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13530209: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง : “ โอลิมปัส ” 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสนุก ความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้กับ
ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังให้ความรู้และสร้างทักษะประสาทสัมผัส ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เนื่องด้วยสังคม
ส่วนใหญ่คิดว่าเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีเนื้อหาที่รุนแรง แต่ความเป็นจริงแล้ว เกมสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และสอดแทรกเนื้อหาความรู้ได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการออกแบบเกมเรื่อง โอลิมปัส เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเกมสามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะประสาทสัมผัสของผู้เล่นได้ มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ซึ่งท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุก ความรู้ ความเพลิดเพลิน   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์พิศำล เศรษฐวงศ์ 
ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมทั้ง อำจำรย์ ดร.ยอดธง  รอดแก้ว, อำจำรย์สุวพำส  ดวงจิตต์งำม, อำจำรย์จักรพันธ์ เชำว์
ปรีชำ, อำจำรย์นพพล วรรณเพ็ญกสุล, อำจำรย์ณฐวร ตันเจริญ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอ
กรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นแหล่ง

การเรียนรู้  ให้ความบันเทิง  และอ่ืนๆอีกมาก  เกมคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงอีกรูปแบบ

หนึ่งโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมานอกจากสร้างความบันเทิงแล้วยังสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น  แต่สังคมส่วนใหญ่คิดว่า

เกมเป็นสิ่งที่ไม่ดี เล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด บางเกมอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรง แต่ความเป็น

จริงแล้ว เกมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสอดแทรกเนื้อหาความรู้ได้ดีกว่าหนังสือ เพราะเกม

สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น มีทั้งเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูน่าสนุกและน่าสนใจมากกว่าหนังสือ 

เป็นการบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่งในการเรียนรู้ อีกท้ังยังสามารถส่งเสริมธุรกิจในด้านการตลาดให้กับ

ผู้ที่สนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันมีการซื้อขายโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางโฆษณาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของ

ผู้สนับสนุนได้มีความสนใจในสินค้าท่ีน าเสนอ และยอดดาวน์โหลดเกมส่วนใหญ่เป็นเกมแนว Endless 

Running เพราะเกมแนวนี้เล่นง่าย ไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไป  

  ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบเกมเรื่อง  โอลิมปัส เพ่ือแสดงให้เห็นเกมสามารถน ามาใช้

เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะประสาทสัมผัสของผู้เล่นได้ และยังสามารถเป็นสื่อกลางในการท าธุรกิจได้

อีกด้วย   

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เล่นรู้จักเรื่องราวทางประวิตศาสตร์ของนิยายเทพกรีก 
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด สมาธิ ความจ าให้กับผู้เล่น 

3.เพ่ือให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง เพลิดเพลิน ให้แก่ผู้เล่น
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1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

 ตัวเกมเป็นแนวเกมประเภท Endless Running โดยผู้เล่นจะท าการเล่นตามภารกิจหรือ

เป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วง  เพ่ือติดตามเนื้อเรื่องของเทพกรีซ 

1.4 ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบในส่วนของ Graphic ฉากภายในเกมและ Animation ฉากในเกม 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับภำยในเกม 

 ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความจ า และสมาธิ และได้เรียนรู้เรื่องราว
ประวัติศาสตร์และต านานของเทพกรีก ได้ผ่อนคลายความเครียด ได้ความสนุกสนาน ความบันเทิง ผู้
เล่นจะสนุกไปกับตัวละครที่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวละครในการเล่นได้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎ ี

2.1 การสร้างภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ 
  ปัจจุบันสามารถจ าแนกประเภทภาพกราฟิกตามโปรแกรมที่ใช้สร้างได้ 3 วิธี คือ ภาพแบบ
ราสเตอร์ (Raster) ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector) และภาพโมเดลสามมิติและเร็นเดอร์ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

2.1.1 การสร้างภาพกราฟิกส์แบบราสเตอร์(Raster) 
 โปรแกรม Adobe Photoshop, Painterและ Paint shop Pro เป็นโปรแกรมที่สร้าง
ภาพด้วยวิธีราสเตอร์เป็นหลัก โปรแกรมประเภทราสเตอร์นี้จะสร้างภาพกโดยการควบคุมสีของแต่ละ
จุดในภาพโดยตรง สามารถควบคุมการสร้างภาพได้เป็นอย่างดี แต่การสร้างภาพที่ดูดีรวมทั้งการ
ควบคุมสีของภาพให้ดูเป็นธรรมชาติมักจะเป็นงานที่ยากและเสียเวลา เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนสีของ
ภาพแต่ละจุดด้วยตัวผู้สร้างเอง ข้อจ ากัดอ่ืนของโปรแกรมประเภทราสเตอร์คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยน
มุมมองของภาพที่เห็นได้หากเราต้องการท าจริงๆก็จะต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ไฟล์ที่ใช้รูปแบบราสเตอร์
ส่วนใหญ่จะเป็นนามสกุล TIF,BMP และ PCX 

2.1.2 การสร้างภาพกราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์(Vector) 
  การท างานด้วยวิธีเวกเตอร์ ไม่จ าเป็นต้องควบคุมทุกจุดของภาพ เนื่องจากโปรแกรมที่

ใช้วิธีการเวกเตอร์ จะใช้วิธีทางคณิตศาสตร์สร้างวัตถุแบบสองมิติ วิธีการนี้จะท าให้สามารถสร้างภาพ
ที่มีความละเอียดสูง และสามารถสร้างโค้งที่มีความต่อเนื่องได้ดีมาก แต่วิธีการนี้มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถ
เข้าไปแก้ไขในแต่ละจุดได้โดยตรง จึงยากที่จะสร้างภาพที่มีเฉดสีที่เหมือนจริง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
เป็นการยากที่จะสร้างวัตถุในลักษณะสมมิติด้วยโปรแกรมชนิดนี้และโปรแกรมประเภทนี้จะไม่สามารถ
น า ภ าพ ที่ ส ร้ า ง ได้ แ ล้ ว ม า เป ลี่ ย น เป็ น มุ ม ม อ ง อ่ื น ได้ อี ก น อ ก จ าก ส ร้ า ง ให ม่ ทั้ ง ห ม ด 
โปรแกรมที่สามารถสร้างภาพแบบเวกเตอร์ได้คือ โปรแกรม Adobe Illustrator ,Corel Draw และ
โปรแกรม Macromedia Freehand เป็นต้น ไฟล์ที่ใช้รูปแบบเวกเตอร์มักจะเป็นนามสกุล AI,EPS 
และ WGM 
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2.1.3 สร้างภาพกราฟฟิกส์แบบโมเดลสามมิติและการเร็นเดอร์  
(Three Dimension Modeling and rendering) 

 การสร้างภาพโมเดลสามมิติและการเร็นเดอร์มีข้อดีคือการสร้างเฉดสีให้กับวัตถุได้
โดยง่าย เราพบวิธีการสร้างภาพประเภทนี้จะถูกใช้ในงานการสร้างโมเดลจ าลอง และงานทาง
ภาพยนตร์ การสร้างภาพชนิดนี้เริ่มขึ้นด้วยการสร้างวัตถุสามมิติ ซึ่งมีวัสดุที่ใช้และพ้ืนผิวของวัตถุ
ตามที่เราต้องการมาบรรจุอยู่ในซึน หรือที่เรียกชื่อว่าโมเดล ซึ่งสามารถก าหนดแสงและมุมกล้องได้
ตามทีต่้องการ หลังจากจัดองค์ประกอบเสร็จ ก็จะท าการเร็นเดอร์ซึ่งจะได้ภาพแบบราสเตอร์ที่มีความ
เหมือนจริงทั้งมุมมองและเฉดสี จุดเด่นของการสร้างภาพด้วยวิธีนี้คือสามารถสร้างวัตถุในมุมมองอ่ืนได้
ง่ายมากโดยการปรับแต่งแสง และคุณสมบัติต่างๆของวัตถุหรือโดยการเคลื่อนที่วัตถุภายในซีน ซึ่งท า
ให้สามารถสร้างภาพได้จากวัตถุชิ้นนี้ ในหลายๆรูปแบบได้ง่ายในการสร้างงานกราฟิกส์สามมิตินั้นมี
ความซับซ้อนมากเนื่องจากมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงมากกว่างานสองมิติโดยเฉพาะมิติที่เพ่ิมเข้ามาเป็นสาม
มิ ติ ดั ง นั้ น จึ ง ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ กั บ พ้ื น ฐ า น ข อ ง โล ก ส า ม มิ ติ ก่ อ น ใน หั ว ข้ อ ต่ อ ไป นี้ 
  Polygon โพลีกอน แปลตรงตัวคือ รูปหลายเหลี่ยมซึ่งถูกสร้างโดยการน าจุดหลายๆจุด
มาเชื่อมต่อกันโดยเส้น ซึ่งท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีพ้ืนผิว หากต้องการส่วนโค้งต้องน าโพลีกอนมาต่อกัน
เพ่ือเลียนแบบส่วนโค้งยิ่งโพลีกอนมีจ านวนมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ส่วนโค้งดูเรียบมากขึ้นเท่านั้น
 ระนาบ ในโปรแกรมกราฟิกส์แบบเวกเตอร์ แกน x จะหมายถึงแนวนอน ในขณะที่
แกน y จะหมายถึงแนวตั้งเพ่ือใช้ในการก าหนดขนาดภาพ โปรแกรมในแบบสามมิติก็เช่นกัน แต่จะ
เพ่ิมแกน z ที่แสดงถึงแนวลึกเพ่ิมขึ้นมาท าให้ภาพที่สร้างขึ้นในแบบสามมิติจะมีทั้งกว้าง ,ยาวและลึก 
ภาพแบบสองมิติสามารถหมุนรอบแกน x และ y เท่านั้นจึงไม่สามารถมองเห็นด้านข้างของวัตถุได้ แต่
ภาพแบบสามมิติยังมีด้านอ่ืนๆที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ ภาพในแบบสามมิติ จะมีขอบเขตของ
ภาพที่แน่นอน เราจึงเรียกแต่ละภาพว่าเป็น “วัตถ”ุ หรือ “Object ” ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนแต่ละ
วัตถุได้อิสระ ไม่ข้ึนกับวัตถุอ่ืนๆ 
หลักการท างานของการสร้างภาพโมเดลสามมิติ 
โปรแกรม3มิติทั่วไปมีหลักการท างานดังนี้ 

1. Object: การสร้างวัตถุสามมิติท าให้มองได้จากทุกมุมครบ360องศา 
2. Map: การใส่พ้ืนผิวให้กับวัตถุสามมิติ 
3. Light: การใส่แสงให้กับวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้วัตถุดูสมจริง 
4. Camera: การก าหนดมุมกล้องเพ่ือก าหนดมุมมองและสร้างภาพเคลื่อนไหว 
5. Render: การประมวลผลภาพจากภาพโครงร่างให้เป็นภาพที่มีพ้ืนผิว 
6. Effects: การใส่เทคนิคพิเศษให้กับวัตถุและสภาพแวดล้อมเพ่ือให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 2.1.4 การสร้างภาพสามมิติ  
  ในการสร้างภาพสามมิติก็ยังอาศัยพิกัดคาร์ที่เซียน เช่นเดียวกัน แต่มีแกน Z ซึ่งเป็น

แกนที่ลากผ่านจุดก าเนิด ท ามุมฉากกับแกน X และแกน Y บนแกน Z ก็มีมาตรแบ่งระยะที่เท่ากัน

เช่นเดียวกับแกนอ่ืนๆ ทิศทางของแกน Z+ จะชี้เข้าหาผู้ชม อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ที่แกน Z+ 

อาจชี้ออกจากตัวผู้ชมนั้นคือแกน X+ อาจจะชี้ไปทางซ้าย และแกน อาจชี้ลง และแกน Z+ก็อาจจะชี้

ออก เมื่อเป็นเช่นนี้ หากพิจารณาการวางแกน X,Y,Z ในทิศทางต่างๆกันก็จะพบว่า มีความเป็นไปได้ 

8 แบบ ซึ่งรูปแบบการวางแกนที่สื่อต่อความเข้าใจรูปสามมิติมากที่สุดคือ แกน X+ ชี้ขวา แกน Y+ ชี้

