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ของตัวเกม ทําใหผูเลน พัฒนา IQ และ EQ ไปพรอมๆกันดวย 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 สิ่งท่ีนักพัฒนาเกมทุกคนพยายามมาตลอด  คือการมีเกมเปนของตัวเอง   แคทําไดก็เจงแลว 
แตปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัย 
โดยในปจจุบัน internet ถือวามีบทบาทสําคัญกับชีวิตประจําวัน   โดยเฉพาะการใช  SmartPhone 
เกมท่ีสรางข้ึนจึงควรคํานึงถึงการใช Touchscreen  เปนหลัก ควรใหความสําคัญกับการทําให app 
ของคุณเขาถึงผูบริโภค นั่นคือ หลักการตลาดนั่นเอง  รสนิยมในตลาดเกมแตละประเทศไมเหมือนกัน 
จึงควรศึกษากลุมบุคคลท่ีเราตองการขายใหดี เพราะเกมถือวาเปนสวนหนึ่งของแหลงขอมูลการเรียนรู
ดานความบันเทิง ท่ีเปนความบันเทิงในรูปแบบหนึ่ง แตสังคมไทยกลับตั้งทัศนะคติท่ีไมดีกับเกมเพราะ
ปจจุบันเกมบางประเภทมีเนื้อหาท่ีรุนแรง เลนแลวไมเกิดประโยชน แตในความเปนจริงแลว เกม
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและสอดแทรกเนื้อหาความรูไดดีกวาหนังสือ เพราะเกมสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับผูเลน มีท้ังเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวท่ีดูนาสนุกและนาสนใจมากกวาหนังสือ ดวยเหตุ
นี้จึงเกิดเปนโครงการออกแบบเกมเรื่อง เรนเดียรข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน แกเยาวชน และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือเพ่ิมความรูรอบตัว ใหกับผูเลน 
3. เพ่ือสอนใหรูจักการวางแผนและคิด ปฎิบัติตัวอยางมีวินัยดานเวลา เพ่ือทําใหภาระกิจ

สําเร็จ 
4. เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแกปญหา เพราะ

มีกําหนดเวลาในการบีบใหผูเลนตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งท่ีผูเลนกําลังเผชิญ 
 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

 เปนเกมท่ีใช Unity ในการพัฒนาโดยใชภาษา JAVA สรางข้ึนเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง 
เพ่ือฝกทักษะ และเพ่ือการเรียนรู เปนเกมท่ีเลนไดทุกเพศทุกวัย ไมเนนระบบท่ีซับซอน เนนความสนุก
ท่ีเขาถึงงาย ตัวเกมเปนแนว ACTION-ADVENTURE วิ่งแบบดานขาง Side View ผสมผสานระหวาง 
2D และ 3D ในการเลนเกมเราสามารถบังคับสั่งการตัวละครของเราไดโดยตรงใหกระทําการใดๆตอบ
โตกับสิ่งตางๆในเกมได ไมวาจะเปนการกระโดดขามสิ่งกีดขวาง หมอบ บังคับรมไปในทิศทางตางๆ 
และเก็บเหรียญ ไอเท็มในเกม 
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1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเลนจะสนุกไปกับตัวละครท่ีมีความนารัก ตัวเกมมีวิธีการเลนท่ีงายไมซับซอน เหมาะสําหรับ
ทุกเพศทุกวัย เพ่ือฝกทักษะ และเพ่ือการเรียนรูเสริมสรางทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะ
กระบวนการแกปญหา รูจักการวางแผนและคิด ปฎิบัติตัวอยางมีวินัยดานเวลา เพ่ือทําใหภารกิจ
สําเร็จ 
 
1.5 ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในสวนของ Graphic Design 
- ออกแบบ interface ของเกม  
- ออกแบบ Character ตัวละครในเกม  
- สราง Character 3D (Model , Rigging , Animation)  
- ออกแบบ Cutscenes ในเกม 
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บทที ่2 

ทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของ 
 

 2.1 ทฤษฎีสี 

 

 

ภาพท่ี 2-1 : วงจรสี 

 สี (COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจ
ใหเกิดความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกได การท่ีไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึก
ไปยังสมองทําใหเกิดความรูสึก ตางๆตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น รอน ตื่นเตน เศรา สีมีความหมาย
อยางมากเพราะศิลปนตองการใชสีเปนสื่อสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความ
ประทับใจนั้นใหบังเกิดแกผูดู มนุษยเก่ียวของกับสีตางๆ อยูตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งท่ีอยูรอบตัวนั้น
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ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย  สีเปนสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชนกับตนเอง  และผูสรางงาน
จิตรกรรมเพราะ   เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเปนวิทยาศาสตร     จึงควรทําความเขาใจวิทยาศาสตร 
ของสีจะบรรลุผลสําเร็จในงานมากข้ึน ถาไมเขาใจเรื่องสีดีพอสมควร ถาไดศึกษาเรื่องสีดีพอแลว งาน
ศิลปะก็จะประสบความสมบูรณเปนอยางยิ่ง 

