณะของ Texture ที่ Paint ออกมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หลังจาก Paint texture เสร็จแล้ว ก็ท าการ Save รูปมาเพื่อเอารูปที่ เพ้นท์เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนี้ เข้าไป link กับตัวโมเดลที่ข้ึนไว้ก่อนหน้าในแต่ส่วนที่แยกเอาไว้ด้วยโปรแกรม 
Autodesk Maya 

 

 
ภาพท่ี 5-8 : ภาพการน ารูป texture เข้าไป Link เข้ากับตัวโมเดล ในแต่ละส่วนที่แยกไว้ 

 
5.1.3 Item and background 
ในส่วนน้ีจะไม่มีการ Sketch ภาพใดออกมาแต่ได้ท าการข้ึนโมเดลตามความคิดคราวๆ

ออกมาทันทีโดยมีวิธีการท าที่เหมือนกับที่อธิบายการท ามาข้างต้นคือ 
ส่วนของไอเท็มจะมีวิธีท าเหมือนกับการท าตัวละครเหมือนกันทั้งหมดต่างกันตรงที่ไม่มี

ภาพ Sketch เพียงอย่างเดียว 

       

 
ภาพท่ี5-9: ภาพตัวอย่างของไอเท็มที่ขึ้นโมเดลพร้อม Paint texture เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ส่วนของฉากเกมที่มีวิธีท าเหมือนกับการท าด่านเหมือนกันทั้งหมดแล้วน าโมเดลของฉาก
แต่ละช้ินมาประกอบเข้ารวมกัน 

 
ภาพท่ี5-10: ฉากที่ใช้จรงิในเกมด้วย Concept สเตเดี้ยม 
 
5.2 Cutscenes 
 ก่อนจะท า Cutscenes เราจ าเป็นต้องมีเนื้อเรื่องที่คิดข้ึนมาก่อนหลังจากนั้นคือการ
วางแผนในการออกแบบ Story board โดยให้รูปออกมาได้น้อยที่สุดและเข้าได้ง่ายที่สุดโดยจะเริ่ม
วาด Sketch ลงในกระดาษก่อนแล้วสแกนลงคอมพิวเตอร์เพื่อท า Outline ในโปรแกรม Sai ใน
ข้ันตอนต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 5-11 : การ Sketch Story board ลงในกระดาษ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หลังจากที่ได้ภาพ Sketch แล้ว ให้น าเข้าโปรแกรม Sai เพื่อที่จะท าดราฟท์เส้น และท า
การลงสีในข้ันตอนต่อไปต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 5-12 : ภาพการดราฟท์เส้นใน Sai 
 
 เมื่อดราฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มใส่สีให้กับฉากโดยที่การใส่สีนั่น จะต้องคอยดู
เรื่องแสงและเงาให้ดี เพราะจะท าให้กราฟฟิคดูแล้วไม่เพี้ยน 
 

 

 
ภาพท่ี 5-13 : ภาพการลงสี Sai 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  6 
สรุปผลการด าเนนิงานและปญัหาที่พบ 

6.1 สรุปผล 

 โดยรวมแล้วโปรแกรมสามารถใช้งานได้จริง และสามารถเลน่ผ่านได้ทุกด่าน แต่ตัว
โปรแกรมยงัไม่ได้เช่ือมต่อกบั App Store จรงิๆ จงึยังไมส่ามารถใช้ระบบ In-App Purchase ซื้อของ
จริงๆได ้

 ตัวโปรแกรมอาจมีปญัหาเลก็น้อย ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องที่ใช้ในการทดสอบ 
ทั้งประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลและขนาดของหน้าจอ 

 ตัวเครื่องที่ใช้ในการทดสอบจะต้องมีสเป็คข้ันต่่าตามนี ้

  - บนแพล็ตฟอรม์ android 4.0 ข้ึนไป 

  - ความละเอียดของหน้าจอไม่น้อยกว่า 800x600 

  - หน่วยความจ่าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1 GB 

  - ความเร็วของหน่วยประมวลผลไม่นอ้ยกว่า 1 GHz 

 และยังเป็นเกมเพื่อทดสอบยังไม่ได้เช่ือมตอ่กับ App Store จริงๆ 

 เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาปลาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.2 ปัญหาท่ีพบ 

 - การสื่อสารกบัสมาชิกเข้าใจไม่ตรงกันท่าให้งานเกิดข้อผิดพลาดเป็นจ่านวนมาก 

 - การใช้งานของโปรแกรมเกิดความขัดข้องท่าให้งานเกิดความเสียหาย และเกิดความ

ล่าช้าในการด่าเนินท่างาน 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 หากมเีวลาเหลอืทีมผู้พฒันาอยากทีจ่ะท่าให้เป็นระบบที่มีการแข่งขันแบบ Multiplayer 