บนแกนZ+ชี้เข้าหาผู้ชมซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

  นอกจากต าแหน่งจุดถูกก าหนดได้ชัดเจนบนพิกัดคาร์ทีเซียนแล้ว ยังรวมถึงการแสดง
ค่าการหมุน ซึ่งเป็นการหมุนรอบจุดหมุนที่วัดเป็นองศา ตามแกนใดแกนหนึ่งในสามแกนของพิกัดคาร์
ทีเซียน ค่ามุมที่หมุนเป็นบวกหมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและค่าที่เป็นลบหมายถึงการหมุนตาม
เข็มนาฬิกา จากหลักการนี้จึงสามารถน าไปใช้กับการระบุต าแหน่งของวัตถุ หรือเคลื่อนย้ายต าแหน่ง
ของต าแหน่งของวัตถุไปในที่ว่างสามมิติได้อย่างแม่นย า   ระบบพิกัดอ่ืนที่ใช้แสดงต าแหน่งของจุด 
ได้แก่ ระบบพิกัดเชิงขั้วเป็นพ้ืนที่วงกลมสองมิติที่มีศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดก าเนิด มีเส้นรัศมีที่
ลากจากจุดก าเนิดในแนวตั้งให้เป็นมุมศูนย์องศา ซึ่งหากเส้นรัศมีกวาดไปรอบจุดศูนย์กลางจะสามารถ
ก าหนดมุมบนเส้นรอบวงได้ครบ360องศาบนเส้นรัศมีมาตรแบ่งระยะที่เท่ากัน 
          หลักการของพิกัดระบบนี้ คือ การแบ่งเส้นรอบวงกลมออกเป็นส่วนเท่าๆกันแล้วล าดับ
ตัวเลขจากศูนย์ที่จุดเริ่มต้นเรื่อยไปจนครบวงกลม ท าให้เกิดเป็นมาตรฐานแสดงต าแหน่งของจุดได้และ
หากพิจารณาเส้นรัศมีในระบบพิกัดจะพบว่าความยาวของเส้นรัศมีจะใช้แสดงระยะห่างระหว่างจุด
ศูนย์กลางกับต าแหน่งจุดพิกัดท าให้สามารถวัดหาต าแหน่งของจุดในพ้ืนที่วงกลมนี้ได้ 
         ระบบพิกัดทรงกลม เป็นการแสดงผลภายในรูปทรงกลมสามมิติโดยวิธีระบุต าแหน่ง
และมุมจากจุดสังเกตการณ์ไปยังต าแหน่งของวัตถุ ระบบพิกัดนี้มักน ามาใช้กับการหาต าแหน่งของวัตถุ
ที่ปรากฏในที่ว่างสามมิติ เช่น ท้องฟ้า ในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มักเกี่ยวข้องกับมุมมองของผู้ชมหรือ
มุมกล้อง รวมทั้งต้องการแสดงถึงขอบเขตการมองโดย ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์เป็นตัวก าหนดผล
ของภาพที่ปรากฏให้เห็นการรับรู้รูปร่างสามมิติสามารถรับรู้เป็นรูปวัตถุสามมิติได้ เช่น รูปหกเหลี่ยม
สองมิติ อาจถูกมองเป็นรูปลูกบาศก์ได้ในลักษณะภาพสามมิติ ภาพดังกล่าวง่ายต่อการมองได้ทั้งสอง
มิติและสามมิติ เนื่องจากเป็นภาพลายเส้น ในขณะที่ภาพจิตรกรรมหรือภาพถ่ายเป้ฯวัตถุสามมิติได้  
ภาพลายเส้นที่อาจมองเป็นหกเหลี่ยม หรือกล่องลูกบาศก์ ภาพลายเส้นที่ลบเส้นที่บังกันออกท าให้
มองเห็นเป็นภาพบายเส้นสามมิตภิาพวัตถุสามมิติมีน้ าหนักเฉดสีให้ความสมจริงขึ้น 
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 การสร้างภาพสามมิติที่ให้ความเหมือนจริงขึ้นไปอีกคือการโยงเส้นระหว่างจุดพิกัด
ต่างๆลงบนระนาบของแกน x,y,z แล้วจึงลบจุดและเส้นที่ถูกบังคับออกจากกระบวนการมองเห็นภาพ
สามมิติบนระนาบสองมิติจึงมีความซับซ้อนมาก ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยการมองเห็นภาพวัตถุเป็น
ระบบ สเตริโอด้วยตาทั้งสองข้างแล้ว ยังรวมถึงผลมาจากการรวมแสงของเลนซ์ลูกตาให้ฉายภาพ
มากกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็ก กล่าวคือ วัตถุท่ีอยู่ใกล้จะใช้เนื้อที่บนฉากรับภาพมากกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ 

2.1.5 การย่อขยายภาพ (Scale)  
   การย่อขยายภาพสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ โดยการเปลี่ยนขนาดหน้าต่างแสดง
ภาพ หรือเปลี่ยนขนาดของช่องแสดงภาพ เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี เช่น ถ้าต้องการ 
เปลี่ยนขนาดของภาพภาพหนึ่งในหน้าต่างเท่านั้น ถ้าขยายหรือย่อขนาดของหน้าต่างภาพทั้งหมดใน
หน้าต่างก็จะขยายหรือย่อได้ด้วย ในกรณีนี้ จะกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนขนาดของภาพเฉพาะภาพใดภาพ 
ภาพวัตถุภาพหนึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดได้โดยการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างจุดโดยทั่วไปสามารถ
เปลี่ยนขนาดของภาพหนึ่งในหน้าต่างเท่านั้น ถ้าขยายหรือย่อขนาดของหน้าต่างห่างมากขึ้นหรือท าให้
ระยะห่างลดลง ค่านี้เราเรียกว่า สเกลลิงแฟกเตอร์ ถ้าค่าสเกลลิงแฟกเตอร์มากกว่า 1 ก็จะได้ภาพ
ขยาย ถ้าค่านี้น้อยกว่า 1 ก็จะได้ภาพย่อ ถ้าเท่ากับหนึ่งก็หมายถึงไม่มีผลต่อภาพวัตถุเมื่อใดก็ตามที่มี
การย่อหรือขยายภาพ จะต้องมีจุดๆหนึ่งมักจะเรียกว่า เป็นจุดประจ าที่ ( fixed point ) ของการย่อ
ขยายภาพซึ่งใช้ส าหรับเป็นจุดอ้างอิง 
ถ้าให้จุดก าเนิดเป็นจุดประจ าที่ จุดใดๆของภาพก็จะสามารถย่อหรือขยายได้โดยการคูณด้วยแฟกเตอร์ 
Sx ส าหรับทิศทางในแกน X แฟกเตอร์ Sy ส าหรับทิศทางในแกน y ก็จะได้จุดใหม่ ดังนี้ 

x’ = x x Sx  
y’ = y x Sy  

Sx คือ สเกลลิงแฟกเตอร์ในแนวนอน 
Sy คือ สเกลลิงแฟกเตอร์ในแนวดิ่ง 
ถ้า Sxไม่เท่ากับ Sy ผลก็คือภาพที่ได้จากการย่อหรีอขยายจะเกิดการผิดเพ้ียนไปจากภาพเดิม ถ้าสเกล
ลิงแฟกเตร์มากกว่า1 ภาพที่ถูกขยายแล้ว จะถูกเคลื่อนย้ายห่างออกไปจากจุดประจ าที่ ถ้าสเกลลิง
แฟกเตอร์น้อยกว่า 1 ภาพที่ถูกย่อแล้ว จะถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้กับจุดประจ าที่มากข้ึน จุดประจ าที่
ส าหรับการย่อขยายภาพอาจจะไม่ใช่จุดก าเนินก็ได้ ถ้าเป็นจุดใดๆจะต้องใช้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ย้ายจุดประจ าที่ ( xp ,yp ) ไปยังจุดก าเนิด จุดอ่ืน ๆ ของภาพ ( x,y )ก็จะถูกย้ายที่จุดใหม่       
( x,’y') 
 2. จัดการย่อขยายภาพโดยที่จุดประจ าที่อยู่ที่จุดก าเนิด ก็จะได้จุดที่ใช้นิยามภาพจุดใหม่ เป็น
( x”,y” ) 
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3. ย้ายจุดประจ าที่ จากจุดก าเนิดไปยังจุดที่จุดเดิม ( xp, yp ) 
สมการนี้คือสมการส าหรับการย่อหรือขยายภาพ โดยที่จุดประจ าที่อยู่ที่จุด ( xp,yp ) 
 2.1.6 การหมุนภาพ(Rotate) 
  การหมุนภาพเป็นการแปลงอีกแบบหนึ่ง ส าหรับหมุนภาพนี้จะต้องก าหนดว่า จุดใด
เป็นจุดหมุนเสมอ หลังจากที่ภาพหมุนไปแล้ว ระยะห่างระหว่างจุดหมุนกับภาพจะยังคงมีค่าเท่าเดิม 
รูปร่าง ลักษณะของภาพก็ยังคงเดิม แต่ภาพจะมีการจัดวางที่ต่างไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการหมุน
นั่นเอง การหมุนภาพนี้อาจจะหมุนทีละหลาย ๆ ภาพก็ได้ จะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็ม
นาฬิกาก็ได้และหมุนที่ใช้ก็อาจจะอยู่ภายในภาพหรืออยู่ภายนอกภาพก็ได้การอ้างถึงจุดพิกัด(x,y) นั้น 
นอกจากใช้ระบบพิกัดฉากแล้ว (คือ ก าหนดต าแหน่งจุด โดยบอกระยะทางในแนวนอนและในแนวดิ่ง) 
อาจจะใช้ฟไระบบพิกัดโพลาร์ก็ได้(ระบบพิกัดโพลาร์คือการบอกต าแหน่งจุดโดยใช้เวกเตอร์)ในทาง
ปฏิบัติเราอาจจะต้องหมุนภาพรอบจุดใดๆก็ได้ ซึ่งไม่ใช่จุดก าเนิด ส าหรับในกรณีนี้จะต้องใช้ 3 
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ย้ายจุดหมุน ไปยังจุดก าเนิด เมื่อย้ายแล้ว ทุกๆจุดที่ใช้นิยามภาพก็จะถูกย้ายไปยังจุดใหม่            
ด้วยในตอนนี้ จุดหมุนก็จะถูกย้ายไปยังจุดก าเนิด 

2. จัดการหมุนภาพรอบจุดก าเนิด 
3. ย้ายจุดหมุนจากจุดก าเนิด (0,0) กลับไปยังจุดเดิม 
2.1.7 การย้ายภาพ (Translate) 

  จุดใดๆตามในระบบพิกัดโลกจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ต าแหน่งอ่ืนๆได้โดยการเปลี่ยนค่า
พิกัด เช่น ถ้าต้องการย้ายจุดไปยังจุดซึ่งอยู่ข้างบน 10 หน่วย และไปทางซ้ายอีก 5 หน่วย พิกัดของจุด
ใหม่ที่ได้ก็คือการย้ายจุดนั่นเอง 
โดยทั่วไปการย้ายจุดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยย้ายในแนวนอน H หน่วยและย้ายในแนวตั้ง V 
หน่วย สามารถเขียนแทนด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

