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ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ 
รวมทั้ง อำจำรย์ ดร.ยอดธง รอดแก้ว, อำจำรย์สุวพำส ดวงจิตต์งำม, อำจำรย์จักรพันธ์ เชำว์ปรีชำ, อำจำรย์
พิศำล เศรษฐวงศ์, อำจำรย์ณฐวร ตันเจริญ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำม
กรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จ
ได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ มำรดำ 
ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
เกมถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆมากมาย  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เล่นเกมให้

มากที่สุดและเพ่ือผลทางด้านธุรกิจ จึงท าให้การเข้าถึงเกมนั้นง่ายขึ้น  และจากผลส ารวจจ านวนผู้เล่นเกมใน
ยุคปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้อุตสาหกรรมเกมเริ่มมีการพัฒนาแข่งขันกันมาก  

ในสังคมปัจจุบันนั้นมีการก่ออาชญากรรมอยู่มากมาย โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมที่ท าเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดมหาศาล แต่ในเมื่อเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงจ าเป็นต้องมีการป้องกันและ
วางโครงข่ายโยงใยสลับซับซ้อน รวมกับการรักษาความลับอย่างยิ่งยวด ความโหดร้ายและการไร้ศีลธรรม 
กลุ่มของผู้ พัฒนาจึงจัดท าโครงงานนี้ขึ้นมาเพ่ือ แสดงให้เห็นถึงการกระท าและผลกรรมของการก่อ
อาชญากรรม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อให้ความบันเทิง สนุกสนานแก่ผู้ที่ชอบและสนใจ 
1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
1.2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี 

 
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

โครงการ Mafia Hero เป็นเกมประเภท Action Side Scrolling ที่มีรูปแบบภาพกราฟิก เป็น 
3มิติ โดยใช้โปรแกรม Autodesk Maya เป็นเครื่องมือหลักในการท ากราฟิก และใช้โปรแกรม Unity ใน
การท าส่วน Codeหรือโปรแกรมเกม ใช้ส ารับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ระบบปฏิบัติการ Windows 
 
1.4 ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในส่วนของ Programming ออกแบบระบบเกม รูปแบบการบังคับตัวละคร รูปแบบ
การเคลื่อนไหวและท่าโจมตีของศัตรู Artificial Intelligence (AI) และ ออกแบบฉากท่ีใช้ภายในเกม 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้รับความบันเทิง ช่วยฝึกไหวพริบให้ผู้เล่นได้รูจักแก้ไขสถานะการเฉพาะหน้า  รวมถึงซึมซับ
เนื้อเรื่องจากเกมที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับความดี ความชั่ว คุณธรรม  และการให้อภัย และน าความรู้ไปพัฒนา
ทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) หรือโอโอพี ( OOP ) เป็น

แนวคิดในการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่ง ที่ผู้รู้หลายๆ ท่านได้สรุปหรือได้ ให้ค านิยามไว้ว่า เป็นการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ บางท่านก็สรุปว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบอ้างอิงวัตถุ ซึ่งก็เป็นการให้ความหมายที่
ตรงมากเลยทีเดียว 

OOP เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศัยแนวคิดของวัตถุชิ้นหนึ่ง มีความสามารถในการ
ปกป้องข้อมูล และการสืบทอดคุณสมบัติ ซึ่งท าให้แนวโน้มของ OOP ได้รับการยอมรับและพัฒนามาใช้ใน
ระบบต่างๆ มากมาย เช่น ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ เป็นต้น 

แนวคิดแบบ OOPถ้าเราไม่มองในแง่มุมของการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ให้มองไปใน
ภาพรวม มองไปในสิ่ งรอบๆ ตัว เราสามารถบอกได้ว่าแนวคิดของ  OOP ก็คือ  “ธรรมชาติของ
วัตถุ” หมายความว่า OOP จะมองสิ่งแต่ละสิ่งถือเป็น “วัตถุชิ้นหนึ่ง” (Object) มันจะมีสีแดงหรือสีเขียว
ยาวหรือสั้น มันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งหมือนกัน และเราสามารถก าหนดประเภทหรือคลาสให้กับวัตถุเหล่านั้นได้ 
เช่น วัตถุสีแดงก็มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือวัตถุที่มีขนาดยาวก็มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ เมื่อ OOP มองทุกสิ่งถือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแล้ว ยังสามารถคิดต่อไปอีกว่า“วัตถุแต่ละอย่งนั้น ต่างก็
มีลักษณะและวิธีการใช้งานเป็นของตัวเอง”ประโยคนี้มีความหมายว่า วัตถุแต่ละชนิดหรือแต่ละชิ้นต่างก็มี
รูปร่าง ลักษณะ และการใช้งาน (การกระท า) ที่แตกต่างกันออกไป เราจะเรียนคุณลักษณะของวัตถุว่า  
แอตทริบิวต์ (Attribute) และจะเรียกวิธีการใช้งานวัตถุว่า เมธทอด (Method) ยกตัวอย่างเช่น “ดินสอเป็น
วัตถุที่มีลักษณะยาวเรียว ภายในเป็นไส้ถ่านใช้ส าหรับเขียน การใช้ดินสอท าได้โดยใช้มือจับและเขียนลงบน
วัสดุรองรับ”จากประโยคในข้างต้นเราสามารถจับใจความได้ว่า คุณลักษณะของวัตถุ  (Attribute) ก็
คือ “ยาวเรียว ภายในเป็นไส้ถ่าน” ส่วนการใช้งาน (Method) ก็คือ “ใช้มือจับและเขียนลงบนวัสดุรองรับ” 

Object-> วัตถ-ุ> ดินสอ 

 การปิดบังข้อมูล (Encapsulation) 
เป็นวิธีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือการกระท ากับ อ็อบเจกต์ ของ คลาสนั้นๆ ท า

ให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลของอ็อบเจกต์นั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่านทาง Methods หรือ Properties ที่
อนุญาตเท่านั้น (เช่น การก าหนดต าแหน่งทางการเมือง เป็น Public Method ที่ผู้อ่ืนสามารกระท าได้ ส่วน
การลาออกจากต าแหน่ง เป็น Private Method ที่มีแต่ อ็อบเจกต์ ของ คลาส เท่านั้นที่จะสามารถท าได้ 
แต่การกดดันและการขับไล่สามารถสร้าง Data ที่อาจจะส่งผลเกิดการลาออกได้เช่นกัน)  
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ภาพที่ 2-1 : ภาพแสดงค าท่ีช่วยก าหนดขอบเขตในภาษา C++ 
ที่มา : http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5041/weblinkwork/webcds/c++/C++/unit1.html 

 ความหลากหลาย (Polymorphism) 
เป็นวิธีการก าหนดรูปแบบการกระท าที่เหมือนกันแต่ได้ผลที่แตกต่างกัน เช่น การเปล่งเสียง 

เป็น method หลักของ คลาส สิ่งมีชีวิต ซึ่งมีคลาส มนุษย์ และคลาสสุนัข เป็น ซับคลาส แต่ผลของการ
เปล่งเสียงของอ็อบเจกต์จากคลาสทั้งสองจะออกมาไม่เหมือนกัน 

 
 การสืบทอด (Inheritance)  

เป็นวิธีการสร้าง คลาสย่อย ที่เรียกว่าซับคลาส (Subclass) ซึ่งจะเป็นก าหนดประเภทของวัตถุ
ให้จ าเพาะเจาะจงขึ้น ซึ่ง ซับคลาส จะได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติต่างๆมาจากคลาสหลักด้วย (เช่ น คลาส 
มนุษย์ สืบทอดมาจาก คลาส สิ่งมีชีวิต)  
 
2.2 ทฤษฎีการตรวจสอบการชนกันของวัตถุ ( Collision Detection) 

คอมพิวเตอร์จะมองวัตถุเป็นรูปหลายเหลี่ยม (Polygons) การจะค้นหาว่ามีรูปหลายเหลี่ยม
สองรูปชนกันหรือไม่นั้นท าได้ยากและเสียเวลา หนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าคือ ก าหนดทรง
กลมล้อมที่รอบรูปหลายเหลี่ยมได้พอดี แล้วตรวจสอบว่าทรงกลมสองอันทับซ้อนกันหรือไม่ ด้วยการ
ค านวณว่าระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางทรงกลมสองอันน้อยกว่ารัศมีของทรงกลมทั้งสองบวกกันหรือไม่ 
((x1-x2) 2 + (y1-y2) 2 + (z1-z2) 2 ≤ r12 + r22) เท่านั้น ถ้าน้อยกว่าแสดงว่ามีการชนเกิดขึ้น แต่การแทนวัตุ
ทั้งก้อนด้วยทรงกลมนั้นท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก เมื่อตรวจพบว่าทรงกลมสองอันใดๆชน 
(Intersect) กัน วัตถุนั้นอาจไม่ได้ชนกันจริงๆ เพ่ือความแม่นย ามากขึ้นจึงแบ่งทรงกลมที่ล้อมรอบวัตถุทั้ง
ก้อน เป็นทรงกลมเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกับวัตถุนั้นๆ แล้วตรวจสอบแต่ละอันว่าอินเตอร์เซคกันอีกหรือไม่ 
ถ้าพบว่ามีการชนเกิดขึ้น ก็อาจแบ่งทรงกลมให้เล็กลงไปอีก เพ่ือตรวจสอบการชน ชน ( Intersect) ต่อไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าต้องการความแม่นย ามากแค่ไหน ซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยเวลาเช่นกัน 

แตเ่นื่องจากวัตถุส่วนใหญ่ในวิดีโอเกมเป็นรูปสี่เหลี่ยม จึงอาจจะใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนทรงกลมใน
การประมาณรูปร่างของวัตถุ เรียกวิธีการนี้ว่า กล่องล้อมรอบที่จัดเรียงตามแนวแกน (Axis-aligned 
Bounding Boxes-AABBs) หรือ ออคทรีส์ (Octrees) "จัดเรียงตามแนวแกน" หมายความว่ากล่องนั้น
ขนานกับแกนในระบบพิกัดฉากสามมิติ หรือแต่ละด้านของกล่องตั้งฉากกับแกนหนึ่งๆ  จากนั้นเราจึงน า 
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AABBs ของแต่ละวัตถุไปสร้างเป็น ต้นไม้AABBs เพ่ือใช้เป็นตัวตรวจสอบว่าเกิดการชนขึ้นหรือไม่ ด้วยการ
เทียบกล่องในปมรากของต้นไม้สองต้น ว่าอินเตอร์เซคกันหรือไม่ ถ้าใช่ก็มีโอกาสที่วัตถุจะชนกัน จึงท าการ
ตรวจสอบต่อไปด้วยการเรียกซ้ าลงไปตามต้นไม้จนถึงใบของมัน เพ่ือหาว่าส่วนไหนที่เหลื่อมล้ ากัน ด้วยการ
โปรเจกต์กล่องทั้งสองลงบนแกนหนึ่งๆ แล้วตรวจสอบว่ามีช่วงที่ซ้อบทับกันหรือไม่ วิธีการนี้เรียกว่าทฤษฎี
บทการแยกจากกันบนแกน (Separating Axis Theorem) จากทฤษฎีบทนี้ท าให้ทราบว่า มีการแยกจากกัน
บนแกนเพียง 15 แบบเท่านั้น ถ้าการเหลื่อมล้ ากันเกิดขึ้นในทุกๆการแยกจากกันบนแกน หมายความว่า
กล่องทั้งสองนั้นอินเตอร์เซคกัน หมายความว่ามีการชนเกิดข้ึนนั่นเอง 
 