ได้อีกด้วย 

 โปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อความบันเทงิยุคใหม่ทีส่ามารถส่งเสริมทักษะ

กระบวนการคิดและการแก้ไขปญัหา ไปพร้อมกบัความสนกุ โดยสามารถอัพเดท เพิม่เติม ด่านและ

อุปสรรคใหม่ๆได้อยู่เสมอๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

Character 
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ตารางท่ี ก-1 : ตารางแสดงสัตว์หางชนิดต่างๆเปรียบเทียบกับรปูต้นแบบ  

ช่ือสายพันธ์ุสัตว์หาง ภาพสัตว์หางจริง ภาพสัตว์หางที่น ามาใช้ภายในเกม 

Tadpole 

 

 

Fish 

 

 

Bird 

 

 

Lion 

 

 

Gaur 

 

 

Horse 

 

 

Scorpion 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 

Item 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางท่ี ข-1 : ตารางการออกแบบไอเท็มในเกม 

ช่ือไอเท็ม รูปภาพไอเท็ม ค าอธิบาย 

Battery Water 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์  Fish 

Battery Wind 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์  Bird 

Battery Light 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์  Lion 

Battery Fire 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์  Gaur 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี ข-1 : ตารางการออกแบบไอเท็มในเกม (ต่อ) 
ช่ือไอเท็ม รูปภาพไอเท็ม ค าอธิบาย 

Battery Dark 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์  Horse 

Battery Ground 

 

ใช้แปลงลกูบอลสัตว์ต่างๆให้
กลายเป็นลกูบอลสัตว์ 
Scorpion 

Copper Coin 

 

ใช้เพิ่มคะแนน500 ต่อเหรียญ 
หลงัเล่นจบด่านแต่ละด่าน 

Silver Coin 

 

ใช้เพิ่มคะแนน1000 ต่อเหรียญ 
หลงัเล่นจบด่านแต่ละด่าน 

Gold Coin 

 

ใช้เพิ่มคะแนน5000 ต่อเหรียญ 
หลงัเล่นจบด่านแต่ละด่าน 

Magnet 

 

ใช้ดูด Coin ที่อยู่บรเิวณ
โดยรอบของตัวลูกบอล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี ข-1 : ตารางการออกแบบไอเท็มในเกม (ต่อ) 
ช่ือไอเท็ม รูปภาพไอเท็ม ค าอธิบาย 

Clock Time 

 

น าลูกบอลย้อนกลบัไปยัง
ต าแหน่งก่อนหน้า 1 Turn 

Battery Plus 

 

เพิ่มจ านวนในการ Putt อีก
1Turn 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 

Level Design 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

1 

 

เป็นด่านแบบง่ายไร้อปุสรรค 

2 

 

รูปร่างด่านคล้ายด่าน 1 

แตกต่างที่เพิม่หลุมเป็น

อุปสรรค 

3 

 

รูปร่างด่านคล้ายด่าน 1 

แตกต่างที่เพิม่ก าแพงเป็น

อุปสรรค 

4 

 

เป็นด่านทีเ่พิ่มเนินลาดมา 2 

ช้ัน มาเป็นอุปสรรค 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

5 

 

ท าเป็นด่านวนโดยตรงกลาง

เป็นพื้นน้ า 

6 

 

เป็นด่านทีล่้อมรอบไปด้วยพื้น

น้ าและเป็นข้ันบันไดต้อง

ควบคุมแรงในการตีให้ด ี

7 

 

เป็นด่านทีล่้อมรอบไปด้วยพื้น

น้ าและมีเนินลาดต้องควบคุม

แรงในการตีให้ด ี

8 

 

ด่านที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ า

พื้นตีเป็นวงกลมโดยมีทางแคบ

เช่ือมหากัน 

9 

 

ด่านที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ า

พื้นตีเป็นวงกลมโดยมีทางแคบ

เช่ือมหากัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

10 

 

ด่านที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ า

และมีเนินทรายมา 2 ช้ัน 

11 

 

เป็นด่านพื้นเรียบโดยมีก าแพง

มาขว้างไว้ทั้งซ้าย และขวา 

12 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัว"U"ในการออกแบบและมี

เนินทรายเป็นอปุสรรค 

13 

 

เป็นด่านทีม่ีเนินที่ชันเป็น

อย่างมากต้องควบคุมแรงใน

การตีให้ดีไมง่ั้นจะออกสนาม 

14 

 