x’ = x + H 
y’ = y + v 

  ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นจะต้องย้ายทุกๆจุดที่ใช้ส าหรับนิยามภาพ จึงจะสามารถย้าย
ภาพทั้งหมดไปยังจุดที่ต้องการได้ ดังรูป แสดงการย้ายภาพเครื่องบินจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีก
ต าแหน่งหนึ่ง จุดทุกจุดที่ใช้ส าหรับนิยามภาพจะถูกย้ายไปยังต าแหน่งทีต้องการก่อนแล้วจึงท าการวาด
ภาพนั้นใหม่ทีต าแหน่ง 
 2.1.8 แสงของภาพ 3 มิติ 
  ในการมองสิ่งต่างๆไม่สามารถมองเห็นสิ่งสวยงามได้ หากไม่มีแสง ทั้งนี้ เพระการมอง
เห็นของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยแสงสว่าง แสงมีอิทธิพลต่องานศิลปะในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพราะสรรพ
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สิ่งต่างๆที่มองเห็น ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลจากตัวแปรของแสง เช่น ต าแหน่งแสง อุณหภูมิแสง ความ
สว่าง ประเภทของแสง เป็นต้น สามารถก าหนดเงื่อนไขตัวแปรเหล่านี้ได้ด้วยการจัดแสง ซึ่งเป็นศิลปะ
ที่มีความละเอียดลออต้องอาศัยประสบการณ์จากการสังเกตร่วมกับความไวในความรู้สึ กและ
จินตนาการของศิลปินของผู้ชมการจัดแสดงในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มีความคล้ายคลึงกับการจัดแสง
บนเวทีละครสตูดิโอและโรงถ่ายซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความงามและบรรยากาศที่เกิดกัสิ่
งแวดล้อมภายใต้อิทธิพลของแสงนั้น 
  การมองเห็นวัตถุสิ่งของรอบตัวได้เกิดจากแสงที่ส่องออกจากจุดก าเนิดแสง เช่น ดวง
อาทิตย์ หรือหลอดไฟ แล้วมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผิวหน้าวัตถุ ท าให้วัตถุแสดงคุณสมบัติที่ผิวหน้าออกมา 
รวมทั้งการปรากฏของเงา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของช่องงว่างที่ปราศจากแสงสว่าง ในการจัดแสงนั้น แบ่ง
ลักษณะของแสงออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 
  แสงปฐมภูมิ ( Primary light ) เป็นล าแสงที่สว่างที่สุด และมักเป็นแสงที่สาดส่อง
จากแหล่งก าเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟที่ให้แสงสว่างจ้าเป็นรัศมีทุกทิศทาง ท าให้วัตถุที่
อยู่ใต้อิทธิพลของแสงประเภทนี้ ปรากฏเงาอย่างชัดเจน หากเป็นการจัดฉากภายในสตูดิโอเป็นการ
สร้างแสงอาทิตย์เทียม การสร้างแสงชนิดนี้ท าได้ด้วยการติดตั้งหลอดไฟที่สว่างที่สุดไว้ในบริเวณนั้น 
โดยจะวางสูงเหนือหุ่นท ามุมประมาณ45องศา 
  แสงเสริม ( Fill light ) เป็นแสงทีมีก าลังน้อย ไม่ค่อยกระด้าง มักเป็นแสงที่เกิดจาก
การสะท้อน เช่น แสงจากโคมไฟที่ส่องขึ้นบนเพดานห้องแล้วสะท้อนลงมาสู่พ้ืน ท าให้ห้องสว่าง 
  แสงหลัง ( Back light )เป็นการจัดแสงให้ส่องจากด้านหลังของหุ่นโดยกล้องจะวาง
อยู่หน้าหุ่น ท าให้ภาพวัตถุปรากฏเป็นเงาด าของร่างวัตถุนั้น หรือที่เรียกว่าภาพโครงทึบ (Silhouette)  
             แสงฉาย ( Projector light ) เป็นแสงที่เกิดจากการฉายไปยังวัสดุโปร่งแสง ท าให้
เกิดสีสันรูปร่างของวัตถุที่แสงนั้นผ่านไปตกลงบนฉาก ตัวอย่างเช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกแก้วสี
ที่ ห น้ าต่ า ง ไป กระท บ ล งบ น พ้ื น ภ าย ใน อาคารห รื อภ าพ ที่ ป รากฏ จาก เค รื่ อ งฉ ายภ าพ 
            แสงส่องเฉียง ( Grazed light ) เมื่อจุดก าเนิดแสงอยู่ใกล้กับวัตถุมาก จะท าให้วัตถุ
แสดงระดับที่ต่างกันของผิวหน้าออกมา เช่น พ้ืนที่ผิวของอิฐเปลือย จะปรากฏร่างเงาที่เป็นรอยต่อ
ของอิฐอย่างชัดเจน แสงประเภทนี้ มักขึ้นกับพ้ืนที่ของผิวของวัตถุที่มีความสากหรือหยาบรวมทั้งบัมพ์
แมป โดยหากจุดก าเนิดแสงท ามุมกับผิวหน้าไม่เกิน 45 องศา จะปรากฏเงาบนตัวผิววัตถุท่ีสวยงาม 
 2.1.9 คุณสมบัติของแสง 
  แสงมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองหลายประการ ได้แก่ การมีจุดก าเนิดแสงและมีต าแหน่ง
ที่ตั้ง ซึ่งแสดงในลักษณะของค่าพิกัด x,y และ z บนที่ว่างพิกัดคาร์ทีเซียนเช่นเดียวกับวัตถุจุดก าเนิด
แสงอาจถูกวางอยู่ในต าแหน่งที่ไกลในระยะอนันต์ เช่น ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดก าเนิดแสงที่
เป็นเพียงจุดสว่างเล็กๆ ในอวกาศที่มืดมิด หรือจุดก าเนิดแสงอาจวางอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้ เช่น 
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หลอดไฟบนโต๊ะท างาน และเนื่องจากแสงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความสว่างแก่สรรพสิ่งการหักเห
ของแสงและตัวกลางแสง 
  แสงไม่เพียงแต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผิวหน้าวัตถุ แต่ยังรวมไปถึงปริมาตรที่มีอยู่ในตัววัตถุ
ได้เช่น การหักเหของแสง เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแสงที่ส่องผ่าน เช่น แสงส่องผ่านอากาศลง
ในน้ า ท าให้มองเห็นต าแหน่งวัตถุใต้น้ าต่างไปจากเดิม รวมทั้งการกระเพ่ือมหรือคลื่นที่ผิวน้ าท าให้แสง
ส่องผ่านไปได้แตกต่างกัน ในการจ าลองการหักเหของแสงจะอาศัย ข้อมูลดัชนี การหักเหแสงของวัตถุ
แต่ละชนิด ซึ่งส่งผลถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแสง รวมทั้งความเร็วของแสงที่เดินทางผ่าน
ตัวกลางที่ต่างกันออกไป ตัวแปรเหล่านี้ถูกน ามาใช้ค านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ซึ่งจะ
ให้ภาพที่เป็นผลจากการกระท าของแสงกับวัตถุใส เช่น แก้วเลนส์ ก้อนเพชรเจียระไน หรือแก้วผลึกท่ี
มีแสงส่องระยิบระยับสวยงาม และน่าตื่นตา 
 2.1.10 ตัวกลาง และการส่องผ่านของแสง 

  แสงแสดงอิทธิพลให้เห็นเมื่อส่องผ่านตัวกลางที่มีปริมาตร เช่น น้ า อากาศ รวมทั้ง
เนื้อของวัสดุแข็งใสบางประเภท ได้แก่ แก้ว หินบางชนิด เช่น หินเขี้ยวหนุมาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็น
อิทธิพลของแสงและบรรยากาศในชีวิตประจ าวันจากเมฆ หมอก ฝุ่นละอองบรรยากาศท าให้เกิดแสงสี
สวยงามขึ้นในท้องฟ้ารวมทั้งการมองเห็นความชัดเจนของสิ่งต่างๆในธรรมชาติเรียกอิทธิพลของแสง
กับรรยากาศนี้ว่า ทัศนียภาพในบรรยากาศ(Aerial perspective )ทัศนียภาพในบรรยากาศ (Aerial 
perspective) 
  ส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์แล้ว ผลของตัวกลางที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
สมจริงในภาพสามมิติ คือ บรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หมอกแดด เมฆ ฝน ฝุ่น ละออง ควัน สิ่งเหล่านี้
มีคุณสมบัติบดบังแสงในบรรยากาศได้ไม่เท่ากัน ท าให้เรามองเห็นรูปร่างในสิ่งแวดล้อมได้เลือนรางอีก
ด้วย นอกจากนี้ระดับของแสงที่ส่องผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน ท าให้ความเข้มของเงาที่
ปรากฏออกมาแตกต่างกันไปด้วย ถึงแม้ว่าแสงจะสามารถส่องผ่านตัวกลางเหล่านี้ได้ แต่หากมีการวาง
ซ้อนกันหนามากขึ้น ก็อาจจะบดบังการมองเห็นได้ เช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศในยามเช้า 
และเย็นจะผ่านชั้นบรรยากาศท่ีหนากว่าในเวลาเที่ยงวันจึงท าให้สีสันของท้องฟ้าแตกต่างไปตามเวลา 
 2.1.11 เงา (Shadows) 
  เงา (Shadows) เป็นบริเวณที่แสงสว่างถูกบัง เงาเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ภาพวัตถุ
แลดูมีระยะ เกิดมิติความลักและนูนของวัตถุ เงาเกิดขึ้นจากการที่มาวัตถุทึบแสงไปบดบังแสงสว่างที่
ส่องจากจุดก าเนิด ซึ่งหากมีจุดก าเนิดแสงหลายๆดวงส่องไปยังวัตถุนั้นจะปรากฏเงามากกว่าหนึ่งเงา 
และเงาจะมีสีด าสนิทเมื่อวัตถุนั้นมีคุณสมบัติทึบแสง แต่ในวัตถุที่มีความโปร่งแสงเงาจะมีสีด าที่จางลง
หรืออาจมีสีของของวัตถุนั้นเจืออยู่ในเงาได้ เช่น แสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้สีเขียวจะสร้างเงาของใบ้ไม้ที่
อาจมีสีเขียวที่แก่จัดจนด าเหมือนกับแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกแก้วสี จากการค้นพบกฎฟิสิกส์เกี่ยวกับ
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แสงท าให้สามารถเลียนแบบลักษณะของแสงเงาให้เกิดขึ้นในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ได้โดยใช้กา
ค านวณของโปรแกรมซึ่งสามารถสร้างสรรค์เงาได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวแปร
หลายตัวได้แก่ลักษณะของจุดก าเนิดแสงระยะทางและต าแหน่งเป็นต้น 
  ในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ศิลปินอาจสร้างเงาขึ้นมาเฉพาะส าหรับวัตถุแต่ละตัว 
หรือ อาจก าหนดเงื่อนไขที่ใช้ทั่วไปทั้งภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดจ านวนของจุดก าเนิดแสงที่มี
ในภาพนั้น วิธีหนึ่งที่นิยมท าคือการก าหนดจุดก าเนิดแสงด้วยไฟสปอตซึ่งจะเปิดโอกาสให้ศิลปิน
สามารถควบคุมรูปร่างและต าแหน่งของเงาได้อย่างอิสระ ในขณะที่การเลือกใช้แสงออมนิซึ่งเปล่ง
ออกมารอบทิศทางจะให้ความสว่างในบริเวณโดยรวมและหากจุดก าเนิดแสงมีการเคลื่อนที่ก็ย่อมท า
ให้รูปร่างและทิศทางของเงาเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดในเวลา
ต่างๆโดยเฉพาะเมื่อมีวัตถุอยู่ในภาพมากข้ึนก็ย่อมท าให้การสร้างเงามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เงาของวัตถุ
บางชิ้นอาจไปพาดทับกับวัตถุชิ้นอื่นได้ ในกรณีนี้จ าเป็นต้องหาแนวล าแสงที่ส่องผ่านจากจุดก าเนิดแสง
ไปยังวัตถุ การตามรอยรังสี หรือ Ray tracing เป็นการหาแนวเส้นล าแสงเพ่ือตรวจดูว่ามีวัตถุตัวอ่ืน
ขวางอยู่ในแนวล าแสงนี้หรือไม่ รวมถึงหารสร้างภาพสะท้อนที่ปรากฏบนผิววัตถุที่มีความมัน โดย
อาศัยการค านวณแนวล าแสงที่ส่องจากวัตถุรอบๆไปปรากฏอยู่บนตัววัตถุ ภายหลังจากที่ไดมีการ
ค้นพบเทคนิคนี้ท าให้นักออกแบบภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์สามารถสร้างสรรค์ภาพสามมิติได้อย่าง
สมจริงมากยิ่งขึ้น 
  ในทางศิลปะแล่งเงาออกเป็น 2 ประเภท คือ เงาตกทอด ( Shadow ) เป็นเงาที่เกิด
จาการบังของวัตถุทึบแสงแล้วทอดไปยงทิศทางตรงกันข้ามกับจุดก าเนิดแสง หากเราสังเกตดูผิวพ้ืน
ของวัตถุที่ขรุขระมีส่วนโค้งส่วนเว้า เช่น ก้อนหิน หรือแม้แต่ รอยยับของผ้า ก็จะพบว่าบนพ้ืนผิว
เหล่านั้นมีเงาเล็กๆตกทอดเป็นจ านวนมากปรากฏอยู่ เงาเหล่านี้เป็น เงาบนวัตถุ ( Shade ) ที่ปรากฏ
บนพื้นผิวขรุขระเงาประเภทนี้จะไม่เกิดชึ้นกับวัตถุที่มีผิวหน้าเรียบแบน 