2.3 ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกล้อง 

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพยนตร์ เพราะภาพสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ ขนาด
ภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นรือไม่เห็นสิ่งใดในฉากองค์ประกอบต่างๆ
เหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้สร้างภาพยนตร์ ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้ภาพ
ขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง ขนาดภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้พอๆกับเรื่องอ่ืน ในการสร้าง
ภาพยนตร์ 

ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก   ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุม -

กว้าง  ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้ทั้งหมด  สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน แม้สิ่ง
ที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งภาพลักษณะนี้ จะใช้เป็นภาพแนะน า-สถานที่ เหมาะส าหรับการปู
เรื่อง เริ่มเรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ในต่างประเทศนิยมใส่ไตเติ้ลส่วนหัวไว้ในฉากประเภทนี้ตอนที่ภาพยนตรเริ่ม
เข้าเนื้อเรื่อง ภาพขนาดไกลนี้จะสร้างความรู้สึกโอ่อ่า อลังการ แสดงออกถึงความใหญ่โตขอ’สถานที่  ความ
น่าเกรงขาม  ความยิ่งใหญ่  และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้
อีกด้วย   

 
ภาพที ่2-2 :   ภาพตัวอย่าง Extreme Long Shot 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types/ 
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 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้   แต่จะก าหนด

โดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถ้าเป็นคน  ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ด้านบน  ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า  ซ่ึงสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง  การ
เคลื่อนไหว  ต าแหน่งที่อยู่ในการแสดงหรือในฉาก  ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพแนะน าตัวละคร หรือ
เริ่มฉากใหม่ได้  บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเยวกันกับภาพขนาดไกลมาก   และบางครั้ง
ภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot)  ส่วนองค์ประกอบ
รอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

 

ภาพ 2-3 : ภาพตัวอย่าง Long Shot 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

ภาพปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล   ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึง

ศีรษะ  ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร  ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้  จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดีขนาด
ภาพปานกลาง  เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด  เพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ  กล่าวคือ  การเปลี่ยนขนาด
ภาพจากภาพไกลมาเป็น ภาพไกล้หรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม  จะต้องเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาด
ปานกลางเสียก่อน  ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม เนื่องจากภาพจะกระโดดนอกจากนี้ภาพ
ขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน  หรือที่เรียกกัว่า  ภาพ Two Shot ซึ่งนิยม
ใช้กันมากในภาพยนตร์บันเทิง 
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ภาพที ่2-4 : ภาพตัวอย่าง Medium Shot 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU,  Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล้  ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป  เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง

อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด  เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง  จะสามารถ
ภ่ายถอดรายละเอียด  เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก  นอกจากนี้ยัง
จะท าให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพ่ือท าให้เข้าใจถึงรายละเอียดของวัตถุต่างๆ   ตาม
เนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ  และ ภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุที่กล้องก าลังถ่าย   หรือ
สิ่งที่ก าลังน าเสนอ 

 

ภาพที ่2-5 : ภาพตัวอย่าง Close Shot 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ BCU) 
เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย  เพ่ือให้ผู้ชมเห็นรายละเอียด

ของวัตถุ   หรือ เพ่ื อ เพ่ิ มความ เข้ าใจ ในกรณี ที่ วัตถุมี ขนาด เล็ กมากๆ   เช่ น   การถ่ าย อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง  ก็เพ่ือเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดงเช่น  จับภาพที่
ดวงตาของนักแสดง  ท าให้เห็นน้ าตาที่ก าลังใหลออกจากดวงตา  เป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นขนาดภาพที่
นิยมน ามาถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์  ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว  เราสามารถที่จะประยุกต์หรือ
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ดัดแปลงขนาดภาพไปเป็นอย่างอ่ืนก็ไม่ได้ผิดอะไร   เพียงแต่ทั้งหมดนี้เป็นขนาดภาพสากลที่ท าให้เรา 
(ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์) เข้าใจตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใดเท่านั้น   นอกจากนี้อารมณ์
และความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับขณะชมภาพยนตร์  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพเพียงย่างเดียว  แต่ต้องอาศัย
องค์ประกอบของภาพยนตร์อ่ืนๆ  เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ  และความเป็นภาพยนตร์มาก
ยิ่งขึ้น 

 

ภาพที ่2-6: ภาพตัวอย่าง Extreme Close Shot 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

 มุมกล้อง (Camera Angle) 
มุมกล้องจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเพ่ือการถ่าภาพยนตร์  ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับขนาดภาพด้วย  หากสังเกตุจากบทภาพยนตร์โดยทั่วไปนั้น  จะเห็นว่ารายละเอียดเรื่องของ
ขนาดภาพและมุมกล้องต้องถูดเขียนมาควบคู่กัน  ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของกล้อง
อีกด้วย 

มุมกล้องเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างระดับการตั้งกล้องภาพยนตร์กับวัตถุที่ถ่าย   การ
เลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆจะท าให้เกิดผลด้านภาพที่แตกต่างกันไป  รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมที่
จะแตกต่างกันออกไปด้วยหากจะแบ่งมุมกล้องในระดับต่างๆโดยเริ่มจากระดับสูงก่อนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 
มุมกล้องระดับสายตานก (Bird's Eye View) 

 เป็นการตั้งกล้องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถ่าย  ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพที่
นกมองลงมาด้านล่าง  เมื่อผู้ชมเห็น ภาพแบบนี้จะท าให้ดูเหมือนก าลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากด้านบน  มุม
กล้องในลักษณะนี้ จะท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้   เวิ้งว้าง  ไร้
อ านาจ  ตกอยู่ในภาวะคับขัน  ไม่มีทางรอด  เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราจะเคยชินกับการ
ยืน นั่ง นอน เดิน  หรือใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนพ้ืนโลกมากกว่าที่จะเดินเหินยู่บนที่สูง  และด้วยความที่มุมภาพ
ในระดับนี้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากได้ครบเพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมา  จึงท าให้ภาพรู้สึก
ลึกลับ  น่ากลัว  เหมาะกับ เรื่องราวที่ยังไม่อยากเปิดเผยตัวละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ 
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ภาพที ่2-7 : ภาพตัวอย่าง Bird’s Eye View 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

มุมกล้องระดับสูง (High Angle) 
ต าแหน่งของกล้องมุมมนี้จะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่าย  การบันทึกภาพในลักษณะนี้จะท าให้เห็น

รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดยตลอด   จึงท าให้ภาพในระดับนี้มีความ
สวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอ่ืน  นอกจากนี้สิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับนี้มักจะท าให้ผู้ชม
รู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ าต้อย  ไร้ค่า  ไร้ความหมาย สิ้นหวัง  ความพ่ายแพ้ 

 
ภาพที ่2-8 : ภาพตัวอย่าง High Angle 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

 มุมกล้องระดับสายตา (Eye Level) 
มุมกล้องในระดับนี้เป็นมุมกล้องในระดับสายตาคน  ซึ่งเป็นการเลียนแบบมาจากการมองเห็น

ของคน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง  ท าให้ภาพที่ผู้ชมเห็นรู้สึกมีความเป็น
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กันเอง  เสมอภาค  และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่รายละเอียดของภาพในระดับนี้จะ
สามารถมองเห็นได้แต่ด้านหน้าเท่านั้น            

 
ภาพที ่2-9 : ภาพตัวอย่าง Eye Level 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 

 มุมกล้องระดับต่่า (Low Angle) 
เป็นการตั้งกล้องในระดับที่ต่ ากว่าสิ่งที่ถ่าย  เวลาบันภาพต้องเงยกล้องขึ้น ภาพมุมต่ านี้ก็มี

อิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่ งจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ายนั้นมีอ านาจ  มีค่า  น่าเกรง
ขาม  มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพมุมสูง  นิยมถ่ายภาพโบราณสถาน  สถาปัตยกรรมแสดงถึงความ
สง่างาม  ชัยชนะ  และใช้เป็นการเน้นจุดสนใจของภาพได้ด้วย 

 
ภาพที ่2-10 : ภาพตัวอย่าง Low Angle 
ที่มา : http://ashannahdixon.wordpress.com/2011/10/14/cinematography-shot-types 
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2.4 ทฤษฎีพื้นฐานการท่างาน 3D 
หลักการท างานของการสร้างภาพโมเดลสามมิติ 3 มิติ ทั่วไปมีหลักการท างานดังนี้ 
- Object : การสร้างวัตถุสามมิติท าให้มองได้จากทุกมุมครบ 360 องศา 
- Map : การใส่พ้ืนผิวให้กับวัตถุสามมิติ 
- Light : การใส่แสงให้กับวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้วัตถุดูสมจริง 
- Camera : การก าหนดมุมกล้องเพ่ือก าหนดมุมมองและสร้างภาพเคลื่อนไหว 
- Render : การประมวลผลภาพจากภาพโครงร่างให้เป็นภาพที่มีพ้ืนผิว 
- Effects : การใส่เทคนิคพิเศษให้กับวัตถุและสภาพแวดล้อมเพ่ือให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
ในการสร้างภาพสามมิติมีแกน Z ซึ่งเป็นแกนที่ลากผ่านจุดก าเนิด ท ามุมฉากกับแกน X และ

แกน Y บนแกน Z ก็มีมาตรแบ่งระยะที่เท่ากัน เช่นเดียวกับแกนอ่ืนๆ ทิศทางของแกน Z+ จะชี้เข้าหาผู้ชม 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ที่แกน Z+ อาจชี้ออกจากตัวผู้ชมนั้นคือแกน X+ อาจจะชี้ไปทางซ้าย และแกน 
อาจชี้ลง และแกน Z+ก็อาจจะชี้ออก เมื่อเป็นเช่นนี้ หากพิจารณาการวางแกน X,Y,Z ในทิศทางต่างๆกันก็
จะพบว่า มีความเป็นไปได้ 8 แบบ ซึ่งรูปแบบการวางแกนที่สื่อต่อความเข้าใจรูปสามมิติมากที่สุดคือ แกน 
X+ ชี้ขวา แกน Y+ ชี้บน แกน Z+ ชี้เข้าหาผู้ชม ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