รูปร่างด่านคล้ายด่าน 13 

แตกต่างที่เปลี่ยนพื้นน้ าเป็น

ก าแพงและเพิ่มท่อวารป์ช่วย

ในการเล่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

15 

 

เป็นด่านทีเ่วลาเล่นจะมองไม่

เห็นกล่องตอ้งใช้ลูกบอลสัตว์  

Lion เพื่อท าให้มองเห็นกลอ่ง 

16 

 

รูปร่างด่านคล้ายด่าน 15

แตกต่างที่เปลี่ยนต าแหน่ง

หลุม 

17 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"P"

ในการออกแบบและมีก าแพง

เป็นอปุสรรค 

18 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"A"

ในการออกแบบและมีก าแพง

เป็นอปุสรรค 

19 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว"L"

ในการออกแบบด่าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

20 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัว"M"ในการออกแบบด่าน 

21 

 

เป็นด่านที่พ้นตีลอยยูเ่หนือน้ า

4 ที่ด้วยกันโดยแต่ละที่จะมี

เนินให้ลกูบอลว่ิงลอยข้ามไป 

22 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัว"O"ในการออกแบบและมี

พื้นน้ าเป็นอปุสรรค 

23 

 

ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมในการ

ออกแบบและมีก าแพงเป็น

อุปสรรค 

24 

 

เป็นด่านทีม่ีพื้นน้ ากั้นกลางใน

สนามและมีท่อวาร์ปช่วยใน

การเล่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

25 

 

ใช้รูปทรงสีเ่หลี่ยมในการ

ออกแบบด่านโดยมีก าแพง

และพื้นน้ าเป็นอุปสรรค 

26 

 

เป็นพื้นตรีูปแบบวงกลมที่แบ่ง

หลายช้ันโดยแต่ละช้ันจะว่ิง

สวนกันไปมาและพื้นน้ าเป็น

อุปสรรค 

27 

 

เป็นพื้นตรีูปแบบวงกลมที่แบ่ง

หลายช้ันโดยแต่ละช้ันจะว่ิง

สวนกันไปมา 

29 

 

เป็นพื้นตรีูปแบบวงกลมที่มี

การเจาะสนามใหเ้ป็นช่อง

เพื่อใหลู้กบอลตกลงพื้นน้ าได้ 

30 

 

เป็นด่านทีม่ีเส้นทางตลีังกา 1 

วงแล้วต่อด่วยทางโค้งครึง่

วงกลม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

31 

 

เป็นด่านทีม่ีเส้นทางตลีังกา 2 

วง 

32 

 

เป็นด่านทีม่ีเส้นทางตลีังกา 1 

วง โดยปลายทางจะไมม่ี

ก าแพงกั้นท าให้ลกูบอลออก

นอกสนามไป 

33 

 

เป็นด่านวงแหวนทีม่ีหลุมลอย

อยู่กลางวงแหวนจ าเป็นต้องตี

ให้ลูกว่ิงไปครึ่งรอบของวง

แหวนเพื่อใหลู้กตกลงหลุม 

34 

 

ต่อยอดจากด่าน 20 โดยเพิ่ม

ทางลบัโดยมกี าแพงกั้นอยู ่

35 

 

ต่อยอดจากด่าน 20 โดยเพิ่ม

ทางลบัเป็นเส้นทางตลีังกาครึ่ง

วงโดยมีก าแพงกั้นอยู ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

36 

 

เป็นด่านทีม่ีเส้นทางตลีังกา 1 

วงแล้วต่อด้วยเนินเหินเพื่อ

ข้ามไปอีกฝัง่ที่มหีลุมอยู ่

37 

 

ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัว"G"ในการออกแบบด่าน 

38 

 

เป็นด่านทางตรงที่มเีนินเหิน

หากออกแรงตมีากไปลูกบอล

จะออกสนาม 

39 

 

เป็นด่านทางตรงที่มีการตัด

แบ่งแล้วเลื่อนไปเลือ่นมา 

40 

 

เป็นด่านทางตรงที่มเีนินลาด

ทรายเป็นอุปสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

ตารางท่ี ค-1 : ตารางแสดงด่านแต่ละด่าน (ต่อ) 
ด่านที่ รูปด่าน ค าอธิบาย 

41 

 

เป็นด่านทางตรงที่มีพื้นเอียง

ไปเอียงมา 

42 

 

เป็นด่านทีม่ีเนินเหินต้อง

ควบคุมแรงใหล้งหลมุพอด ี

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



DVD Template - Senior Project (Update Thursday, April 10, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

Game Project “Mechanimal Putt” 

กฤตติณณ์  คล่องวิชา  13530126 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

กฤตติณณ์  คล่องวิชา  13530126  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  ปีการศึกษา 2556 (G) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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