2.1.12 การแสดงภาพ  (Rendering) 
  ในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ การแสดงภาพ ( Rendering ) เป็นขั้นตอนท าให้รูปสาม
มิติแสดงคุณสมบัติของตัวเองออกมาให้ปรากฏในภาพบนจอคอมพิวเตอร์จะประมวลผลการแสดงภาพ
โดยอาศัยข้อมูลสร้างรูปสามมิติทั้งหมดโดยพิจารณาถึงกระบวนวิธีสร้างวัตถุสามมิติ มากกว่าการ
พิจารณาว่าวัตถุในภาพคืออะไร เช่น ภาพของแท่งแก้วถูกสร้างขึ้นจากโพลีกอนอีกที และเนื่องจากผิว
วัตถุที่เลียนแบบแก้วนั้นถูกก าหนดค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับลักษณะของแก้ว 
เช่น สี ความโปร่งใส ความมัน การสะท้อนแสง ดัชนีการหักเหแสง ตัวแปรเหล่านี้ถูกน ามาประมวลขึ้น
เป็นภาพที่ท าให้ผู้ชมรับรู้วัตถุในภาพเป็นแท่งแก้วนั้นเอง การแสดงภาพเป็นหัวใจของการแสดงออก
ของศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และแม้ว่าการแสดงภาพจะถูกใช้กับงานการสร้างรูปแบบทาง
กายภาพรอบๆ แต่ก็ยังรวมไปถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพกราฟฟิกส์ให้มีความคมชัดขึ้น เพ่ือ
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การสื่อความหมายกับผู้ชม ทั้งนี้การแสดงภาพออกมาเป็นกราฟฟิกส์บนจอมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งต้อง
อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งอาจต้องการเวลามากขึ้นด้วย 
2.2 ทฤษฎีสี 
 สี (color) หมายถึงลักษณะแสงสว่างปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสีขาว ด า แดง เขียว เป็น
ต้น นอกจากนี้สีแต่ละสียังเป็นสื่อเร้าให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ให้แตกต่างกันอีกด้วย  

ดังนั้นสีจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการมองเห็นโดยมีก าลังส่องสว่างของแสงที่ไปกระทบมวล
วัตถุแล้วสะท้อนเข้าประสาทสัมผัสที่เรติน่าในดวงตาเรา และสมองแปลงสภาพการรับรู้ เกิดความ
เข้าใจตามที่ตกลงกันของมนุษย์ นอกจากนี้สีแต่ละสียังมีอิทธิพลในทางจิตวิทยาเป็นสื่อเร้าให้เกิดความ
รูสึกทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ เพราะการที่สมองท าการแปลและรับความรู้สึกของสีแต่ละสีของแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ของคน ๆ นั้นที่เคยเห็นสีมาก่อนหรือ
อาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสายตาในการรับคลื่นแสง เช่นคนตาบอดสี เป็นต้น 

2.2.1 ระบบของสี  
การที่มนุษย์มองเห็นสีต่างๆ ได้ เกิดจากการรับรู้แสงซึ่งเป็นพลังงานรูปหนึ่งแผ่รังสีใน

รูปสเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (electromanetic spectrum) โดยตาของมนุษย์สามารถมองเห็นแสง
ในช่วงคลื่นที่อยู่ระหวาง 390-700 นาโนเมตร แสงอัตราไวโอเลต (UV) เป็นแสงที่มีคลื่นสั้น(ต่ ากว่า 
390 นาโนเมตร) มนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นได้ และแสงอินฟาเรดเป็นแสงที่มีคลื่นยาว (สูงกว่า 700 
นาโนเมตร) มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นกัน การที่เราสามารถมองเห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้เนื่องจากวัตถุ
ดูดกลืนช่วงแสงสีหนึ่งไว้ และสะท้อนสีตรงข้ามให้ตามนุษย์มองเห็น ตัวอย่างเช่น  พืชมีรงควัตถุสีเขียว
ที่เรียกว่า “คลอโรฟิลด์” สามารถดูดกลืนช่วงแสงสีแดงได้ดีที่สุด และสะท้อนแสงสีเขียวของสเปคตรัม
ออกมา และการที่มนุษย์มองเห็นใบไม้เป็นสีเขียวได้จ าเป็นต้องมีแสงสว่างไม่เช่นนั้นเราจะเห็นแต่สีด า
เท่านั้น ในการสร้างสรรค์เกี่ยวกบัสีของมนุษย์พบว่ามีแนวทางในการใช้สีเป็น 2 ระบบดังนี้ 
          1. ระบบสีแสง (light color) 

ระบบสีแสง เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1660 โดยเซอร์ไอแซคนิวตัน (Sir  Isaac  Newton) 
ได้ท าการทดลองให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องสอดช่องและผ่านแท่งแก้วสามเหลี่ยม(prism) แสงที่ตก
กระทบบนจอจะเกิดเป็นสีรุ้ง (spectrum) ประกอบด้วยแถบสี 7 สี แต่ตาของมนุษย์รับรู้ได้ 6 สี ได้แก่  
สีม่วง สีน้ าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ได้ศึกษาต่อไปว่าใน
จ านวนสีทั้ง 6 สี สามารถก าหนดเป็นแม่สีได้ 3 สี ได้แก่ สีแดง  สีเขียว และสีน้าเงิน เมื่อน าแม่สีมา
ผสมกันแต่ละคู่จะได้สีชั้นที่ 2 ดังนี้  

สีแดง               ผสมสีเขียว              จะเปน็สีเหลือง 
สีเขียว              ผสมสีน้าเงนิ            จะเป็นสีฟา้ 
สีน้ าเงิน             ผสมสีแดง               จะเป็นสีแดงอมมว่ง 
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ถ้าน าแม่สีทั้งสามมาผสมกันจะได้สีขาว การผสมสีในระบบนี้เรียกว่า “วิธีบวก” 
(additive color mixture) ประโยชน์ของการใช้สีระบบนี้สามารถน ามาใช้ ในเรื่องของการจัดไฟ  
ตกแต่งเวที การอัดขยายภาพสี   การพิมพ์ภาพสี เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 : แสงขาวและสเปคตรัมของสี 
ที่มา :  www.math.cmru.ac.th/web56/option/doc_document/1378538114.pdf 

2. ระบบสีวัตถุธาตุ (pigment color) 
           ระบบสีธาตุวัตถุ หรือระบบสีทางเคมี เป็นระบบสีที่เกิดจากการผสมด้วยเนื้อของสี
โดยการระบายลงบนวัสดุรองรับสี เช่น กระดาษ ผ้า ไม้ เป็นต้น สีประเภทนี้ได้แก่ สีน้ า   สีฝุ่น สีนา
มัน สีอะคริลิก เป็นต้น      สีในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตกราฟิก ประกอบด้วย แม่สีหรือสีชั้น
หนึง (primary color) จ านวน 3 สี ได้แก่ สีแดง (crimson red)  สีเหลือง  (gamboge tint) และสี
น้ าเงิน  (prussian blue)  ซึ่งคุณสมบัติของแม่สีนั้นจะเป็นสีที่ไม่สามารถหาสีอ่ืนใดมาผสมให้เกิดเป็น
แม่สีได้ แต่แม่สีนั้นสามารถที่จะผสมให้เกิดเป็นสีอ่ืนๆ ได้ ดังนันเมื่อน าแม่สีมาผสมกันเป็นคู่ ๆ จะได้สี
ชั้นที่สอง (secondary color) จ านวน 3 สี ได้แก่ สีส้ม สีเขียว และสีม่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 : แม่สีขั้นที่ 1 หรือสีปฐมภูมิ 
ที่มา : www.math.cmru.ac.th/web56/option/doc_document/1378538114.pdf 
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2.2.2 หลักการใช้สีสื่อความรู้สึก 

  สีนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ไปสู่ ผู้ดูได้อย่างไม่น่าเชื่อ จะเห็นได้วา 
ความรู้สึกสนุกสนาน ความรัก ความเศร้า สามารถแสดงออกได้ด้วยสี จนท าให้สีบางสีกลายเป็น
สัญลักษณ์หรือเป็นสีที่บ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ได้ เช่น สีขาวและสีด า เมื่อน ามาใช้เป็นสี
ของเครื่องแต่งกายในบางวัฒนธรรม จะหมายถึง ความตาย ความทุกข์ และความเศร้าโศก นอกจาก
จะใช้สีเป็นสื่อของอารมณ์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นสื่อเกี่ยวกับขนาด ระยะทาง และการเคลื่อนไหวได้อีก
ด้วย นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ไว้มากมายส าหรับ
หลักการใช้สีเพื่อสื่อความรู้สึกแก่ผู้ดูมีดังนี้ (Kandinsky, 1988, p. 132) 

1. ความรู้สึกเก่ียวกับอารมณ์ สีมีพลังที่สามารถจะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของ 
ผู้ดูได้ดีมาก นักออกแบบจึงใช้สีเพ่ือชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามต้องการได้ อย่างไรก็ตามบุคคล
แต่ละคนอาจแสดงความรู้สึกต่อสีเดียวกันออกมาแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการเรียนรู้ประสบการณ์ 
แต่โดยทั่วไปสีที่จัดอยู่ในวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกมีชีวตชีวา ตื่นเต้นเร้าใจ และสีที่จัดอยู่ในวรรณะ
เย็น จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ยิ่งกว่านั้น สีแต่ละสียังมีลกษณะเฉพาะตัวที่มีการน าใช้ในลักษณะ
ต่าง ๆ กันได้มาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    1.1 สีแดง เป็นสีที่มีความร้อนแรงมากที่สุด มองเห็นได้รวดเร็วที่สุด จึงมักเลือกให้
เป็นสีที่ใช้ส าหรับดึงดูดความสนใจมากที่สุดสีหนึ่ง   สีแดงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกของการมีพละก าลัง  
ความก้าวร้าว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว จึ งนิยมใช้เป็นสีส าหรับรถยนต์สปอร์ต เสื้อทีม   
ส าหรับนักกีฬา นอกจากนั้น สีแดงยังเป็นสีที่แทนความรู้สึกรักชาติ ความเป็นชาตินิยม จึงมักจะพบว่า
สีแดงเป็นสีประจ าชาติของหลายชาติ และสีแดงยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับความเร่าร่อน ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทและอันตราย เป็นต้น 
    1.2 สีน้ าเงิน เป็นสีที่มีความสว่างสีตา ให้ความรู้สึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความ
รับผิดชอบ ความจริงใจ สีน้ าเงินเข้มมักเป็นสีที่นักบริหารชั้นสูงเลือกใช้เป็นสีของรถ เครื่องแต่งกาย
ส าหรับสีน้ าเงินอ่อนหรือสีฟ้ามักท าให้นึกถึงความสะอาด ความเย็น และผ่อนคลาย มักใช้เป็นสีพ้ืน
หลังบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกเย็นและความชุ่มชื้น เช่น ลูกอมที่มีเมนทอลผสมเป็นต้น 
    1.3 สีเหลือง เป็นสีที่มีความสว่างสีสูง สีเหลืองที่สดใสเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ 
ให้ความรู้สึกอบอุ่น ความสนุกสนานร่าเริง ความใหม่ ความทันสมัย สุขภาพที่ดี แต่ถ้าเป็นสีเหลือง
หม่น จะให้ความรู้สึกถึงความขี้ขลาด ความอ่อนแอ โรคภัยไข้เจ็บ 
    1.4 สีเขียว เป็นสีที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสีน้ าเงิน คือ รู้สึกผ่อนคลาย สงบ แต่ให้
ความรู้สึกสดชื่นความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ นิยมใช้เป็นสีส าหรับสินค้าที่ปลอด
สารเคมี หรือการอนุรกษ์สิ่งแวดล้อม 
    1.5 สีม่วง เป็นสีที่เกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ าเงิน จึงรวมคุณลักษณะของทั้งสองสีเข้า
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ด้วยกัน คือความมีอ านาจของสีแดง และความมีคุณธรรม รับผิดชอบของสีน้ าเงิน สีม่วงมักจะให้
ความรู้สึกยิ่งใหญ ่ความหรูหราโอ่อ่า และความประทับใจ 
    1.6 สีขาว เป็นสีที่มีความสว่างสีสูงสุด ให้ความรู้สึกโปร่งเบา ละเอียดอ่อน บริสุทธิ์
ความดีงาม ความมีคุณธรรม การใช้ธงขาวจะหมายถึง การยอมแพ้ สงบศึก ในบางประเทศใช้สีขาว
แสดงถึงความ เศรา้โศก การพลัดพราก 
    1.7 สีด า เป็นสีที่มีความสว่างสีต่ าที่สุด ให้ความรู้สึกหดหู่ เคร่งขรึม ลึกลับ น่ากลัว
ชั่วร้ายความเป็นอมตะ ในบางประเทศใช้สีด าแสดงถึงความเศรา้หมอง ความตาย 
2.3 สถาปัตยกรรมกรีก 
 เมื่อประมาณ  3000 ปีก่อน คริสตศักราชกลุ่มชนรุ่นแรกได้อพยพเข้าสู่คาบสมุทรกรีก
สถาปัตยกรรมของกลุ่มชนเหล่านี้มีลักษณะเรียบง่าย เมื่อเทียบกับ ชาวกรีกยุคคลาสสิกพวกเขา
ก่อสร้างบ้านเรือนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปทรงกลม รูปทรงไข่ รูปทรงสี่เหลี่ยม วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างมักท ามาจากโคลน โดยปราศจากการใช้ปูนในการก่อสร้าง ภายในบ้านส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่
ห้องเดียว ชาวกรีกโบราณมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มานานกว่าพันปีในครีต สถาปัตยกรรมมิโนอันมีให้เห็น
กันมากในรูปแบบที่อยู่อาศัย พวกเขาไม่นิยมสร้างวัดและสถานที่สาธารณะ ไม่เหมือนกับชนกลุ่ม
โบราณ ซึ่งในบ้านเรือนของพวกเขานั้นมักจะสร้างให้มีหลายห้องและมีมากกว่า 1 ชั้น การกั้นห้องจะ
ใช้เสาเป็นตัวกั้น ลักษณะภายในบ้านจะค่อนข้างเปิดโล่ง บันไดถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในบ้าน จากนี้ไปจะ
เป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกรีกโบราณ 