การรับรู้รูปร่างสามมิติสามารถรับรู้ เป็นรูปวัตถุสามมิติได้ เช่น รูปหกเหลี่ยมสองมิติ อาจถูก
มองเป็นรูปลูกบาศก์ได้ในลักษณะภาพสามมิติ ภาพดังกล่าวง่ายต่อการมองได้ทั้งสองมิติและสามมิติ 
เนื่องจากเป็นภาพลายเส้น ในขณะที่ภาพจิตรกรรมหรือภาพถ่ายเป็นวัตถุสามมิติได้ ภาพลายเส้นที่อาจมอง
เป็นหกเหลี่ยม หรือกล่องลูกบาศก์ ภาพลายเส้นที่ลบเส้นที่บังกันออกท าให้มองเห็นเป็นภาพบายเส้นสามมิติ 
ภาพวัตถุสามมิติมีน้ าหนักเฉดสีให้ความสมจริงขึ้น 

การสร้างภาพสามมิติที่ให้ความเหมือนจริงขึ้นไปอีกคือการโยงเส้นระหว่างจุดพิกัดต่างๆลงบน
ระนาบของแกน x,y,z แล้วจึงลบจุดและเส้นที่ถูกบังคับออกจากกระบวนการมองเห็นภาพสามมิติบนระนาบ
สองมิติจึงมีความซับซ้อนมาก ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยการมองเห็นภาพวัตถุเป็นระบบ สเตริโอด้วยตา
ทั้งสองข้างแล้ว ยังรวมถึงผลมาจากการรวมแสงของเลนซ์ลูกตาให้ฉายภาพมากกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็ก 
กล่าวคือ วัตถุท่ีอยู่ใกล้จะใช้เนื้อที่บนฉากรับภาพมากกว่าวัตถุท่ีอยู่ใกล้ 

แสงของภาพ 3 มิติ 
ในการมองสิ่งต่างๆจุดไม่สามารถมองเห็นสิ่งสวยงามวิจิตรพิสดารในโลกนี้ได้ หากปราศจากซึ่ง

แสง ทั้งนี้ เพระการมองเห็นของมนุษย์จ าเป้ฯต้องอาศัยแสงสว่าง แสงมีอิทธิพลต่องานศิลปะในด้านต่างๆ 
ทั้งนี้ เพระสรรพสิ่งต่างๆที่มองเห็น ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลจากตัวแปรของแสง เช่น ต าแหน่งแสง อุณหภูมิ
แสง ความสว่าง ประเภทของแสง เป็นต้น สามารถก าหนดเงื่อนไขตัวแปรเหล่านี้ได้ด้วยการจัดแสง ซึ่งเป็น
ศิลปะที่มีความละเอียดลออต้องอาศัยประสบการณ์จากการสังเกตร่วมกับความไวในความรู้สึกและ
จินตนาการของศิลปินของผู้ชม การจัดแสดงในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มีความคล้ายคลึงกับการจัดแสงบน
เวทีละคร สตูดิโอและโรงถ่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความงามและบรรยากาศที่ เกิดกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้อิทธิพลของแสงนั้น 

การมองเห็นวัตถุสิ่งของรอบตัวได้เกิดจากแสงที่ส่องออกจากจุดก าเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ 
หรือหลอดไฟ แล้วมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผิวหน้าวัตถุ ท าให้วัตถุแสดงคุณสมบัติที่ผิวหน้าออกมา รวมทั้งการ
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ปรากฏของเงา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของช่องงว่างที่ปราศจากแสงสว่าง ในการจัดแสงนั้น เราอาจแบ่งลักษณะของ
แสงออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 

แสงปฐมภูมิ  ( Primary Light ) เป็นล าแสงที่สว่างที่สุด และมักเป็นแสงที่สาดส่องจาก
แหล่งก าเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟที่ให้แสงสว่างจ้าเป็นรัศมีทุกทิศทาง ท าให้วัตถุที่อยู่ใต้
อิทธิพลของแสงประเภทนี้ ปรากฏเงาอย่างชัดเจน หากเป็นการจักฉากภายในสตูดิโอมักเป็นการสร้าง
แสงอาทิตย์เทียม การสร้างแสงชนิดนี้ท าได้ด้วยการติดตั้งหลอดไฟที่สว่างที่สุดไว้ในบริเวณนั้น โดยมักวางสูง
เหนือหุ่นท ามุมประมาณ 45 องศา 

แสงเสริม ( Fill Light ) เป็นแสงทีมีก าลังน้อย ไม่ค่อยกระด้าง มักเป็นแสงที่เกิดจากการ
สะท้อน เช่น แสงจากโคมไฟที่ส่องขึ้นบนเพดานห้องแล้วสะท้อนลงมาสู่พ้ืน ท าให้ห้องสว่างนุ่มนวล 

แสงหลัง ( Back light )เป็นการจัดแสงให้ส่องจากด้านหลังของหุ่นโดยกล้องจะวางอยู่หน้าหุ่น 
ท าให้ภาพวัตถุปรากฏเป็นเงาด าของร่างวัตถุนั้น หรือที่เรียกว่าภาพโครงทึบ (Silhouette) เช่นเดียวกับการ
แสดงหนังตะลุง 

แสงฉาย ( Projector Light ) เป็นแสงที่เกิดจากการฉายไปยังวัสดุโปร่งแสง ท าให้เกิดสีสัน
รูปร่างของวัตถุที่แสงนั้นผ่านไปตกลงบนฉาก ตัวอย่างเช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกแก้วสีที่หน้าต่าง ไป
กระทบลงบนพื้นภายในอาคาร หรือภาพที่ปรากฏจากเครื่องฉายภาพ 

แสงส่องเฉียง ( Grazed Light ) เมื่อจุดก าเนิดแสงอยู่ใกล้กับวัตถุมาก จะท าให้วัตถุแสดง
ระดับที่ต่างกันของผิวหน้าออกมา เช่น พ้ืนที่ผิวของอิฐเปลือย จะปรากฏร่างเงาที่เป็นรอยต่อของอิฐอย่าง
ชัดเจน แสงประเภทนี้ มักขึ้นกับพ้ืนที่ของผิวของวัตถุที่มีความสากหรือหยาบรวมทั้งบัมพ์แมป โดยหากจุด
ก าเนิดแสงท ามุมกับผิวหน้าไม่เกิน 45 องศา จะปรากฏเงาบนตัวผิววัตถุท่ีสวยงาม 

 คุณสมบัติของแสง 
แสงมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองหลายประการ ได้แก่ การมีจุดก าเนิดแสงและมีต าแหน่งที่ตั้ง ซึ่ง

แสดงในลักษณะของค่าพิกัด x,y และ z บนที่ว่างพิกัดคาร์ทีเซียนเช่นเดียวกับวัตถุจุดก าเนิดแสงอาจถูกวาง
อยู่ในต าแหน่งที่ไกลในระยะอนันต์ เช่น ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดก าเนิดแสงที่เป็นเพียงจุดสว่าง
เล็กๆ ในอวกาศที่มืดมิด หรือจุดก าเนิดแสงอาจวางอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้ เช่น หลอดไฟบนโต๊tท างาน และ
เนื่องจากแสงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความสว่างแก่สรรพสิ่งการหักเหของแสง และตัวกลางแสง 

แสงไม่เพียงแต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผิวหน้าวัตถุ แต่ยังรวมไปถึงปริมาตรที่มีอยู่ในตัววัตถุได้เช่น 
การหักเหของแสง เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแสงที่ส่องผ่าน เช่น แสงส่องผ่านอากาศลงในน้ า ท าให้
มองเห็นต าแหน่งวัตถุใต้น้ าต่างไปจากเดิม รวมทั้งการกระเพ่ือมหรือคลื่นที่ผิวน้ าท าให้แสงส่องผ่านไปได้
แตกต่างกัน ในการจ าลองการหักเหของแสงจะอาศัย ข้อมูลดัชนี การหักเหแสงของวัตถุแต่ละชนิด ซึ่งส่งผล
ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแสง รวมทั้งความเร็วของแสงที่เดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันออกไป 
ตัวแปรเหล่านี้ถูกน ามาใช้ค านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ซึ่งจะให้ภาพที่เป็นผลจากการ
กระท าของแสงกับวัตถุใส เช่น แก้วเลนส์ ก้อนเพชรเจียระไน หรือแก้วผลึกท่ีมีแสงส่องระยิบระยับสวยงาม 
และน่าตื่นตา 
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 ตัวกลาง และการส่องผ่านของแสง 
แสงแสดงอิทธิพลให้เห็นเมื่อส่องผ่านตัวกลางที่มีปริมาตร เช่น น้ า อากาศ รวมทั้งเนื้อของวัสดุ

แข็งใสบางประเภท ได้แก่ แก้ว หินบางชนิด เช่น หินเขี้ยวหนุมาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นอิทธิพลของแสงและ
บรรยากาศในชีวิตประจ าวันจากเมฆ หมอก ฝุ่นละอองบรรยากาศท าให้เกิดแสงสีสวยงามขึ้นในท้องฟ้า 
รวมทั้งการมองเห็นความชัดเจนของสิ่ งต่างๆ ในธรรมชาติเรียกอิทธิพลของแสงกับบรรยากาศนี้ว่า 
ทัศนียภาพในบรรยากาศ 

 ทัศนียภาพในบรรยากาศ ( Aerial Perspective ) 
ส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์แล้ว ผลของตัวกลางที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสมจริงใน

ภาพสามมิติ คือ บรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หมอกแดด เมฆ ฝน ฝุ่น ละออง ควัน สิ่งเหล่านี้มมคุณสมบัติบด
บังแสงในบรรยากาศได้ไม่เท่ากัน ท าให้เรามองเห็นรูปร่างในสิ่งแวดล้อมได้เลือนรางอีกด้วย นอกจากนี้
ระดับของแสงที่ส่องผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน ท าให้ความเข้มของเงาที่ปรากฏออกมาแตกต่าง
กันไปด้วย ถึงแม้ว่าแสงจะสามารถส่องผ่านตัวกลางเหล่านี้ได้ แต่หากมีการวางซ้อนกันหนามากขึ้น ก็อาจจะ
บดบังการมองเห็นได้ เช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศในยามเช้า และเย็นจะผ่านชั้นบรรยากาศท่ีหนา
กว่าในเวลาเที่ยงวัน จึงท าให้สีสันของท้องฟ้าแตกต่างไปตามกาลเวลา 