สถาปัตยกรรมกรีกยุคคลาสสิคที่ส าคัญ มีแตกต่างกัน 3 ประเภทที่เคยได้ยินได้เห็นกันมาบ้าง
แล้วจากต าราเรียนสมัยมัธยม นั่นก็คือ สถาปัตยกรรมแบบ Doric, Ionic, and Corinthian ซึ่ง
สถาปัตยกรรมแบบ Corinthian นั้นจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกว้างขวางเท่ากับสถาปัตยกรรมแบบ Doric, 
Ionic เพราะว่าสถาปัตยกรรมแบบ Corinthian นั้นมีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดเยอะมาก
สถาปัตยกรรมแบบ Doric เป็นที่รู้จักเพราะชาวสปาตันนิยมใช้ มันสร้างขึ้นจากด้ามไม้ซึ่งภายหลัง
กลายเป็นหิน ตอนบนของด้ามไม้จะมีบุที่มีบล็อคไม้ทรงสี่เหลี่ยมอยู่ เสาค้ าขื่อที่เรียกว่า architrave
เสา Ionic จะมีลักษณะเรียวกว่าเสา Doric การสร้างต้องใช้แม่แบบและการตกแต่งโดยการแกะสลัก
ด้วยศิลปะท่ีพริ้วไหว ส่วนบนสุดของผนังมีรายละเอียดที่สวยงาม 
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ภาพที่ 2-3 : สถาปัตยกรรมกรีกสมัยยุคคลาสสิค ทั้ง 3 แบบ 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/19628 
 

ผลงานศิลปะอีกลักษณะหนึ่งของกรีก คืองานเครื่องไห (Vase) ท าจากวัสดุหลายชนิด คือ ดิน

เผาเคลือบ (Ceramic) โลหะทองแดง ทอง และเงิน ใช้บรรจุของเหลวประเภท น้ ามันมะกอก (Olive 

Oil) และไวน์ ซึ่งกรีกได้มีการค้าขายและส่งออกสินค้าประเภทนี้ จึงมีการตกแต่งไห(Vase)ให้สวยงาม 

เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ด้วยงานจิตรกรรมโดยรอบ สามารถแบ่งเป็นยุคสมัย ตามรูปแบบจิตรกรรม 

แบ่งออกเป็น 4 สมัย คือ 

1. Geometric Style ,900-700 BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-4 : ภาพงานเครื่องไหสมัย Geometric Style 
ที่มา : http://lwooddesigns.wordpress.com/2011/01/ 
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2. Black Figure , 600-480 BC. 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-5 : ภาพงานเครื่องไหสมัย Black Figure 
ที่มา : http://lwooddesigns.wordpress.com/2011/01/ 

3. Red Figure , 530-450 BC 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-6 : ภาพงานเครื่องไหสมัย Red Figure 
ที่มา : http://lwooddesigns.wordpress.com/2011/01/ 
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4. White Ground , 450-400 BC. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-7 : ภาพงานเครื่องไหสมัย White Ground 
ที่มา : http://lwooddesigns.wordpress.com/2011/01/ 

2.4 สถาปัตยกรรมโรมัน 
 ถาปัตยกรรมโรมัน ได้แก่อาคารต่าง ๆ ส่วนมากเป็นรูปทรงพ้ืนฐานและวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร 

ได้แก่ ไม้ อิฐ ดินเผา หิน ปูน และคอนกรีต ซึ่งชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ใช้คอนกรีตอย่างกว้างขวาง 

และพัฒนารูปแบบออกจากระบบเสาและคาน ไปสู่ระบบโครงสร้างวงโค้ง หลังคาทรงโค้ง หลังคาทรง

กลม และหลังคาทรงโค้งกากบาท มีการน าสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของกรีกทั้ง 3 แบบ มาเปลี่ยนแปลง

และ ปรับปรุงให้วิจิตรบรรจงขึ้นชาวกรีกใช้เสาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง แต่ชาวโรมันมักจะเพ่ิมการ

ตกแต่งลงไป โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ทางโครงสร้างเท่าไรนัก ล าเสาของกรีกจะเป็นท่อนๆ น ามาวาง

ซ้อนต่อกันขึ้นไป แต่เสาของโรมันจะเป็นเสาหินท่อนเดียวตลอด รูปแบบอนุสาวรีย์ที่พบมากของโรมัน

คือ ประตูชัย เป็นสิ่งก่อสร้างตั้งอิสระประดับตกแต่งด้วยค าจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ์ที่เป็น

อนุสรณ์ สถาปัตยกรรมที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของโรมัน คือสะพานส่งน้ า ซึ่งใช้เป็นทางส่งน้ าจากภูเขา 

มาสู่เมืองต่างๆ ของชาวโรมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของโรมันอย่างเห็น

ได้ชัดสถาปัตยกรรมโรมันในช่วง พ.ศ.600-873 ได้สะท้อนให้เห็นความมั่งค่ังและ อ านาจของจักรวรรดิ

โรมันอาคารสถาปัตยกรรมมีขนาดกว้างใหญ่ และมีการตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือย มีการควบคุมท าเลที่ตั้ง 

การจัดภูมิทัศน์อย่างพิถีพิถันมีการ สร้างลานชุมนุมชาวเมืองโรงมหรสพหรือสนามกีฬา โรงอาบน้ า
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สาธารณะ และ อาคารที่พักอาศัยต่างๆ เป็นจ านวนมาก ภายในอาคารมักประดับด้วยหินอ่อนหินสี 

และประติมากรรมแกะสลักตกแต่งอย่างสวยงามมีการน าเอารูปแบบทางสถาปัตยกรรมอารยธรรม

กรกีมาพัฒนาต่อเป็นรูปแบบเฉพาะของยุคสมยัโรมันเป็น2รปูแบบด้วยกันคือ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-8 : ภาพรูปแบบต้นเสา 
ที่มา : Skarchblog.wordpress.com, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก, เข้าถึงเมื่อ 15 

พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-9 : ภาพรูปแบบต้นเสา 2 
ที่มา : Skarchblog.wordpress.com, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก, เข้าถึงเมื่อ 15 

พฤษภาคม 2556
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ตัวอย่างสถาปัตยกรรมโรมัน 

โรมันฟอรัมเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยโรมันเรืองอ านาจทั้งธุรกิจ  การเมืองและ

ศาสนา  ตัวหมู่อาคารฟอรัมทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างในช่วงเวลายาวนานถึง 900 ปี  เป็นที่ประกอบ

ศาสนกิจ  ที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมลง  ฯลฯ โรมันฟอรัมก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุค

กลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่มีหญ้าขึ้นรกเรื้อและมีการน าฝูงสัตว์เข้ามาเลี้ยง ปล่อยให้กิน

หญ้า  ชิ้นส่วนอิฐและหินอ่อนถูกรื้อน าไปสร้างบ้านเรือน  จนกระทั่งเข้ายุคเรอเนสซองส์ซึ่งผู้คนหันมา

ให้  ความสนใจกับศิลปินวิทยาการของโรมันกันอีก  โรมันฟอรัมก็ได้กลายเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

และเป็น แรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลายต่อหลายคน  เริ่มมีการขุดค้นทางโบราณคดีและการขุดค้น

ศึกษาต่าง ๆ ก็ยังคงด าเนินอยู่จนทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-10 : สถาปัตยกรรมโรมัน โรมันฟอรัม 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/19628 

วิหารพาร์เธนอน  คือวิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซ สร้างเพ่ือ
เป็นศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนาหรือเทพีแห่งปัญญา ความรอบรู้ ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช 
เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรทกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของ
สถาปนิกในสมัยนั้นและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดกว้าง 101.4 ฟุต 
หรือ 30.9 เมตร และ ยาว 228.0 ฟุต หรือ 69.5 เมตร  ค าว่า พาร์เธนอน นั้นน่าจะมาจาก
ประติมากรรมท่ีเคยตั้งอยู่ภายในวิหาร คือ Athena Parthenon ซึ่งมีความหมายว่า เทพีอันบริสุทธิ์ 
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ภาพที่ 2-11 : สถาปัตยกรรมโรมัน วิหารพาร์เธนอน 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/19628 

2.5 สถานที่ในเทพนิยายกรีก 

2.5.1 ยอดเขาโอลิมปัส 

 ภูเขาที่สูงที่สุดของกรีก สูง 2 ,980 เมตร อยู่ระหว่าง Thessaly กับ Macedonia 

เป็นที่สถิตของเทพเจ้าและเทพีของกรีก 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-12 : ยอดเขาโอลิปัส 
ที่มา : http://www.dovka.com/photos12.htm 

2.5.2 ยมโลก 
  ชาวกรีกในสมัยโบราณเชื่อว่า ดวงวิญญาณของคนทุกคุณเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะถูกพาไป

รับค าพิพากษาของคณะเทพสุภาในยมโลก ซึ่งอยู่ในชั้นบาดาลใต้พ้ืนพิภพ เป็นอาณาจักรอยู่ในความ

ปกครองของเทพฮาเดส 

   ส
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ภาพที่ 2-13 : ยมโลก 
ที่มา : Ign.com, เมืองนรกในกรีก, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556 
 

2.6 สถานที่ในประเทศกรีก 
 2.6.1 เมืองซานโตรินี่ 
 ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้ ชาวฟินีเชียนอพยพเข้ามาที่เกาะนี้ราว 3,600 ปี ก่อนคริสตกาล 

หลังจากนั้นชาวลาโคเนียนก็เข้ามาปกครองเกาะนี้ กระทั่งถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์ไมนอส 

ผู้ปกครองแห่งเกาะครีตได้แผ่ขยายอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากอารยธรรมมิโนอันมายังธีรา 

แต่เกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นในเกาะในช่วงฤดูร้อนช่วง 1,650 ปีก่อนคริสตกาล (นักประวัติศาสตร์ยัง

ถกเถียงเรื่องเวลาที่แน่นอนอยู่) ส่งผลให้เกาะธีราแตกออกเป็น 3 เกาะ กระแสลมยังพัดพาเถ้าภูเขาไฟ

ไปไกลจนถึงเกาะต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียงและเกาะครีตที่อยู่ห่างไป 70 กิโลเมตร ไม่เพียงได้รับแรง

ระเบิดจากภูเขาไฟ ยังเกิดสึนามิที่มีความสูง 100-150 เมตร ถาโถมเข้าด้านเหนือของเกาะครีต 

ท าลายต้นไม้บ้านเรือน ท าให้เกาะทั้งเกาะจมทะเลในชั่วข้ามคืน ส่งผลให้อารยธรรมมิโนอันเป็นอันล่ม

สลาย และเชื่อกันว่ความหายนะของเกาะครีตและหมู่เกาะไซคลาดิสเป็นแรงบันดาลใจให้เพลโต เขียน

ต านานเรื่องแอตแลนติส และน าไปสู่การบันทึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์น้ าท่วมโลก ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์

ของศาสนายูดาย คริสต์ และอิสลาม 
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http://www.ign.com/boards/threads/itt-people-who-dont-think-gow3-looks-visually-insano-look-foolish-with-pics.189389741/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ภาพที ่2-14 : เมืองซานโตรินี่ 
ที่มา : Seethensay.wordpress.com, ซานโตรินี่ กรีก, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556 
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บทที่ 3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิด 

 แนวคิดของเกมเป็นเกมแนว Endless Running มีตัวละครหลักในการเล่นเกมมีการเก็บ

สะสมเงินภายในเกมเพ่ือซื้อของในร้านค้าหรืออัพเกรดตัวละครเพ่ิมข้ึน มีการวิ่งเก็บไอเท็มระหว่างทาง

เพ่ือให้ผู้เล่นมีความกระตือรือร้นมากยิ่งข้ึน ผู้เล่นต้องท าการเล่นโดยให้ตัวละครหลักวิ่งไปตามเส้นทาง

หรือฉากของเกม โดยจะมีไอเท็มและเหรียญเก็บระหว่างทาง มีอุปสรรคกีดขวางท าให้ผู้เล่น เกิดความ

กระตือรือร้น  เกมประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น Temple Run 2, Subway Surfers และได้ใช้ต านาน

เทพกรีกมาสร้างเรื่องราวภายในเกมให้เกมดูมีความสนุกสนานและน่าติดตามมากยิ่งข้ึน เพราะเทพ

กรีกนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนและสามารถสอดแทรกเรื่องราวของเทพแต่ละคน อีกท้ังยุคสมัย

ของเทพสถาปัตยกรรมเสื้อผ้าการแต่งกายและวัฒนธรรม 

3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาเกมที่ 1 : เกม Temple Run 2 

ภาพที่  3-1: แสดงตัวอย่างเกม Temple Run 2 

ที่มา : http://templerun2.org/ 
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เกม Temple Run 2 พัฒนาโดย Imangi Studios เป็นเกมวิ่ง ที่ทดสอบประสาทสัมผัสด้วย

การวิ่ง ผจญภัย ผ่านด่านต่างๆ มากมายโดย เกมมีกราฟิกที่สวยงาม มีด่านที่ให้ความสนุกและ

เพลิดเพลิน โดยสามารถหลบอุปสรรค์ต่างๆ และเก็บรวมรวมเหรียญ เพ่ือซื้อของเพ่ิมพลัง  

จุดเด่นของเกม Temple Run 2 

- เป็นเกมท่ีฝึกทักษะประสาทสัมผัส 

- เล่นได้ง่าย สามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ไม่ยาก 

- ตัวละครที่ปลดล็อคใน เกมวิ่ง Temple Run 2 

- มีจุดหมาย และภารกิจใหม่ ได้สนุก และตื่นเต้น 

- Temple Run 2 สภาพแวดล้อมรอบข้างที่เหมือนจริง  

จุดด้อยของเกม Temple Run 2 

สภาพแวดล้อมของเกมที่เหมือนจริงอาจจะเหมือนมากเกินท าให้ ลายตาและยากต่อการเล่น 

วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 

จากจุดเด่นของเกม Temple Run 2 นั้นสามารถน าเอาวิธีการเล่นที่ฝึกทักษะการใช้ประสาท

สัมผัสมาประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ เพราะวิธีการจะเล่นไม่ซับซ้อน และเล่นง่าย 

กรณีศึกษาเกมที่ 2 : เกม Subway Surfers 

ภาพที่ 3-2 : แสดงตัวอย่างเกม Subway Surfers 

ที่มา : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf&hl=th 
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เกม Subway Surfers เป็นเกมจากประเทศเดนมาร์ก ที่เปิดตัวมาเม่ือปี ค.ศ. 2012 เป็น เกม

ประเภท Endless running ซึ่งเกม Subway Surfers เหมาะส าหรับคนที่ชอบท้าทาย หรือผจญภัย 

โด ย เกม  Subway Surfers นี้ เป็ น  เกม  Endless running ย อด ฮิต  App เกมส เก็ ตบ อร์ ด นี้

จะต้อง กระโดดหลบสิ่งกีดขวาดต่างๆ เช่น รถไฟ ทางข้ามต่างๆ และต้องเก็บเหรียญ หรือ ไอเท็ม

ต่างๆ ในระหว่างที่ได้วิ่งไป เพ่ือให้มีเวลาในการเล่นยาวนาน  

จุดเด่นของเกม Subway Surfers 

เกม Subway Surfers มีภาพกราฟฟิคในเกมสวยงาม ระดับ HD (High-Definition) และ

เป็น  3 มิติ  (3D) เกม Subway Surfers เพ่ิมด่ านและฉากใหม่ตามประเทศต่างเช่น  ซิดนี ย์ 

ออสเตรเลีย และที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรัฐ ฟลอริดา และ ไมอามี่ รวมไปถึงกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศรัสเซีย สามารถสะสม และเลือก สเก็ตบอร์ด ในการ

แข่งขันของเกมส์สเก็ตบอร์ดนี้ได้ เกมมีไอเท็มให้เลือกเก็บ และอัพเกรดไอเท็มได้  เกมมีการอัพเดท

แพทใหม่ตลอด 

จุดด้อยของเกม Subway Surfers 

- เกมจะมีการกระตุกเล็กน้อย 

- เกมมีความผิดพลาดในการซื้อของในร้านค้า 

วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 

 จากจุดเด่นของเกมนั้น สามารถน าเอาวีธีการเล่นไปประยุกต์ใช้ในโครงการได้ รวมถึง ภาพ

กราฟฟิกท่ีมีสีสันสะดุดตา และสวยงาม และมี ธีมในการเล่นซึ่งท าให้เกมนั้นดูมีความน่าสนใจมาก 
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กรณีศึกษาเกมที่ 3 : เกม LittleBigPlanet 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 : แสดงตัวอย่างเกม LittleBigPlanet 

ที่มา : Venturebeat.com, LittleBigPlanet, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556 

เกม LittleBigPlanet พัฒาโดยค่ายเกม Media Molecule เป็นเกมท่ีเล่นสนุกได้ทุกเพศทุก

วัย มีความแตกต่างด้วยสไตล์ของตัวเอง แต่ละด่านเต็มไปด้วยกลไกต่างๆที่ท าให้สนุกนานเป็นชั่วโมงๆ 

ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกันได้ 4 คน ลักษณะภาพเลื่อนจากซ้ายไปขวา เป็นเกมที่ท้าทายไอเดียของผู้เล่น

ได้ด้วยการเปิดโอกาสให้แต่ละคนช่วยกันเนรมิตฉากในเกมเป็นของตัวเอง โดยมีอุปกรณ์ในการสร้าง

ฉากมากมาย แถมรายละเอียดของทุกชิ้นยังสวยงามและน่ารักอีกด้วย โดยตัวละครจิ๋วที่น ามาโชว์ใน

งาน GDC ทางผู้พัฒนาให้ชื่อมันว่า "Sack Boy" และตัวละครแต่ละตัวระหว่างเล่นสามารถเกาะไป

ด้วยกันหรือหยิบจับวัตถุในฉากมาใช้ในการผ่านจุดต่างๆ 

       ส่วนเกมการเล่นจะให้เดินไปตามฉากแล้วแก้ไขpuzzleที่ได้ถูกวางเอาไว้ อาจจะต้องการท างาน

กันเป็นทีมเพ่ือผ่านจุดนั้นๆไปได้โดยระบบฟิสิกส์และการเคลื่อนอุปกรณ์ของฉากจะออกมาสมจริง 

       ฉากที่ผู้เล่นท าขึ้นมาจะมีระบบเก็บคะแนนความนิยมให้ผู้เล่นที่สร้างฉากเจ๋งๆได้ภาคภูมิใจ หาก

มีผู้คนมาเล่นเป็นจ านวนมาก แถมยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อฉากนั้นๆได้ด้วย  

จุดเด่นของเกม LittleBigPlanet 

- ผู้เล่สามารถช่วยกันเนรมิตฉากในเกมเป็นของตัวเองได้ โดยใช้อุปกรณ์ภายในฉากในการสร้าง 

- กราฟฟิกภายในเกมมีความสวยงามและน่ารักมาก 

วิเคราะห์น าไปใช้งาน 

 เกม LittleBigPlanet เป็นเกมที่กราฟฟิกท่ีสวยงาม จึงน ามาเป็น reference ในการ

ออกแบบตัวละครและสร้างเป็น ธีมฉากภายในเกม 
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กรณีศึกษาเกมที่ 4 : เกม Air Time 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4 : แสดงตัวอย่างเกม Air Time 

ที่มา : Vimeo.com, Air Time, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2556 
 

เกม Air Time พัฒนาโดย Studio Aiko เป็นเกมที่ก าลังด าเนินการพัฒนาอยู่ แต่ทาง Studio 

Aiko ได้ปล่อย ภาพตัวอย่างการเล่นบางส่วนของเกมออกมา เพ่ือโปรโมตเกม เพราะเกมมีภาพ

กราฟฟิกท่ีดูสวยงามและมีสีสันสดใสน่าเล่น 

จุดเด่นของเกม Air Time 

- เป็นเกมท่ีมีกราฟฟิกสวยงาม สีสันสดใส  

- กราฟฟิกมีความน่ารัก สวยงาม 

วิเคราะห์น าไปใช้งาน 

เกม Air Time เป็นเกมที่มีภาพกราฟฟิกสวย และมีความน่ารัก จึงน ามาภาพกราฟฟิกในเกม

มาเป็น reference ในการออกแบบฉากภายในโครงการ 

   ส
ำนกัหอ
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http://vimeo.com/42115524
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 

 ต ำนำนเทพเจ้ำกรีก เป็นเรื่องปรัมปรำที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ำ ในศำสนำกรีซโบรำณ เพ่ือเป็น

วิถีปฏิบัติทำงศำสนำ โดยอธิบำยถึงกำรก ำเนิดของโลก และกำรใช้ชีวิต ผ่ำนกำรผจญภัยของเหล่ำเทพ 

เทพี วีรบุรุษ และวีรสตรี รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนทำงบทกวีในแบบปำกต่อปำก และ

กลำยเป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในวรรณกรรมกรีก เรื่องรำวของเทพกรีกโบรำณนี้มีเทพแห่ง

โอลิมปัสทั้งหมด 12 องค์ ยุคสมัยนั้นเหล่ำทวยเทพได้อยู่กันอย่ำงสงบสุข จนกระทั่งโครนอสผู้เป็นบิดำ

ของเทพซุส  เทพโพไซดอน และ ฮำเดส ได้แหกคุกที่ขังไว้ใต้ดิน และได้จับเทพแห่งโอลิมปัสไป   เพอ

ซีอุสซึ่งเป็นลูกของซุสได้รับหน้ำที่ให้ไปช่วยเทพที่โดนจับไปและจัดกำรสังหำรโครนอสเรื่องรำวทั้งหมด

เหล่ำนี้จึงเกิดข้ึน 

 เกม OLYMPUS เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นเพอซีอุสซ่ึงได้รับภำรกิจให้ไปช่วยเหลือเหล่ำ

เทพแห่งโอลิมปัสที่โดนจับตัวไป โดยท ำตำมภำรกิจตำมด่ำน ซึ่งด่ำนทั้งหมดจะมี 3 ด่ำน คือ ด่ำน 

ภูเขำ  ด่ำนเมืองกรีก และด่ำน นรก ในแต่ละด่ำน เพอซีอุสจะต้องวิ่งไปตำมเส้นทำง   เส้นทำงท่ีวิ่งไป

นั้น จะเจอกับอุปสรรคสิ่งกีดขวำงท ำให้เพอซีอุสนั้นยำกต่อกำรช่วยเหลือเทพที่โดนจับไป  ยังมีไอเท็ม

ที่เก็บได้ตำมทำง คือ วิ่งเร็วและเงินคูณ 2   กำรด ำเนินเรื่องของเกมนี้ จะมีคัทซีนบอกเรื่องรำวควำม

เป็นมำของเนื้อเรื่องและผู้เล่นต้องคอยติดตำมเม่ือท ำภำรกิจช่วยเหลือเทพทั้งหมดแล้วจะมีคัทซีนตอน