 ภาพตัวอย่าง Low Angle 
เงา (Shadows) เป็นบริเวณที่แสงสว่างถูกบดบัง เงาเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ภาพวัตถุแลดูมี

ระยะ เกิดมิติความลักและนูนของวัตถุ เงาเกิดขึ้นจากการที่มาวัตถุทึบแสงไปบดบังแสงสว่างที่ส่องจากจุด
ก าเนิด ซึ่งหากมีจุดก าเนิดแสงหลายๆดวงส่องไปยังวัตถุนั้นจะปรากฏเงามากกว่าหนึ่งเงา และเงาจะมีสี ด า
สนิทเมื่อวัตถุนั้นมีคุณสมบัติทึบแสง แต่ในวัตถุที่มีความโปร่งแสงเงาจะมีสีด าที่จางลงหรืออาจมีสีของของ
วัตถุนั้นเจืออยู่ในเงาได้ เช่น แสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้สีเขียวจะสร้างเงาของใบ้ไม้ที่อาจมีสีเขียวที่แก่จัดจนด า
เหมือนกับแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกแก้วสี จากการค้นพบกฎฟิสิกส์เกี่ยวกับแสงท าให้สามารถเลียนแบบ
ลักษณะของแสงเงาให้เกิดขึ้นในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ได้ โดยใช้การค านวณของโปรแกรมซึ่งสามารถ
สร้างสรรค์เงาได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวแปรหลายตัว ได้แก่ ลักษณะของจุดก าเนิด
แสงระยะทาง และต าแหน่ง เป็นต้น 

ในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ศิลปินอาจสร้างเงาขึ้นมาเฉพาะส าหรับวัตถุแต่ละตัว หรือ อาจ
ก าหนดเงื่อนไขที่ใช้ทั่วไปทั้งภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดจ านวนของจุดก าเนิดแสงที่มีในภาพนั้น วิธี
หนึ่งที่นิยมท าคือการก าหนดจุดก าเนิดแสงด้วยไฟสปอตซึ่งจะเปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถควบคุมรูปร่าง
และต าแหน่งของเงาได้อย่างอิสระ ในขณะที่การเลือกใช้แสงออมนิซึ่งเปล่งออกมารอบทิศทางจะให้ความ
สว่างในบริเวณโดยรวม และหากจุดก าเนิดแสงมีการเคลื่อนที่ก็ย่อมท าให้รูปร่างและทิศทางของเงา
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดในเวลาต่างๆโดยเฉพาะเมื่อมีวัตถุอยู่ใน
ภาพมากขึ้นก็ย่อมท าให้การสร้างเงามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เงาของวัตถุบางชิ้นอาจไปพาดทับกับวัตถุชิ้นอ่ืน
ได้ ในกรณีนี้จ าเป็นต้องหาแนวล าแสงที่ส่องผ่านจากจุดก าเนิดแสงไปยังวัตถุ การตามรอยรังสี หรือ Ray 
tracing เป็นการหาแนวเส้นล าแสงเพ่ือตรวจดูว่ามีวัตถุตัวอ่ืนขวางอยู่ในแนวล าแสงนี้หรือไม่ รวมถึงหาร
สร้างภาพสะท้อนที่ปรากฏบนผิววัตถุท่ีมีความมัน โดยอาศัยการค านวณแนวล าแสงที่ส่องจากวัตถุรอบๆไป
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ปรากฏอยู่บนตัววัตถุ ภายหลังจากที่ไดมีการค้นพบเทคนิคนี้ท าให้นักออกแบบภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 
สามารถสร้างสรรค์ภาพสามมิติได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้น 

ในทางศิลปะแล่งเงาออกเป็น 2 ประเภท คือ เงาตกทอด ( Shadow ) เป็นเงาที่เกิดจาการบัง
ของวัตถุทึบแสงแล้วทอดไปยงทิศทางตรงกันข้ามกับจุดก าเนิดแสง หากเราสังเกตดูผิวพ้ืนของวัตถุท่ีขรุขระมี
ส่วนโค้งส่วนเว้า เช่น ก้อนหิน หรือแม้แต่รอยยับของผ้า ก็จะพบว่าบนพื้นผิวเหล่านั้นมีเงาเล็กๆตกทอดเป็น
จ านวนมากปรากฏอยู่ เงาเหล่านี้เป็น เงาบนวัตถุ ( Shade ) ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวขรุขระ เงาประเภทนี้จะไม่
เกิดชึ้นกับวัตถุท่ีมีผิวหน้าเรียบแบน 
 การแสดงภาพ ( Rendering ) 

ในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ การแสดงภาพ ( Rendering ) เป็นขั้นตอนท าให้รูปสามมิติแสดง
คุณสมบัติของตัวเองออกมาให้ปรากฏในภาพบนจอ คอมพิวเตอร์จะประมวลผลการแสดงภาพโดยอาศัย
ข้อมูลสร้างรูปสามมิติทั้งหมด โดยพิจารณาถึงกระบวนวิธีสร้างวัตถุสามมิติ มากกว่าการพิจารณาว่าวัตถุใน
ภาพคืออะไร เช่น ภาพของแท่งแก้วถูกสร้างขึ้นจากโพลีกอนอีกที และเนื่องจากผิววัตถุที่เลียนแบบแก้วนั้น
ถูกก าหนดค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับลักษณะของแก้ว เช่น สี ความโปร่งใส ความมัน 
การสะท้อนแสง ดัชนีการหักเหแสง ตัวแปรเหล่านี้ถูกน ามาประมวลขึ้นเป็นภาพที่ท าให้ผู้ชมรับรู้วัตถุในภาพ
เป็นแท่งแก้วนั้นเอง การแสดงภาพเป็นหัวใจของการแสดงออกของศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และแม้ว่า
การแสดงภาพจะถูกใช้กับงานการสร้างรูปแบบทางกายภาพรอบๆ แต่ก็ยังรวมไปถึงวิธีการต่างๆที่ใช้
ปรับปรุงคุณภาพกราฟฟิกส์ให้มีความคมชัดขึ้น เพ่ือการสื่อความหมายกับผู้ชม ทั้งนี้การแสดงภาพออกมา
เป็นกราฟฟิกส์บนจอมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
รวมทั้งอาจต้องการเวลามากขึ้นด้วย 
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1แนวคิด 
แนวคิดของเกมเป็นเกมประเภท Action Sidescroll ที่มีรูปแบบการต่อสู้ที่อ้างอิงจากศิลปะ

ป้องกันตัว (Martial Art) มีท่วงทาการโจมตีที่หลากหลาย โดยผู้เล่นสามารถน าเอาความหลากหลายนี้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การออกท่วงท่าต่อสู้ให้ตรงกับจังหวะ และ ท่าทางของศัตรูที่อยู่ตรงหน้า 

ผู้เล่นจะต้องก าจัดศัตรูภายในฉากต่างๆให้หมด โดยจะต้องรักษาชีวิตตัวละครไว้ ซึ่งในแต่ละ
ฉากจะมีระดับความยากมากขึ้น เช่นมีจ านวนศัตรูที่เพิ่มข้ึน ศัตรูมีความแข็งแกร่งและมีท่าทางในการต่อสู้ที่
ยากกับการรับมือมากกว่าเดิม 
 
3.2กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 : เกม contra 
เกม Contra เป็นเกมแนว Action Side Scrolling ที่สามารถเล่นได้ด้วยกันถึงสองคน โดยตัว

เกมจะมีระบบเปลี่ยนอาวุธ ท าให้เกิดความหลากหลายในการเล่น 

 
ภาพที่ 3-1 : ภาพตัวอย่างเกม Contra 
ที่มา : http://deepikagupta1987.blogspot.com/2013/10/life-is-like-game-of-contra.html 

ตารางท่ี 3-1 : ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเกม Contra 
ข้อดี ข้อเสีย 

1.มอีาวุธให้เลือกใช้ได้หลากหลาย 
2.สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบ 1 คน และ 2 
คน 
 

1.เมื่อเล่นพร้อมกันสองคนจะมีปัญหาทางด้าน
การเลื่อนของหน้าจอ เมื่อผู้เล่นทั้งสองคน อยู่กัน
คนละฝั่งของหน้าจอ ตัวเกมจะไม่สามารถเลื่อน
หน้าจอเพื่อไปยังฉากถัดไปได้ 
 2.ตัวละครผู้เล่นตายได้ง่าย เช่นโดนโจมตี หรือ
สัมผัสกับกับดัก เพียงแค่หนึ่งครั้งก็สามารถตายได้  

 จากข้อดีของเกม Contra นั้นสามารถน าเอาข้อดีทางด้านอาวุธที่มีให้ใช้ในเกม มาประยุกต์ใช้
ในโครงงาน โดนปรับเปลี่ยนจากปืนที่มีหลายรูปแบบมาเป็นท่าทางการต่อสู้ที่มีให้เลือกใช้ได้หลากหลาย  
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 กรณีศึกษาที่ 2 :เกม Castlevania 
 เกม Castlevania เป็นเกมแนว Action Adventure Side Scrolling  ที่ท าออกมาหลายภาค
และเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางจนมาถึงปัจจุบัน โดยตัวเกมจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกมประเภท 
action side scrolling และแนว Adventure ที่จะเพิ่มปริศนาลงไปในเกม ท าให้ตัวเกมไม่ได้มีเพียงแค่เดิน
ไปมาเพื่อท าการต่อสู้เพียงอย่างเดียว 

  
ภาพที่ 3-2 :  ภาพตัวอย่างเกม Castlevania 
ที่มา : http://www.giantbomb.com/castlevania/3025-86/ 

ตารางท่ี 3-2 : ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเกม Castlevania 
ข้อดี ข้อเสีย 

1.มีศัตรูที่หลากหลาย สามารถหาวีธี
ต่อสู้ได้หลายแบบ 
2.มีอาวุทให้เลือกใช้ได้หลากลาย 
 

1.ตัวเกมเป็นแนว Horror  และเนื้อหาภายใน
เกมมีความรุนแรง ฉากต่อสู้มีเลือดให้เห็น 
2.เนื่องจากเป็นการผสมกันของ action และ 
adventure จึงท าให้มีความยากต่อการเล่น
เพราะแผนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่รวมไปถึงมี
ปริศนาในเกมมากเกินไป 

 จากข้อดีของเกม Castlevania นั้นเราสามารถน าข้อดีทางด้านความหลากหลายของศัตรู ที่ท า
ให้เกิดความหลากหลายในการหาวิธีต่อสู้กับศัตรูแต่ละชนิด มาประยุกต์ใช้กับโครงงาน 