จบเกมบอกเรื่องรำวทั้งหมดสำมำรถดูได้จำกภำพที่ 4-1  
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ภาพที่ 4-1 : ภำพร่ำงและลงสี Concept Art game Olympus 

4.2 Storyboard Game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 : ภำพร่ำง Storyboard game 

 เกม Olympus เป็นเกมประเภท Endless running เปิดหน้ำเกมมำจะเป็นหน้ำเกมที่มีชื่อ

เกมและปุ่มต่ำงๆเพ่ือเข้ำไปยังภำยในเกม ส่วนหน้ำที่2 จะเป็นหน้ำอนิเมชั่นด ำเนินเรื่องของเกม หน้ำที่

3 จะเป็นหน้ำเลือกด่ำนเพ่ือเข้ำเล่นเกม หน้ำที่4 จะเป็นหน้ำที่เชื่อมมำจำกหน้ำแรกคือหน้ำร้ำนค้ำ ซึ่ง

หน้ำแรกจะมีปุ่มร้ำนค้ำ เพ่ือให้ผู้เล่นได้เข้ำมำซื้อของ หน้ำที่4 จะเป็นหน้ำเล่นเกมโดยที่ผู้เล่นจะต้องวิ่ง
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เพ่ือให้ได้คะแนนสูงสุด หน้ำที่5 จะเป็นหน้ำที่เล่นอนิเมชั่นของเรื่องภำยในเกมตอนจบว่ำเป็นอย่ำงไร 

และหน้ำสุดท้ำยจะเป็นหน้ำแสดงคะแนนที่เล่นผ่ำนมำได้และมีปุ่มต่ำงๆที่เชื่อมต่อไปยังหน้ำต่ำงๆ

ภำยในเกม  

4.3 Level Design 

 ฉำกที่ใช้ภำยในเกมจะใช้สถำนที่จำกต ำนำนของเทพกรีกมำเป็นต้นแบบในกำรออกแบบ

เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเทพกรีกโดยกำรออกแบบจะมีกำรออกแบบเส้นทำงในกำรวิ่งทั้งหมด  

10 แบบ แต่ละแบบจะมีควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกัน  เส้นทำงท่ีออกแบบนั้นได้ดูจำกต้นแบบเกมประ

เทภ Endless Running หลำยๆเกม แล้วน ำมำออกแบบเพื่อใช้ในกำรเล่นของเกม โอลิมปัส  ส่วนด้ำน

กรำฟฟิกโดยรวมของด่ำนคือ  ต้นไม้ ภูเขำ ก้อนหิน เมืองสมัยกรีก และสถำปัตยกรรมของกรีก ใช้

ต้นแบบจำกของจริง และน ำมำลดทอนบำงส่วนออกเพ่ือให้เข้ำกับคอนเซปของเกมที่วำงเอำไว้ คือ 

ออกแบบให้มีควำมน่ำรักเป็นตุ๊กตำ จึงออกแบบของภำยในฉำกเกมให้มีควำมน่ำรัก สดใส และเข้ำกับ

ตัวละครที่เป็นตุ๊กตำ 

 4.3.1 การออกแบบเส้นทาง  

  กำรออกแบบเส้นทำงจะออกแบบทั้งหมด 10 เส้นทำงและออกแบบให้มีควำมยำก

ง่ำยโดยกำรออกแบบนั้นได้ใช้ต้นแบบจำกเกมประเภท Endless Running หลำยๆเกม และออกแบบ

ตำมควำมคิดตัวเอง เพ่ือให้เส้นทำงมีควำมสมดุลในฉำกนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 : ภำพแสดงกำรออแบบเส้นทำง 10 แบบ 
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4.3.2 การออกแบบฉาก 

ฉำกที่ออกแบบทั้งหมด มี 3 ฉำก คือ ฉำกภูเขำ  ฉำกเมืองกรีก(ซำนโตรินี่) และ ฉำกนรก 

เพ่ือให้เข้ำกับคอนเซปเกม จึงคิดออกแบบฉำกโดยจะใช้  Texture ลำยผ้ำ เพ่ือให้เข้ำกับตัวละครที่

เป็นตุ๊กตำผ้ำ  ส่วนสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งของโดยรวมภำยในฉำก ก็จะอ้ำงอิงจำกต้นแบบจริง มำลดทอน

รูปทรงให้มีควำมน่ำรักและเข้ำกับคอนเซปเกม ดังนี้ 

ฉำกภูเขำ ยอดเขำโอลิมปัส 

ภูเขำโอลิมปัสเป็นภูเขำท่ีอยู่ของเทพกรีก ได้ออกแบบให้มีควำมเป็นตุ๊กตำ ก้อนหิน 

ภูเขำท้ังหมดจะมีรอยเย็บ ตะเข็บผ้ำ เพ่ือให้เข้ำกับตัวละคร ที่เลือกภูเขำโอลิมปัสมำเป็นต้นแบบใน

กำรออกแบบฉำก เพรำะในต ำนำนเทพนิยำยกรีก ภูเขำโอลิมปัสเป็นสถำนที่ส ำคัญของเทพกรีก และ

ใช้ภำพต้นแบบจำกบทที่ 2 มำเป็นต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 : ภำพกำรออกแบบฉำกภูเขำ 

ฉำกเมืองซำนโตรินี่ 

เมืองซำนโตรินี่เป็นเมืองที่เป็นหมู่เกำะตังอยู่ใกล้กับทะเล มีควำมสวยงำมทำงด้ำน

สถำปัตยกรรมของกรีกและโรมัน ได้ออกแบบเมืองให้มีควำมน่ำรักสดใด ลดทอนบ้ำนและสิ่งก่อสร้ำง

ลงเพื่อไม่ให้เกมมีเนื้อที่มำกเกิน และยังออกแบบให้มีรอยเย็บ ตะเข็บผ้ำเพ่ือให้เข้ำกับคอนเซปเกมอีก

ด้วย ได้ใช้ภำพต้นแบบจำกบทที่ 2 ในกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 4-5 : ภำพกำรออกแบบฉำกเมืองซำนโตรินี่ 

ฉำกนรก 

นรก เป็นสถำนที่ท่ีวิญญำณคนตำยได้ตกไปข้ำงใต้พ้ืนดิน มีลักษณะเหมือนเมือง ที่มี

ควำมร้อนและเปลวไฟมอดไหม้ตลอดเวลำ เป็นอีกสถำนที่ที่มีเรื่องรำวของเทพกรีกด้วย ได้ออกแบบ

ให้ฉำกไม่มีควำมน่ำกลัวมำกเกินไป เพรำะคอนเซปของเกมเป็นตุ๊กตำ จึงออกแบบให้มีควำมน่ำรัก

ขึ้นมำ แหละใช้สถำปัตยกรรมกรีกเป็นของตกแต่งภำยในฉำก ภำยในฉำกจะมีรอยเย็บ ตะเข็บผ้ำเป็น

ลวดลำยของโมเดล เพื่อให้เข้ำกับคอนเซปของเกม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 : ภำพกำรออกแบบฉำกนรก 
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4.4  Barrier Design  

 กำรออกแบบอุปสรรคสิ่งกีดขวำงได้ออกแบบโดยใช้สถำปัตยกรรมกรีกมำเป็นต้นแบบ เพ่ือให้

สอดคล้องกับคอนเซปของเกม มีกำรลดทอนรูปทรงเพ่ือให้มีควำมน่ำรัก เนื่องจำกตัวละครเป็นตุ๊กตำ

ผ้ำ จึงคิดออกแบบให้ใช้ texture ผ้ำ ท ำให้ดูมีควำมเป็นตุ๊กตำมำกข้ึน และเพ่ิมรอยเย็บ ตะเข็บผ้ำ

เพ่ือให้ เข้ำกับคอนเซปเกมมำกข้ึน 

ภำพแสดงกำรออกแบบอุปสรรคสิ่งกีดขวำง 

4.4.1 เสำโรมันแบบสูง 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 4-7 : ภำพร่ำงเสำโรมันแบบสูง 

แนวคิดในกำรออกแบบ ใช้ภำพต้นแบบเป็นต้นแบบในกำรออกแบบเสำโรมัน โดย

กำรออกแบบจะออกแบบให้มีรูปทรงลดทอนลงมำจำกต้นแบบและออกแบบให้เข้ำกับคอนเซปของ

เกม ใช้เป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงวิ่งของผู้เล่น โดยสถำปัตยกรรมได้ต้นแบบมำจำกภำพบทที่ 2 

4.4.2 เสำโรมันแบบเตี้ย  

     

 

 

 

ภาพที่ 4-8 : ภำพร่ำงเสำโรมันแบบเตี้ย 
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แนวคิดในกำรออกแบบ   ออกแบบลดทอนรำยละเอียดจำกภำพต้นแบบเพ่ือให้เข้ำ

กับคอนเซปเกม ใช้เป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงวิ่งของผู้เล่น โดยสถำปัตยกรรมได้ต้นแบบมำจำก

ภำพบทที่ 2 

4.4.3 เสำโรมันแบบเตี้ย 2 

     

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 : ภำพร่ำงเสำโรมันแบบเตี้ย 2 

แนวคิดในกำรออกแบบ   ออกแบบโดยลดทอนรูปทรงและรำยละเอียดจำกภำพ

ต้นแบบ และออกแบบให้เข้ำกับฉำกเกมเพ่ือน ำมำเป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงของผู้เล่น 

4.4.3 เสำปูนแนวนอน 

    

 

 

 

ภาพที ่4-10 : ภำพร่ำงเสำปูนแนวนอน 

  แนวคิดในกำรออกแบบ  ออกแบบโดยลดทอนรำยละเอียดจำกภำพต้นแบบ และ

เพ่ือให้เป็นอุปสรรคได้ออกแบบให้มีควำมยำว กีดขวำงทำงวิ่งของผู้เล่น โดยสถำปัตยกรรมได้ต้นแบบ

มำจำกภำพบทที่ 2 
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4.4.4 ต้นเสำระฆังคริสต์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 : ภำพร่ำงต้นเสำระฆังคริสต์ 

แนวคิดในกำรออกแบบ เพ่ือให้เข้ำกับคอนเซปของฉำก จึงคิดเสำที่มีระฆังเพ่ือให้

เป็นอุปสรรคกีดขวำงทำงวิ่งของผู้เล่น โดยจะมีช่องลอดผ่ำนเสำทั้งสองทำงคือซ้ำยและขวำ  

4.4.5 พุ่มไม้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 : ภำพร่ำงพุ่มไม้ 

แนวคิดในกำรออกแบบ   ออกแบบให้มีควำมน่ำรักและง่ำยต่อกำรสร้ำงโมเดลสำม

มิติ เพื่อให้ประหยัดเนื้อท่ีของคอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูล และใช้เป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงวิ่ง

ของผู้เล่น 
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4.4.6 ก้อนหิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 : ภำพร่ำงก้อนหิน 

แนวคิดในกำรออกแบบ   ออกแบบให้มีควำมน่ำรักและง่ำยต่อกำรสร้ำงโมเดลสำม

มิติ เพื่อให้ประหยัดเนื้อท่ีของคอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูล และใช้เป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงวิ่ง

ของผู้เล่น 

4.4.7 ก ำแพงหิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 : ภำพร่ำงก ำแพงหิน 

แนวคิดในกำรออกแบบ   ออกแบบให้มีควำมน่ำรักและง่ำยต่อกำรสร้ำงโมเดลสำม

มิติ เพื่อให้ประหยัดเนื้อท่ีของคอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูล และใช้เป็นอุปสรรคในกำรกีดขวำงทำงวิ่ง

ของผู้เล่น 
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4.4.8 หินพ่นไฟ 

  

 

 

 

ภาพที ่4-15 : ภำพร่ำงหินพ่นไฟเสำไฟลุก 

แนวคิดในกำรออกแบบ  ออกแบบโดยเน้นถึงควำมเป็นก้อนหินที่อยู่ในนรก ใช้เส้น

คมแหลมเพ่ือให้ดูร้อนแรงและมีควำมเป็นนรกมำกข้ึน ก้อนหินจึงมีรูปร่ำงเป็นเหมือนหินงอกจำกตำม

พ้ืนดินซึ่งมีลักษณะแหลมคม สำมำรถพ่นไฟออกมำ เพ่ือเป็นอุปสรรคกีดขวำงทำงของผู้เล่น 

4.6โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้งาน 

 - ใช้โปรแกรม Autodesk Maya 2013 ในกำรสร้ำงภำพ 3 มิติ คือโมเดลภำยในเกม  

- เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมนี้เพรำะว่ำ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สำมำรถ export ลงใน