กรณีศึกษาที่ 3 : เกม Double Dragon 
Double Dragon เป็นเกม Action ที่ท าออกมาเป็น 2.5มิติ ซึ่งผู้เล่นสามารถเดินขึ้นลงได้ท าให้

เกิดรูปแบบในการเล่นที่แตกต่างกับเกม Side Scroll 2มิติ เกมอ่ืนๆ ละครภายในเกมมี ท่าทางการต่อสู้ที่ดู
แล้วสนุกสนาน เช่น การตอบดต้ของศัตรูเมื่อถูกโจมตี หรือ ท่าทางการต่อสู้ที่มีความต่อเนื่องกัน 

 
ภาพที่ 3-3 : ภาพตัวอย่างเกม Double Dragon 
ที่มา : http://www.neo-geo.com/reviews/neo-reviews/doubledragon/dd.html 
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ตารางท่ี 3-3 : ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเกม Double Dragon 
ข้อดี ข้อเสีย 

1.มีมิติในการต่อสู้มากกว่าเกม Side Scroll 
2.ท่วงท่าในการต่อสู้ของตัวละคร ในรูปแบบ
ของศิลปะป้องกันตัว (Martial Art) จึงท าให้มี
การต่อสู้ที่เป็นท่วงท่าต่อเนื่อง 
3.การโต้ตอบของศัตรูเมื่อถูกโจมตี เช่นการ
กระเด็น ล้มลง นั้นท าให้ตัวเกมเกิดความ
สนุกสนานได ้

1.ตัวเกมมีความยาก 
2.เนื่องจากตัวเกมเป้น 2.5มิติ จึงท าให้เกิดความยาก
ในการต่อสู้เพราะในบางครั้ง ยืนกันคนละระนาบ 
หรือ กะระยะความห่างระหว่างระนาบไม่ดีพอ ท าให้
การต่อสู้ติดขัด ไม่สามารถโจมตีโดนศัตรู หรือ หลบ
หลีกได้ 

 จากข้อดีของเกม Double Dragon เราได้น ารูปแบบการต่อสู้ ที่ เป็นศิลปะป้องกันตัวที่มี
ท่วงท่าต่องเนื่องกัน และน าการโต้ตอบของศัตรูในเกมที่มีต่อการโจมตีของผู้เล่น นั้นมาประยุกต์ใช้ใน
โครงงานชิ้นนี้ 
 

3.3 การรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลในการท าฉากคาสโิน่ 

 
ภาพที่ 3-4 : Casino 
ที่มา : http://eofdreams.com/casino.html 
 จากในภาพ ตัวฉากควรจะมีการจัดแสงที่ดูสลัวๆสลับกับการที่มีแสงจ้า ในบางจุดเช่นตรงจุดที่
มีเครื่องเล่น และควรจะมีเครื่องเล่นที่ดูคุ้นตา เช่น Slot Machine , Black Jack Table วางเรียงกันเป็น
จุดๆ จนดูแน่นหนา อุปกรณ์ภายในฉากเช่นโตะ๊ เก้าอ้ีและพรม มีการใช้สีที่ออกไปในโทน แดง-ส้ม เป็น
ลักษณะ Monochrome 
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 ข้อมูลในการท าฉาก Japanese House 

 
ภาพที่ 3-5 : Old Japanese House 
ที่มา : http://japan-web-magazine.com/tokyo/japan-tokyo-bunkyo-old-yasuda-house0.html 

 ตัวพื้นและหน้าต่างจะมีจุดเด่นตรงที่เป็นลวดลายแบบตารางสี่เหลี่ยม ประดูเป็นแบบบาน
เลื่อน ห้องสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องอ่ืนๆได้ ไม่มีส่วนประกอบที่เป้นรูปทรงโค้งเว้า และมีการวางผนังและ
เพดานเป็นรูปแบบซ้ าๆกันไปมา มีคานไม้กันท าให้ดูเป็นช่องๆ ภายในห้องจะสามารถแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมได้
เท่าๆกันตามที่คานไม้ได้วางไว้ 

 ข้อมูลในการท าฉาก Mafia Hideout และตัวละครภายในเกม 

 
ภาพที่ 3-6 : Mafia 

ที่มา : http://walls4joy.com/wallpaper/373605-Micheal-Corleone-The-Godfather-mafia 

 มาเฟียจะมีเครื่องแต่งกายที่ดูภูมิฐานสุภาพเรียบร้อย เช่นการใส่สูทผูกเน๊คไท หรือสวมเสื้อโค๊ท
คลุมยาวทั่วทั้งตัว ให้ดูมีภาพลกัษณ์ท่ีดูสุขุม นุ่มลึก สงบเสี่ยม ใจเย็น และให้บรรยากาศลึกลับน่าค้นหาไปใน
ตัว เครื่องใช้และเฟอนิเจอร์ภายในฉากควรจะประกอบไปด้วย ชุดโต๊ะรับแขก โซฟาหนัง โคมไฟที่ดูหรูหรา 
และไม่ควจัดแสงภายในฉากให้สว่างเกินไปเพราะอาจท าให้ตัดกับภาพลักษณืท่ีมีความลึกลับ 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
เกม Mafia Hero เป็นเกม Action ที่มีเค้าโครงเรื่องอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศ

มหาอ านาจอย่าง America (USA) ในยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองนั้นมีแก๊ง Mafia อยู่มากมาย Mafia  
เป็นชื่อเรียกของ กลุ่มสังคมที่ท ำเรื่องผิดกฎหมำยอย่ำงลับๆ ซึ่งเกมมีสไตล์สัดส่วนตัวละครเป็น กึ่ง SD 
(Super Deformed) ในส่วนของบรรยากาศในเกมนั้นจะถูกออกแบบมาให้อยู่ในอาคารก่อสร้างของแก๊ง 
Mafia ของศัตรูมีความหรูหรา โดยเกมนั้นผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นทายาท Mafia ที่มำตำมล้ำงแค้นศัตรู 
เมื่อได้แนวคิดเนื้อเรื่องมาแล้วผู้ออกแบบต้องน าเนื้อเรื่องที่ได้มาตีโจทย์ในการท าเกม ซึ่งภายในเกมนั้นมี
รูปแบบการเล่นหรืออุปสรรคต่างๆจะต้องอ้างอิงให้ตรงกับเนื้อเรื่องมากที่สุดเพ่ือที่ผู้เล่นเชื่อและเกิดความ
ตื่นเต้น 

4.2 ก าหนดความต้องการและขอบเขตของระบบ 
ตัวเกมเป็นเกมประเภท Action Sidescroll 2มิติ ใช้ส ารับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC มีศัตรู

ด้วยกันทั้งหมด 2 แบบคือแบ่งกระเภทการโจมตีเป็นระยะประชิดและระยะไกล และศัตรูที่เป็นหัวหน้าประ
ฉาก 4 ตัว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้ 

ส่วนของผู้เล่น 
การบังคับและการควบคุมตัวละคร แบ่งการควบคุมเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ควบคุมด้วย

แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ (  Mouse )  ซึ่งจะแยกเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวและการออกท่า
การต่อสู้ของตัวละคร 

-การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) เป็นการควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหนของตัวละคร 
เช่น การเดิน วิ่ง และกระโดด 

-การควบคุมดวยเมาส์ ( Mouse ) เป็นการควบคุมเรื่องการต่อสู้โดยจะมีการออกท่าต่อเนื่อง
เมื่อผู้เล่นท าการคลิกติดต่อกัน และมีการคลิกค้างไว้เพ่ือสะสมพลังแล้วค่อยปล่อยออกเพ่ือเป็นการโจมตีใน
ระดับต่างๆ แบ่งการออกท่าต่อสู้ออกเป็นการคลิกซ้ายเพ่ือต่อย และ คลิกขวาเพ่ือเตะ 

ส่วนของศัตรู 
ค่าพลังชีวิตของศัตรูจะมีตวามแตกต่างกัน เช่น ศัตรูที่มีการโจมตีในระยะประชิดจะมีค่าพลัง

ชีวิตที่มากกว่าศัตรุที่มีการโจมตีในระยะไกล และศัตรู ที่เป้นหัวหน้าประจ าฉากจะมีค่าพลังชีวิตที่เพ่ิมากขึ้น
ตามล าดับของฉาก 
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ความรุนแรงในการโจมตีนั้นจะถูกแบ่งตามความถี่ในการออกท่าทางของศัตรู เพ่ือให้ความ
สมดุลย์และเกิดวคามเหมาะสมกับท่าทางที่ Animator ออกแบบโดยก าหนดคร่าวๆได้ดังตาราง  

ตารางท่ี 4-1 : ตารางแสดงพลังชีวิตและพลังโจมตีของศัตรู 
ศัตร ู พลังชีวิต พลังโจมตี

ท่าที 1 
พลังโจมตี
ท่าที 2 

พลังโจมตี
ท่าที 3 

พลังโจมตี
ท่าที 4 

พลังโจมตี
ท่าที 5 

โจมตีประชิด  120 2 3 4 - - 
โจมตีไกล 75 3 - - - - 
หัวหน้าประจ า
ฉากที ่1 

300 10 15 - - - 

หัวหน้าประจ า
ฉากที ่2 

300 3 (per 
hit) 

7 15 - - 

หัวหน้าประจ า
ฉากที ่3-1 

500 9 15 - - - 

หัวหน้าประจ า
ฉากที ่3-2 

700 2 ( x3) 4 4 7 10 

 
4.3 ระบบการเคลื่อนไหวพฤติกรรมของศัตรู 

ศัตรูที่มีรูแบบการโจมตีในระยะประชิด 
ศัตรูที่มีรูปแบบการโจมตีในระยะประชิด จะมีฟังก์ชันในดี่ท างานที่ส าคัญคือการวัดระยะห่าง 

ระหว่างจุที่ตัวละครของผู้เล่นยืนอยู่และจุดที่ตัวเองยืนอยู่ จากนั้นจึงค่อยประมวลผลเพ่ือใช้ในการรตัดสินใจ
ต่อไป คือการเลือกกระท าระหว่างการเดินเข้าไปหาผู้เล่น , การโจมตีเมื่อผู้เล่นอยู่ในระยะขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ หรือ การยืนเพ่ือเป็นการทิ้งระยะห่างในชั่วเวลาหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 
รูปที่ 4-1 : แผนผังแสดงพฤติกรรมของศัตรูโจมตีประชิด 

 1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.ประมวลผลสุ่มค่าเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป 
3.ถ้าหากค่าที่ถูกสุ่มออกมา มากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ จะกระท าการเดินไปในทิศทางที่ผู้เล่นอยู่ 

ถ้าหากต่ ากว่า จะกลับไปด าเนินงานในขั้นที่ 1 
4.ระหว่างการเดินจะมีการตรวจสอบระยะห่างระหว่างผู้เล่นตลอดเวลา ถ้าหากต่ ากว่าค่ารัศมี

การโจมตีที่ก าหนดไว้ นั่นก็คือผู้เล่นเข้ามาอยู่ในรัศมีการโจมตีของตัวละครแล้ว ถ้าค่ายังเกินอยู่ จะถูก
กลับไปด าเนินงานในขั้นที่ 2 เพ่ือป้องการปัญหาตัวละครเดินหาผู้เล่นไม่หยุด และยังท าให้ตัวลครเว้น
ระยะห่างกับผู้เล่นเพ่ือสร้างจังหวะให้ผู้เล่นเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเองอีกด้วย 

5.ส าหรับตัวละครที่มีท่าท่างการต่อสู้แบบต่อเนื่องจะใส่ขั้นตอนในการสุ่มโอกาสการออกท่า
โจมตีท่าต่อไปเข้ามา เพราะจะท าให้ตัวละครนั้นมีการโจมตีที่ไม่ซ้ าเช่น ออกท่า 123 หรือ 1 แล้ว
หยุดเพื่อรอจังหวะโจมตีใหม่ 
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ศัตรูที่มีรูแบบการโจมตีในระยะไกล 

ศัตรูที่มีรูปแบบการโจมตีระยะไกล จะมีรูปแบบการท างานคล้ายคลึงกับศัตรูที่มีรูปแบบการ
โจมตีในระยะประชิด แต่จะมีการวัดระยะห่างระหว่างตัวละครผู้เล่นกับตัวเองมากกว่า และจะไม่เคลื่อนที่
ไปมา 

 

รูปที่ 4-2 : แผนผังแสดงพฤติกรรมของศัตรูโจมตีระยะไกล 

1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.วัดระยะห่างระหว่างตัวละครและตัวผู้เล่น โดยจะก าหนดรัศมีการโจมตีไว้กว้างกว่าตัวละคร
ที่มีรูปแบบการโจมตีในระยะประชิด 

3.ท าการโจมตีใส่ผู้เล่น 

 หัวหน้าประจ าฉากที่ 1 
ศัตรูมีการโจมตีในระยะไกล โดยไม่ค านึงถึงระยะห่างระหว่างตัวละครผู้เลน่และตนเอง และมี

รูปแบบการเคลื่อนที่เป็นแบบการเคลื่อนย้ายจุดยืน โดยรูปแบบการโจมตีนี้จะกระท าเป็นกระท าที่วนซ้ า
กลับมาที่เดิม ( Loop ) 
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ภาพที่ 4-3 : แผนผังแสดงพฤติกรรม หัวหน้าประจ าฉากท่ี 1 

1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.การสุ่มค่าเพ่ือใช้ในการเรียกรูปแบบการโจมตี 
3.ท าการโจมตีตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
4.ยืนรอเพ่ือเว้นช่วงเวลาให้ผู้เล่นท าการโจมตี 
5.ย้ายจุดยืน 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 2 
ศัตรูมีการโจมตีทั้งในรูปแบบระยะใกล้และไกล และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่เป็นการวิ่งไปมา

ภายในฉาก โดยการโจมตีในระยะประชิดจะใช้ได้หลักจากท่ีท าการโจมตีในท่าท่ี 2 แล้วเท่านั้นและยังเป็น
การโจมตีพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปในตัว 

 

 
ภาพที่ 4-4 : แผนผังแสดงพฤติกรรม หัวหน้าประจ าฉากท่ี 2 

1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.ท าการวิ่งไปยังจุดที่ก าหนดไว้ 
3.เมื่อถึงจุดที่วางไว้จะท าการสุ่มท่าโจมตีออกมา 
4.ถ้าท าการโจมตีแบบที่ 1 จะย้อนกลับไปกระท าข้ันตอนที่ 1 ใหม่ แต่ถ้าท าการโจมตีแบบที่ 2 

จะไปกระท าที่ข้อ 5 
5.ท าการโจมตีแบบที่ 3 พร้อมกับวิ่งไปยังอีกจุดนึงด้วย 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 1 
ศัตรูมีรปูแบบการโจมตีในระยะประชิด จึงน าพฤติกรรมจากภาพที่ 4-1 มาอ้างอิงและท าการ

เพ่ิมอาการชะงักของศัตรูลงไปเมื่อท าการโจมตีในท่าท่ี 2 

 

ภาพที่ 4-5 : แผนผังแสดงพฤติกรรม หัวหน้าประจ าฉากท่ี 3 ตัวที่ 1 

1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.กระท าการเดินไปในทิศทางที่ผู้เล่นอยู่  
3.ระหว่างการเดินจะมีการตรวจสอบระยะห่างระหว่างผู้เล่นตลอดเวลา ถ้าหากต่ ากว่าค่ารัศมี

การโจมตีที่ก าหนดไว้ นั่นก็คือผู้เล่นเข้ามาอยู่ในรัศมีการโจมตีของตัวละครแล้ว ถ้าค่ายังเกินอยู่ จะถูก
กลับไปด าเนินงานในขั้นที่ 2 

4.ถ้าท าการโจมตีในท่าที่ 1 เสร็จแล้วจะไปกระท าในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป ถ้าท าการโจมตีในท่าท่ี 
2 จะไปกระท าในข้อที่ 5  

5.ถูกเพ่ิมระยะเวลาในการยืนรอผู้เล่นโดยให้แสดงท่าทางอีกท่าหนึ่งเพ่ือให้ดูว่าตัวละครมี
อาการชะงัก เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามาโจมตี หลักจากนั้นจะท าการโจมตีด้วยท่าที่ 1 เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 2 
ศัตรูมีรูปแบบการโจมตีในระยะประชิด จึงน าพฤติกรรมจากภาพที่ 4-1 มาอ้างอิงและท าการ

เพ่ิมรูปแบบการโจมตี และการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเม่ือพลังชีวิตลดจนถึงค่าที่ก าหนด 

 

ภาพที่ 4-6 : แผนผังแสดงพฤติกรรม หัวหน้าประจ าฉากท่ี 3 ตัวที่ 2 

1.ยืนอยู่นิ่งๆเพ่ือเป็นการรอค าสั่ง โดยจะท าการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือท าให้ตัว
ละครไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป 

2.กระท าการเดินไปในทิศทางที่ผู้เล่นอยู่  
3.ระหว่างการเดินจะมีการตรวจสอบระยะห่างระหว่างผู้เล่นตลอดเวลา ถ้าหากต่ ากว่าค่ารัศมี

การโจมตีที่ก าหนดไว้ นั่นก็คือผู้เล่นเข้ามาอยู่ในรัศมีการโจมตีของตัวละครแล้ว ถ้าค่ายังเกินอยู่ จะถูก
กลับไปด าเนินงานในขั้นที่ 2 

4.ถ้ากระท าการโจมตีด้วยท่าที่ 1 จะถูกสุ่มค่าโอกาสในการออกท่าโจมตีต่อเนื่อง แล้วค่อยไป
กระท าขั้นตอนที่ 2 

5.ถ้ากระท าการโจมตีด้วยท่าที 3 จะกลับไปกระท าในขั้นตอนที่ 2 ทันที 
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6.ถ้าค่าท่ีถูกสุ่มออกมาเป็นค่าอ่ืนนอกเหนือจากการขั้นตอนที่ 4 และ 5 นั้นจะท าการ
ตรวจสอบค่าพลังชีวิตของตัวละคร ว่าต่ ากว่า 45% หรือไม่ถ้าใช่ ตัวละครจะท าการโจมตีด้วยท่าที่ 5 ถ้า
ไม่ใช่ตัวละครจะท าการโจมตีด้วยท่าที่ 4 จากนั้นจึงย้อนกลับไปกระท าในขั้นที่ 2 อีกครั้ง 
 ท่าการโจมตีของตัวละครมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรอยู่แล้จึงไม่ต้องย้อนไปกระท าในขั้นตอน
ที่ 1 เพื่อเป็นการหยุดรอเปิดโอกาสให้ผู้เล่นโจมตีเหมือนกับศัตรูในรูปแบบก่อนหน้านี้  

4.4 Game Screenflow 

 

ภาพที่ 4-7 : Game Screenflow 

 1. Logo – แสดงตราประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. Main Menu - ผู้เล่นสามารถคลิกเพ่ือไปยังหน้าจอ Load หรือคลิกท่ี Startเพ่ือเริ่มเกมใหม ่
 3. Load - ผู้เล่นสามารถคลิกเพ่ือเลือกเล่นฉากที่ผ่านมาแล้วได้ และสามารถคลิกปุ่ม Back 
เพ่ือกลับไปยังหน้าจอ Main Menu 
 4. Cutscene – หน้าจอเล่าเรื่องราวต่างๆภายในเกม 
 5. Gameplay – หน้าจอหลักที่ผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละคร และท าการต่อสู้กับศัตรู 
 6. Game Over – ผู้เล่นสามารถเลือก Continue เพิอกลับไปเล่นเกมในฉากเดิมหรือจะ
กลับไปยังหน้าจอ Main Menu อีกครั้ง 
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4.5 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ 
 เครื่องมือที่มาน าใช้พัฒนาคือ Unity ซึ่งเป็น Game Engine ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
สร้างเกมลงในหลายๆแพลต์ฟอร์ม เช่น Windows , iOS  , Android และยังมีเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกที่หลากหลายเช่น Component ส าเร็จรูปต่างๆที่ช่วยในการควบคุมเสียง ช่วยสร้างภาพและ Effect  
, เครื่องมือในการตรวจสอบการชนกันของวัตถุท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท าจึงได้น า
โปรแกรม Unity มาใช้ในการพัฒนา 

4.6 ตารางการด านเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางท่ี 4-2 : ตารางในการด าเนินงานส่วนของโปรแกรมมิ่ง และการออกแบบฉาก 

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

สรุปและก าหนดรูปแบบของเกม          
ศึกษาการท างานระบบของเกม 
-การเล่น animation   และระบบ การ
ต่อสู้แบบมีท่าทางที่ต่อเนื่องกัน 

-การเช็คการชนกันขั้นพื้นฐาน 

-การส่งข้อมูลข้ามกันระหว่างฉาก 

         

ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม          
สร้างระบบควบคุมตัวละคร          
สร้างระบบการท างานของศัตรู          
สร้างระบบเปลี่ยนฉาก          
สร้างระบบต่อสู้          
สร้างฉากท่ีใช้ในเกม          
สร้างหน้าจอเมนูที่ใช้ในเกม          
ใส่ sound และ effect          
ทดสอบและแก้ไข bug          
จัดท าเอกสาร          
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการผลิต 