โปรแกรม Unity ได้เพ่ือท ำกำรจัดฉำกภำยในเกม 

- ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในกำรลงสีโมเดลภำยในเกม เหตุผลที่เลือกใช้

โปรแกรมนี้เพรำะว่ำ สำมำรถใช้งำนง่ำย และเป็นโปรแกรมที่ลงสีได้สวยงำม 

- ใช้โปรแกรม Unity ในกำรจัดฉำกเกม เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมนี้เพรำะว่ำ โปรแกรมนี้

สะดวกในกำรใช้งำน คือจัดฉำกเกมได้ตำมต้องกำรและมี Effect ภำยในให้เลือกใช้ได้เยอะ และ

สำมำรถจัดกำรไฟล์ได้ และง่ำยต่อกำรหำไฟล์งำน  
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4.7  ตารางการด าเนินงาน 

ตำรำงกำรด ำเนินงำนกรำฟฟิกของเกม OLYMPUS มีดังนี้ 

ตำรำงที่ 4-1 : ตำรำงกำรท ำงำนฝ่ำยกรำฟฟิค เกม OLYMPUS 

ขั้นตอนและระยะเวลำใน

กำรด ำเนินงำน 

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

2556 2557 

1.Research          

  - ด่ำนภูเขำ, เมือง, นรก          

  - อุปสรรคสิ่งกีดขวำง          

2. Stage           

- เส้นทำง 10 แบบ          

- ด่ำนภูเขำ ( โมเดล )          

- Paint texture          

- จัดวำงฉำก          

- ด่ำนเมือง(ซำนโตรินี่)          

- Paint texture          

- จัดวำงฉำก          

- ด่ำนนรก          

- Paint texture          

- จัดวำงฉำก          

3. ตรวจสอบและแก้ไข          
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการผลิต 
  

 ขั้นตอนการผลิตผลงาน ได้เริ่มกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการสร้างโมเดลของฉาก ทั้ง 3 
ฉาก คือ ภูเขา  เมืองซานโตรินี่ นรก และอุปสรรคสิ่งกีดขวางภายในเกม 

5.1 Model and paint texture 
  เมื่อท าขั้นตอนการร่างภาพและออกแบบเสร็จเรียบร้อย จากนั้นได้น าแบบร่างนั้นมาเป็น

ต้นแบบในการสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 : ภาพโมเดลสามมิติ 
 

 โมเดลที่ใช้ภายในเกมจะท าเป็นโมเดลที่สามารถใช้ได้ทั้งสามด่านแต่จะเปลี่ยน texture

แตกต่างกันออกไปซึ่งจะแยกเป็นชิ้นๆไว้ เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานและสามารถน าไปใช้งานในด่ าน

อ่ืนๆได ้

ในการสร้างโมเดลสามมิตินั้น จะมีหลักการสร้างโมเดล ถ้าเป็นโมเดลที่ใช้ส าหรับท าเกม

สามารถใช้ Face สามเหลี่ยมได้ และต้องสร้างโมเดลให้มี Face น้อยที่สุด เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ภายใน

คอมพิวเตอร์ และท าให้ภาพในคอมพิวเตอร์ไม่กระตุก 
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เมื่อสร้างโมเดลเสร็จหมดแล้ว  จากนั้นน าโมเดลแต่ละโมเดลมากาง UV mapping โดย

หลักการการกาง UV mapping ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละคน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 : ภาพโมเดลที่กาง UV mapping  

เมื่อท าการกาง UV mapping โมเดลทั้งหมดแล้ว ก็น า UV mapping บันทึกเป็นไฟล์ .png  

แล้วน ามา paint texture ให้โมเดลมีสีสัน ซึ่งการ paint นั้นก็มีหลักวิธีการ paint ให้พ้ืนผิวดู มีแสง

และเงาในตัว ท าให้โมเดล ดูมีความน่ารักสดใส และ เข้ากับคอนเซป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 : ภาพไฟล์ .png ในโปรแกรม photoshop CS6 
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ภาพที่ 5-4 : ภาพเมื่อ paint texture เสร็จในโปรแกรม photoshop CS6 
 

หลังจากที่ลงสีให้กับแผ่นพ้ืนผิวเสร็จก็น าโมเดลมาจัดฉากเป็นทางวิ่ง ทั้งหมด 10 แบบ แล้ว 

export ไฟล์ไปสู่โปรแกรม Unity 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5 : ภาพโมเดลสามมิติที่ paint เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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5.2 Import and export file 

 หลังจากท าโมเดล คลี่ UV และ paint texture เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว น าเส้นทางทั้งหมด 

Export เป็น Section ซึ่ง ที่ออกแบบเส้นทางไว้ 10 แบบ จึงท าทั้งหมด 10 section แล้ว Export 

ไฟล์เป็น ไฟล์นามสกุล .fbx  เพ่ือน าไฟล์ไปเปิดกับอีกโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่น าไฟล์ทั้งหมดมาใส่นี้

คือโปรแกรม Unity เป็นโปรแกรมท่ีรวบรวม ทั้งโปรแกรม และ กราฟฟิกมาท าเป็นเกม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 : select ทั้ง section แล้ว export selection เป็นไฟล์ .fbx 

เปิดโปรแกรม Unity แล้ว น าไฟล์ .fbx import เข้ามาในตัวโปรแกรมและจัดการแยกไฟล์ไว้

เป็นหมวดหมู่ และเรียงไฟล์ให้ง่ายต่อการใช้งาน   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 : import ไฟล์เข้าแล้วจัดเรียงไฟล์งาน 
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น าไฟล์ที่ import มาจัดวางฉากเป็นเส้นทางวิ่งต่อกันเป็นทางยาว และใส่effect ลงใน

เส้นทางท่ีจัดจากนั้นก็ส่งต่อให้กับฝ่ายโปรแกรมเกอร์ให้ท าการลงโปรแกรมและสร้างเป็นเกมขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 : น า sectionที่ import เข้ามาจัดเรียงเป็นเส้นทาง 
 

ในระยะเวลาที่สร้างโมเดลทั้งหมด ใช้เวลาในการสร้างเป็นเวลานานเพราะต้องตรวจสอบ

โมเดลว่าโมเดลมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหน ก่อนที่จะส่งต่อให้กับโปรแกรมเมอร์ท าการลง

โปรแกรมต่อไป 
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บทที่  6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุป 
โปรแกรมเกมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนุก เพลิดเพลิน และได้พัฒนา

ทักษะประสาทสัมผัสในการเล่นด้วย ซึ่งโปรแกรมเกมจะมีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องราว เพื่อให้เป็น

ความรู้และท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความบันเทิงมากยิ่งข้ึนกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมเกมนี้คือ สามารถ

เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กอายุ 7 ขวบ จนถึง วัยสูงอายุ 

6.2 ปัญหาที่พบ 
6.2.1 การท างานในด้านกราฟฟิก มีโมเดลบางชิ้นเสียหายและไม่สามารถน ามาใช้ในเกมได้ 
6.2.2 การตรวจหาความผิดพลาดของระบบมีเวลาจ ากัดท าให้ตัวโปรแกรมมีความผิดพลาด 

6.2.3 การสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะระยะทางห่างไกลกัน 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาดังกล่างสามารถแก้ได้ ส่วนของกราฟฟิคจะต้องตรวจสอบโมเดลทุกชิ้นให้มีความพร้อม
ในการน าไปใช้งาน ต้องตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ หรือทดสอบการเล่นให้มีความผิดพลาด
น้อยลง ส่วนการสื่อสารความเข้าใจ ใช้โปรแกรม การีน่าพลัส ในการพูดคุยสื่อสารกัน 
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ภาคผนวก  ก 

การกาง UV mapping ในโปรแกรม UV Layout 
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การกาง UV mapping ในโปรแกรม UV Layout 
 การกาง UV mapping คือการเตรียมแผ่นพื้นผิวเพ่ือไปใช้ในการ paint texture ให้กับโมเดล
สามมิติ ในทีนี้ จะใช้โปรแกรม UV Layout ในการคลี่ เพราะโปรแกรมมีความสะดวกต่อการใช้งาน 
ก่อนจะท าการกาง UV จะต้องไปโหลดโปรแกรม UV Layout เพ่ือไปติดตั้งเป็น plug-in ในโปรแกรม 
Maya 
การกาง UV มีวิธีการท าดังนี้ 

1. คลิกโมเดลที่ต้องการจะกาง UV 
2. คลิกค าว่า UV Layout 
3. คลิกค าว่า Info เพ่ือท าการเปิดโปรแกรมข้ึนมา 

 

 

 

 

 
 
  

ภาพที่ ก-1 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 1 
4. โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา จากนั้นคลิกค าว่า Run UV Layout 
5. โปรแกรม UV Layout จะปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้าย ซึ่งรูปแบบหน้าโปรแกรมจะเป็นดังภาพ

จากนั้น คลิก Send Mesh ในส่วนนี้ทางโปรแกรม Maya จะส่งโมเดลที่เราเลือกไว้ไปใน
โปรแกรม UV Layout  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ก-2 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 2 
 

6. โปรแกรมจะปรากฏภาพของโมเดลขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก-3 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 3 
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7. ส่วนต่อมา คือการกาง UV จะมีหลักในการกางคือ ต้องกางให้ง่ายต่อการ paint มากที่สุด 
แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนที่กาง UV ออกมา 

8. ต้องการจะตัดเส้นขอบตรงไหน ให้น าเมาส์ไปชี้ที่ขอบแล้วกด ตัว C จะปรากฏเส้นสีแดงตาม
เส้นขอบ  

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ ก-4 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 4 

*เส้นสีแดงคือเส้นขอบที่ต้องการตัด 
**ถ้าต้องการยกเลิกไม่เอาเส้นนั้นๆ ให้กดตัว W จะเป็นการยกเลิก 

9. เมื่อต้องการเส้นขอบที่จะตัดได้แล้ว จากนั้นให้กด Enter เพ่ือให้โปรแกรมท าการตัดเส้นขอบ
ออกมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-5 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 5 
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10. จากนั้นให้น าเมาส์ไปชี้ที่ตัวโมเดลที่ตัดเส้นขอบแล้วกดตัว D จากนั้นกดตัวเลข 1 เสร็จแล้วกด 
Shift + F โปรแกรมจะท าการกาง UV ให้อัตโนมัติ 

11. เสร็จแล้วจะได้แผ่น UV ของโมเดลที่เลือกไว้ตอนแรก จากนั้นให้คลิกปุ่ม Pack > Pack All 
โปรแกรมจะท าการจัดเรียง UV ให้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ก-6 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 6 
 

12. จากนั้นคลิกค าว่า Send โปรแกรมจะส่งแผ่น UV กลับไปที่โปรแกรม Maya 
13. กลับมาที่ โปรแกรม Maya คลิกเลือกโมเดลแล้วเปิด UV Texture Editor ขึ้นมา จะปรากฏ

แผ่น UV ที่คลี่ไว้เมื่อกี้ข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-7 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 7 
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14. ขั้นตอนนี้จะท าการเซฟภาพแผ่น UV เพ่ือน าไป paint ต่อในโปรแกรม photoshop คลิกท่ี 
Polygons > UV Snapshot… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ก-8 : ภาพแสดงตัวอย่างการกาง UV mapping 8 
 

15. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือให้ท าการเซฟภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ก-9 : ภาพแสดงตัวอย่างกากาง UV mapping 9 
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16. ที่ช่อง File name คือให้เซฟภาพตามท่ีเราต้องการ Size X, Size Y คือขนาดของภาพที่เรา
ต้องการเซฟลงไป ช่อง Image Format คือ ไฟล์นามสกุลที่เราจะเซฟภาพ จะขึ้นอยู่กับการ
ใช้งานของแต่ละคน ในทีนี้ใช้นามสกุล Targa 

17. จากนั้นให้คลิกที่ OK โปรแกรมจะเซฟภาพ UV ไปไว้ต าแน่งที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้ว 
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DVD Template - Senior Project (Update Saturday, April 10, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบเกมเรื่อง โอลิมปัส 

Game Project “Olympus” 

ปัณฑิตา พัชรวิโรจน์สกุล  13530209 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

ปัณฑิตา พัชรวิโรจน์สกุล 13530209  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การออกแบบ  ปีการศกึษา 2556  (G)    
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