ขั้นตอนการผลิตเกมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ในตาการด าเนินงาน 
สามารถแบ่งงานออกมาได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบส่วนอ่ืนๆได้ดังนี้ 
5.1 ระบบควบคุมตัวละคร 

ส่วนของระบบควบคุมตัวละครผู้เล่นสามารถท าได้โดยการกดปุ่ม A,D ส าหรับการเคลื่นที่ไป
ทางด้านซ้ายและขวา และปุ่ ม Space Bar ส าหรับการกระโดด ในส่วนของระบบนี้ จะท าการใช้ 
Component ที่ชื่อว่า Character Controller ของโปรแกรม Unity3D เข้ามาช่วยในการชัดการกับปัญหา
การตรวจสอบการชนกันระหว่าง ตัวละคร กับฉาก 

 

ภาพที่ 5-1 : Component Character Controller 

5.2 ระบบการท างานของศัตรู 
ในการท างานของศัตรู ได้ท าการก าหนดรูปแบบการท างานของศัตรูเอาไว้เป็นล าดับแล้วจึง

น ามาเขียนเป็น Flow Chart จากนั้นค่อยเริ่มลงมือเขียนระบบขึ้นมาซึ่งในศัตรูแต่ละตัวจะมีการท างานที่
ค่อนข้างจะคล้ายกันเช่น การวัดระยะห่างระหว่างตัวเองกับตัวละครของผู้เล่น หรือการเดินเข้าไปหาและ
การโจมตีเมื่ออยู่ในระยะท่ีก าหนดไว้ ซึ่งในจุดนี้จะต้องอาศัยหลักการคิดค านวนระยะห่างบนแกนสองมิติเข้า
มาช่วยด้วย โดยอาศัยฟังก์ชันการค านวนระยะห่างที่มีมาให้ในโปรแกรม Unity คือVector3.Distance(a,b) 
จากนั้นน าล าดับขั้นพฤติกรรมของศัตรูและแผนผังที่เตรียมไว้ (อ้างอิงจาก บทที่ 4.3)  มาเขียนเป็น Code 
และใส่ลงใน Class ของตัวละครแต่ละตัว 
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5.3 ระบบการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนฉาก 

เนื่องจากการเปลี่ยนฉากใหม่นั้นเปรียบเสมือนการเริ่มโปรแกรมใหม่ข้ึนมาอีกหน้าพร้อมกับ ตั้ง
ค่าใหม่ขึ้นมาเหมือนกับตอนเปิดโปรแกรมใหม่ๆ  ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการวางระบบที่จะสามารถโอนย้าย
ข้อมูลต่างๆเช่น ค่าพลังชีวิตของผู้เล่น , จุดที่ผู้เล่นจะต้องย้ายไปเมื่อท าการเปลี่ยนฉากใหม่ โดยในระบบนี้
ได้น าหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการท า Static Class ขึ้นมาเพ่ือ
เป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่จ าเป็น ไปมาระหว่างฉาก 

5.4 ระบบการต่อสู้ 
5.4.1 การส่งค่าพลังโจมตีไปยังอีกวัตถุหนึ่ง 
ระบบการต่อสู้ใช้วิธีการ สร้างวัตถุขึ้นมาส าหรับตรวจชอบการชนซึ่งจะใช้แทนลูกกระสุนที่ไม่

เคลื่อนที่  โดยวัตถุท่ีสร้างขึ้นมาจะต้องมีเวลาในการเรียกใช้และเวลาในการหายไปเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดหรือ
ในกรณีท่ีตัวละครออกท่าต่อสุ้อีกท่านึงแล้ว ในจุดนี้จะต้องใช้การค านวนจากอนิเมชั้น (Animation) ที่ท ามา
เป็นเฟรม ( Frame ) ให้มันเป็นเวลา วินาทีที่เหมาะสมกันซึ่งในระบนี้จะน าหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
( OOP ) เรื่องความหลากลหาย ( Polymorphism ) มาใช้ใน้การสร้างวัตุที่มีค่าพลังโจมตี และเวลาคงอยู่
รวมไปถึงเสียงและเอ็ฟเฟ๊ค ( Effect ) ที่แตกต่างกันออกไป 

 

ภาพที่ 5-2 :  วัตถุท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้แทนลูกกะสุน 

5.4.2 ระบบต่อสู้แบบต่อเนื่อง 
จากท่าทางการต่อสู้ที่ได้วางแผนไว้ เราได้ท าการสร้าง Animation แบ่งออกมาเป้นท่าทาง

ต่างๆ ดดยการน าเครื่องมือภายในโปรแกรม Unity มาช่วยซึ่งจะท าให้เราทราบถึงระยะเวลาในการเล่นออก
ท่าทางในแต่ละท่า แล้วค่อยน าเอาเวลาที่ได้มานั้นไปค านวน เพ่ือให้ท่าทางที่ออกมานั้นมีความต่อเนื่องกัน
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แล้วสามารถสร้างกล่องตรวจสอบการชนออกมาได้ตรงกับท่าที่ปล่อยออกไป ซึ่งสามารถน ามาคิดเป็นสูตร
ค านวนได้ดังนี้ 

t2 = t1 + ta 
t3 = tc + t2 
if click ( t1 > t2  && t1 < tc  ) Animation2 play 
โดยที่  ta = ระยะเวลาของ Animation ที่เล่นอยู่ในขณะนี้ 
  tc = ระยะเวลาที่ผู้เล่นจะสามารถออกท่าต่อเนื่องได้ 

   t1 = เวลาวินาทีที่ผู้เล่นท าการคลิกเมาส์ 
  t2 = เวลาที่จะสิ้นสุด Animation ที่ก าลังเล่นอยู่ 
กล่าวคือเก็บ ค่าเวลาที่ผู้เล่นคลิกเมาส์ไว้แล้วน าไปรวมกับระยะเวลาของ Animation ที่ก าลัง

เล่นอยู่ จะได้เวลาที่ Animation นั้นจบมา จากนั้นจะน าไปรวมกับค่าระยะเวลาที่ผู้เล่นจะสามารถคลิกเพ่ือ
ออกท่าทางต่อไปได้ เช่น Animation1 จะจบลงเมื่อเวลาที่ 0.5 วินาทีของตัวเกม ก าหนดให้ผู้เล่นมีเวลา 
0.1 วินาทีในการคลิกเมาส์อีกครั้งเพ่ือท าให้ตัวละครเล่น Animation2 ซึ่งถ้าหากเวลาโดยรวมนั้นเกิน 0.6 
วินาทีไปแล้วตัวละครจะไม่แสดง Animation2 เนื่องจากเกินเวลาที่ก าหนดไว้ และถ้าผู้เล่นท าการคลิกก่อน
วินาทีที่ 0.5 ตัวละครก็จะไม่แสดง Animation2 เช่นกันเพราะยังไม่จบการแสดง Animation1 

5.5 ระบบฉากที่ใช้ในเกม 
เนื่องจากในระบบควบคุมตัวละครนั้นใช้ Component Character Controller เข้ามาช่วยใน

การค านวนการตรวจสอบการชนกันของตัวละครและฉากแล้ว ตรงจุดนนี้จึงท าเพียงแค่น าวัตถุท่ีได้เตรียมไว้
แล้วมาจัดวางใหม่พร้อมกับใส่ แสงเข้าไป 

 

ภาพที่ 5-3 : ฉากที่จัดเรียงแล้ว 
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5.6 ระบบเมนูหน้าจอ 
ส าหรับเมนูหน้าจอและปุ่มส าหรับที่ใช้ในเกมนั้น ได้น าระบบ Matrix มาใช้เพ่ือให้ขนาดของ

ภาพเมนูและปุ่มต่างที่เป็นสองมิติ (2D) นั้นไม่ผิดเพ้ียนไปจากเดิมที่ได้ก าหนดไว้ในตอนแรก 

5.7 การใส่เสียงและภาพประกอบ ( Sound & Effect ) 
ในการใส่เสียง ลงไปในเกมนั้นได้น า Component Audio Source มาช่วยซึ่งจะมีคุณสมบัติ

ท าให้วัตถุนั้นสามารถเป็นเครื่องกระจายเสียงได้ และยังสามารถเลือกเล่นเสียงได้ทั้งในระดับสองมิติ  (2D) 
และสามมิติ (3D) 

ส่วนเอ็ฟเฟ็คนั้นใช้การสร้างอนุภาค (Particle) ขึ้นมาแล้วน าภาพที่เตรียมไว้ไปใส่ ท าให้ช่วยลด
เวลาและลดการท างานลงได้ 

 

 

ภาพที่ 5-4 : หน้าต่างท างานของ Component Audio Source 
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 
 
6.1 สรุปผล 

การสร้างเกม Mafia Hero นั้น ได้น าเอาความรู้และทฤษฎีทั้งหมดจากที่เคยเรียนมาและที่ยัง
ไม่เคยเรียนมา มาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้น ความพยายามและความตั้งใจของผู้จัดท า อาจ
มีปัญหาทางเทคนิคหรือการท างานล่าช้าบ้าง จึงท าให้ตัวเกมที่ออกมานั้นไม่ครบและสมบูรณ์ตามทั้งใจไว้ใน
ตอนแรกอันเนื่องมาจากปัญหาบางประการ ทั้งนี้ผลงานที่เสร็จออกมาแล้วนั้นสามารถให้ความเพลิดเพลิน
กับผู้เล่นได้ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ยังคงต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือที่จะน าจ าหน่ายจริง 
 
6.2 ปัญหาที่พบ 

การติดต่อสื่อการนั่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากเพราะว่าการสร้างเกมนั้นต้องท างานระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ซึ่งผู้ร่วมงานนั้นจะมีความถนัดและความสามารถ ความเข้าใจที่แตกต่างกันในแต่ละศาสตร์ 
ดังนั้นหากการติดต่อสื่อสารกันไม่เข้าใจจะท าให้การท างานนั้นล่าช้าและสับสน จึงต้องมีระบบการท างาน
และนัดประชุมกลุ่มกันอยู่เป็นประจ าเพ่ือปรับปรุงผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาด 

จ านวนสมาชิกในทีมงานมีน้อยจึงท าให้ต้องท าหน้าที่หลายอย่าง ภายในทีมขาดสมาชิกใน  
Level Design ท าให้ทีมเสียเวลาในการออกแบบและสร้างเนื้อเรื่อง (Story) และยังขาด Technical Art 
เพ่ือช่วยProgrammer ท างาน จึงท าให้ Programming ต้องเสียเวลากับการน าไฟล์กราฟิกมาปรับใช้กับ
โปรแกรมและเสียเวลากับการวาง Level Design ให้ตรงกับ Concept 

มีการวางแผนการท างานที่ไม่ดีพอ เนื่องจาก Concept ของเกมนั้นไม่มีความชัดเจนจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนการท างานอยู่หลายครั้ง จึงท าให้เสียเวลาไปมากในการปรับเปลี่ยนเกมให้ตรง  Concept 
ที่วางไว้ 

ยังขาดความช านาญในการท างาน ไม่สามารถคิดชุดค าสั่ง ( Algorithm ) ที่ออกมาได้จนต้อง
ท าให้เสียเวลาในการปัญหาไปมาในแต่ละจุดเยอะ , ไม่มีความช านาญด้านการออกแบบจึงท าให้ฉากที่
ออกมานั้นดูไม่สวยตามเท่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการสร้างเกมนั้นผู้จัดท าแบ่งเวลาและหน้าที่ให้ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นกล่าวคือการแบ่ง
หน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถก าหนดระยะเวลาการท างานได้และทราบถึงสาเหตุของการล่าช้าในเรื่อง
นั้นๆและสามารถแก้ไขได้ตรงจุด การท างานควรท าในส่วนระบบหลักให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อนเพราะว่าการ
เขียน Code Game นั่นมีความซับซ้อนหากวางโครงสร้างไม่ดีนั้นจะมีปัญหาและยากต่อการแก้ไขใน
ภายหลัง ส่วนทางด้านกราฟิกนั้นควรท างานออกมาให้มากที่สุดเสียก่อน อย่าเสียเวลากับการแก้ไขงาน
จนกว่าเราจะได้ประกอบ Code กับกราฟิกเสียก่อน เราจะได้เห็นภาพรวมของเกม  
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ส่วนการท างานที่ยืดหยุ่นเช่นหากมีงานส่วนไหนล่าช้าและส าคัญเราสามารถช่วยกันเพ่ือให้
เสร็จทันเวลาได้ และงานส่วนไหนไม่ส าคัญจริงๆและต้องเสียเวลามากก็ควรตัดออกไปให้เน้นไปที่ความ
สมบูรณ์ของผลงาน 

การติดต่อประสานงานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานเป็นทีม ถ้าหากสมาชิกกลุ่ม 
อยู่กันคนละที่ควรหาเครื่องมือในการท างานเช่น Skype ในการติดต่อสื่อสารและส่งงาน การท าเกมไฟล์งาน
ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ดังนั้นควรใช้ Dropbox ในการส่งไฟล์ Dropbox ยังช่วยให้เราBackup ไฟล์งานอีก
ด้วย 

การออกแบบงานนั้น ไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่ม
เพราะว่าการท าเกมนั้นเราไม่ได้ท าเล่นเอง  จึงควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้และนั่นก็คือจุดแข็งของ
เกม  เมื่อเริ่มสร้างสรรค์งานนั้นไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรท าการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจ หากเราตัดทุกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ออก เกมของเราจะไม่เหลือจุดเด่นของเกม
เราเลย และสิ่งที่ส าคัญที่สุดนั้นเราต้องรับผิดชอบกับแนวความคิดของตัวเองว่ามันดีจริงเมื่อผู้เล่นได้เล่นหรือ
เรารู้สึกไปเพียงคนเดียวดังนั้นเราควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุง เพ่ือไม่ให้ต้อง
เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในการท างานนั้นเราควรค านึงถึงผลงานและความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือให้ได้เกมที่มีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างที่เพ่ือนร่วมงานคนหนึ่งกล่าว
เอาไว้ว่า คนท ายังไม่สนุกคนเล่นจะสนุกได้อย่างไร 

เมื่อเกิดปัญหาติดขัดอะไรควรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้น า
ค าตอบที่ได้มานั้นมาแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ไม่ควรยึดติดอยู่กับปัญหาเดิมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะท าให้กิน
เวลาของงานส่วนอื่นๆไปด้วย มีผลท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดการที่ตั้งไว้ 
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เนื้อเรื่อง 

ทายาทเจ้าพ่อ Mafia แห่งอิตาลีได้รับค าสั่งจากพ่อของเขาให้มาขยายอ านาจในอเมริกา ตัวตน
ของเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอ่อนแอ เขาชอบท าตัวเป็น Hero ของผู้คนในละแวก
นั้น จึงได้รับความนับถือและน้ าใจจากผู้คนมากมาย แต่ทว่าการกระท าของเขาได้ไปท าให้ธุรกิจมืดของคู่แข่ง
ร่วมเมืองนั้นขัดสน จึงได้ลงมือส่งนักฆ่ามารอบสังหารเขาในวันส าคัญที่เขาก าลังจะได้มรดกจากพ่อของเขา  
ในระหว่างที่เขาก าลังเพลี่ยงพล้ าให้กับศัตรูนั้นเขาได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของเขาที่มารับกระสุนแทนตัว
เขา  เขารอดตายแต่ทว่าเขาต้องสูญเสียต้นแบบชีวิตของไปอย่างเศร้าสลด  คู่แข่งที่มีชัยในครั้งนั้นก็ได้เข้ามา
กวาดล้างเอาผู้คนที่เชื่อมั่นเขา มรดกของพ่อเขาไปจนสิ้น เหลือไว้เพียงความแค้นที่ฝังลึกในจิตใจ  เขาก็ได้
เก็บตัวเงียบฝึกฝนขัดเกลาพละก าลังซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เป็นอาวุธที่สลักลงบนร่างกายพร้อมกับความมุ่งมั่นใน
การทวงเอามรดกและผู้คนที่รักของเขากลับคืนมา ในที่สุดเขาก็พบที่ส่องสุมของศัตรูของเขา  วันนี้จะเป็น
วันที่เขาจะทวงเอาทุกสิ่งของเขากลับคืนมา จึงเป็นที่มาของ  “Mafia Hero” 
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ภาคผนวก ข. 

การควบคุมตัวละครผู้เล่น 
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การควบคุมตัวละครผู้เล่น 

 Hero ตัวละครหลักที่ผุ้เล่นท ำกำรบังคับ มีท่ำทำงต่อสู้ที่ต่อเนื่องและหลำกหลำย 

 

ภาพที่ ข-1 : ภำพแสดงตัวละคร Hero 

ตารางท่ี ข-1 : ตำรำงแสดงกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหว 
กำรเคลื่อนไหว ค ำสั่งที่ใช้ 

 
กำรเดิน 

A เพ่ือเดินไปทำงซ้ำย , 
D เพ่ือเดินไปทำงขวำ 

กำรกระโดด Space Bar 
 

กำรวิ่งในระยะสั้น 
A  A (กดค้ำง) เพ่ือวิ่งไปทำงซ้ำย 
D  D (กดค้ำง) เพ่ือวิ่งไปทำงขวำ 

กำรแปลงร่ำง กดปุ่ม E เมื่อแถบพลังเต็ม 
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ตารางท่ี ข-2 : ตำรำงแสดงค ำสั่งต่อสู้ แบบที่ 1 

ท่ำทำง ควำมรุนแรง ค ำสั่งที่ใช้ 

 

10  , 

  

 

15 
   

 

25 
    

 

10 
( in air) , 

( in air)    

 

15 
( in air)   

 

25 
( in air) + + +  
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50 
 

ท่ำทำง ควำมรุนแรง ค ำสั่งที่ใช้ 

 

- 
 ( Hold ) 

 

25 
 ( Hold )    ( Release ) 

 

17+25 
(2 hit )  ( Hold 2)   ( Release ) 

 

10 (per 
hit)  ( Hold 3)   ( Release ) 

 

45 Q 
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 Hero God Mode ตัวละครหลักในโหมดพิเศษผู้เล่นสำมำรถใช้ได้ในเวลำจ ำกัด 

 

ภาพที่ ข-2 : ภำพแสดงตัวละคร Hero God Mode 

ตารางท่ี ข-3 :  ตำรำงแสดงค ำสั่งต่อสู้ แบบที่ 2 
ท่ำทำง ควำมรุนแรง ค ำสั่งที่ใช้ 

 

20 
 

 

30 
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40 
   

 

50 
    

ท่ำทำง ควำมรุนแรง ค ำสั่งที่ใช้ 

 

30 
( in air)  

 

- 
 ( Hold )   

 

40  ( Hold )    ( 
Release ) 

 

70 Q 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ค่าพลังและท่าทางการโจมตีของศัตรู 
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ค่าพลังและท่าทางการโจมตีของศัตรู 

 หัวหน้าประจ าฉากที่ 1 
 เจ้ามือไพ่  ( Dealer ) มีการโจมตีระยะไกลและจะเคลื่อยย้ายตัวไปเองมาระหว่างมุมห้อง 

 

ภาพที่ ค-1 : ภาพแสดงตัวละคร หัวหน้าประจ าฉากที่ 1 

ตารางที่ ค-1 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ หัวหน้าประจ าฉากท่ี 1 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

5 

 

15 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 2  

นินจา ( Ninja ) มีการโจมที่หลากหลายและมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูง 

 

ภาพที่ ค-2 : ภาพแสดงตัวละคร หัวหน้าประจ าฉากที่ 2 

ตารางท่ี ค-2 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ หัวหน้าประจ าฉากท่ี 2 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

3 (pet hit) 

 

7 

 

15 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 1   
มีการโจมตีในระยะประชิดที่มีความรุนแรงมาก 

 

ภาพที่ ค-3 : ภาพแสดงตัวละคร หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 1  

ตารางท่ี ค-3 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ หัวหน้าประจ าฉากท่ี 3 ตัวที่ 1 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

9 

 

15 
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หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 2   

มีรูปแบบการโจมตีที่ต่อเนื่อง และท่าไม้ตายที่โจมตีเป็นวงกว้าง 

 

ภาพที่ ค-4 : ภาพแสดงตัวละคร หัวหน้าประจ าฉากที่ 3 ตัวที่ 2 

ตารางท่ี ค-4 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ หัวหน้าประจ าฉากท่ี 3 ตัวที่ 2 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

2 (per hit) 

 

4 

 

4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

7 

 

10 

 

 ลูกน้องโจมตีระยะประชิด 

 

ภาพที่ ค-5 : ภาพแสดงตัวละคร ลูกน้องโจมตีระยะประชิด 
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ตารางท่ี ค-5 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ ลูกน้องโจมตีระยะประชิด 

ท่าทาง ความรุนแรง 

 

2 

 

3 

 

4 

ลูกน้องโจมตีระยะไกล 

 

ภาพที่ ค-6 : ภาพแสดงตัวละคร ลูกน้องโจมตีระยะไกล 

ตารางท่ี ค-6 : ตารางแสดงท่าทางการต่อสู้ของ ลูกน้องโจมตีระยะไกล 

ท่าทาง ความรุนแรง 
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