คําจํากัดความของสี  
 1. แสงท่ีมีความถ่ีของคลื่นในขนาดท่ีตามนุษยสามารถรับสัมผัสได 
 2. แมสีท่ีเปนวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบดวย แดง เหลือง น้ําเงิน 
 3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแมสี 
 
คุณลักษณะของสี 
 สีแท (HUE) คือ สีท่ียังไมถูกสีอ่ืนเขาผสม เปนลักษณะของสีแทท่ีมีความสะอาดสดใส เชน 
แดง เหลือง น้ําเงิน 
 สีออนหรือสีจาง (TINT) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีขาว เชน สีเทา, สีชมพู 
 สีแก (SHADE) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีดํา เชน สีน้ําตาล 

แมสี (PRIMARIES)  
 

 แมสี คือ สีท่ีนํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสี มื 
อยู  2 ชนิด คือ 
 1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีหลือง และ
สีน้ําเงิน อยูในรูปของแสงรังสี  ซ่ึงเปนพลังงานชนิดเดียวท่ีมีสี คุณสมบัติของแสงสามารถนํามาใช ใน
การถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน 
 2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีท่ีไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวน ทางเคมี มี 
3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีท่ีนํามาใชงานกันอยางกวางขวาง ในวงการ
ศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ แมสีวัตถุธาตุ เม่ือนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี 
ซ่ึงเปนวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักท่ีใชงานกันท่ัวไป ในวงจรสี จะ
แสดงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

วงจรสี   ( Colour Circle) 

 สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 

 สีข้ันท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําให 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
5 

 

เกิดสีใหม 3 สี ไดแก 

 สีแดง   ผสมกับสีเหลือง    ไดสีสม 

 สีแดง   ผสมกับสีน้ําเงิน    ไดสีมวง 

 สีเหลือง  ผสมกับสีน้ําเงิน    ไดสีเขียว 
 

  สีข้ันท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 ผสมกับสีข้ันท่ี 2 ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ 

อีก 6  สี คือ 

 สีแดง   ผสมกับสีสม    ไดสี สมแดง 

 สีแดง   ผสมกับสีมวง    ไดสีมวงแดง 

 สีเหลือง  ผสมกับสีเขียว   ไดสีเขียวเหลือง 

 สีน้ําเงิน  ผสมกับสีเขียว    ไดสีเขียวน้ําเงิน 

 สีน้ําเงิน  ผสมกับสีมวง    ไดสีมวงน้ําเงิน 

 สีเหลือง  ผสมกับสีสม   ไดสีสมเหลือง 

 วรรณะของสี คือสีท่ีใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และ สีเย็น 7 สี ซ่ึงแบง
ท่ี สีมวงกับสีเหลือง ซ่ึงเปนไดท้ังสองวรรณะ 
 

 สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีท่ีมีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรงในทาง
ปฏิบัติไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาท่ีควร การนําสีตรงขามกันมาใช
รวมกัน อาจกระทําไดดังนี้ 
 1. มีพ้ืนท่ีของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย 
 2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือท้ังสองสี 
 3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีท้ังสองสี 

 สีกลาง คือ สีท่ีเขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา สีน้ําตาล เกิด

จากสีตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนท่ีเทากัน สีน้ําตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสี

อ่ืนแลวจะทําใหสีนั้น ๆ เขมข้ึนโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสีน้ําตาล สี

เทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ ใชผสม

กับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน ใชในสวนท่ีเปนเงา ซ่ึงมีน้ําหนักออนแกในระดับตาง ๆ ถาผสมมาก 

ๆ เขาจะกลายเปนสีเทา 

แมสีวัตถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)  
 

 แมสีวัตถุธาตุนั้นหมายถึง “วัตถุท่ีมีสีอยูในตัว” สามานํามาระบาย ทา ยอม และผสมได
เพราะมีเนื้อสีและสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอยางหนึ่งวา แมสีของชางเขียนสีตางๆจะเกิดข้ึนมาอีก
มากมาย ดวยการผสมของแมสีซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 สีคือ 
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 1. น้ําเงิน (PRUSSIAN BLUE) 

 2. แดง (CRIMSON LEKE) 

 3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 

 สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะทอนรังสีของสีแดงออกมาแลวดึงดูดเอาสีน้ําเงินกับสีเหลืองซ่ึง

ตางผสมกันในตัวแลวกลายเปนสีเขียว อันเปนคูสีของสีแดง 

 สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะทอนรังสีของสีเหลืองออกมาแลวดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ํา

เงินซ่ึงผสมกัน ในตัวแลวกลายเปนสีมวง อันเปนคูสีของสีเหลือง 

 สีน้ําเงิน (PRESSION BLUE) สะทอนรังสีของสีน้ําเงินออกมาแลวดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลือง

เขามาแลวผสมกันก็จะกลายเปนสีสม ซ่ึงเปนคูสีของสีน้ําเงิน 

 ระบบสี  RGB  เปนระบบสีของแสง ซ่ึงเกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม จะเกิด
แถบสีท่ีเรียกวา สีรุง ( Spectrum ) ซ่ึงแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได 7 สี คือ แดง แสด เหลือง  
เขียว  น้ําเงิน  คราม  มวง   ซ่ึงเปนพลังงานอยูในรูปของรังสี ท่ีมีชวงคลื่นท่ีสายตาสามารถมองเห็นได 
แสงสีมวงมีความถ่ีคลื่นสูงท่ีสุด   คลื่นแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวาแสงสีมวง เรียกวา อุลตราไวโอเลต  (Ultra                            
Violet )  และคลื่นแสงสีแดง  มีความถ่ีคลื่นต่ําท่ีสุด  คลื่นแสง  ท่ีต่ํากวาแสงสีแดงเรียกวา อินฟราเรด  
( InfraRed) คลื่นแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวาสีมวง และต่ํากวาสีแดงนั้น  สายตาของมนุษยไมสามารถรับได   
และเม่ือศึกษาดูแลวแสงสีท้ังหมดเกิดจาก  แสงสี  3  สี  คือ สีแดง ( Red )  สีน้ําเงิน ( Blue)  และ
สีเขียว  ( Green )ท้ังสามสีถือเปนแมสีของแสง   เม่ือนํามาฉายรวมกันจะทําใหเกิดสีใหม อีก 3 สี  คือ 
สีแดงมาเจนตา  สีฟาไซแอน และสีเหลือง และถาฉายแสงสีท้ังหมดรวมกันจะไดแสงสีขาว จากคุณสมบัติ 
 
 คุณสมบัติของแสงนี้เราไดนํามาใชประโยชนท่ัวไป  ในการฉายภาพยนตร การบันทึกภาพ
วิดีโอ ภาพโทรทัศน การสรางภาพเพ่ือการนําเสนอทางจอคอมพิวเตอร และการจัดแสงสีในการแสดง 
เปนตน 
 
การผสมสี วัตถุธาตุ  
 

 แมสีวัตถุธาตุ แดง เหลือง และสีน้ําเงิน นั้น ผสมกันแลวเกิดสีข้ึนอีกหลายสีแมสีวัตถุธาตุ 
(PIGMEMPAR Y PRIMARIES) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สีข้ันท่ีหนึ่ง 
 ข้ันท่ี 1 คือสี 
  1. น้ําเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
  2. แดง (CRIMSOM LEKE) 
  3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
แมสีท้ังสามถานํามาผสมกัน จะไดัเปนสีกลาง (NEUTRAL TINT) 
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 สีข้ันท่ี 2 (SECONTARY HUES) เกิดจากการนําสีแท 2 สีมาผสมกันในปริมาณเทากันจะเกิด
สีใหมข้ึนน้ําเงิน ผสม แดง เปน มวง (VIOLET)   
  น้ําเงิน ” เหลือง ” เขียว (GREEN) 
  แดง ” เหลือง ” สม (ORANGE) 
 สีข้ันท่ี 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีข้ันท่ี 2 กับแม (สีข้ันท่ี 1) ไดสีเพ่ิมข้ึนอีกคือ 
เหลือง ผสม เขียว เปน เขียวออน (YELLOW – GREEN) 
  น้ําเงิน ” เขียว ” เขียวแก (BLUE – GREEN) 
  น้ําเงิน ” มวง ” มวงน้ําเงิน (BLUE – VIOLET) 
  แดง ” มวง ” มวงแก (RED – VIOLET) 
  แดง ” สม ” แดงสม (RED – ORANGE) 
  เหลือง ” สม ” สมเหลือง (YELLOW – ORANGE) 
 
แผนภาพสรุปวงจรสี 
 

 การผสมกันของแมสีชางเขียนไดสีอยู 3 ข้ัน ดังนี้ 
  สีข้ันท่ี 1 (Primary Color) ไดแก                         
    สีแดง  
    สีเหลือง  
    สีน้ําเงิน 
  สีข้ันท่ี 2 (Secondary Hues) เปนการนําเอาแมสีมาผสมกันในปริมาณเทา ๆ กัน 
จะไดสีใหมอีก 3 สี ดังนี้     
   สีแดง    ผสม สีเหลือง  เปน สีสม 
   สีแดง    ผสม สีน้ําเงิน เปน สีมวง 
   สีเหลือง   ผสม สีน้ําเงิน  เปน สีเขียว 
  สีข้ันท่ี 3 (Tertiary Hues) เกิดจากนําเอาแมสีมาผสมกับสีข้ันท่ี 2 โดยจะไดสีใหม
เพ่ิมอีก 6 สี ดังนี้  
   สีแดง   ผสม สีมวง     เปน สีมวงแดง 
   สีแดง   ผสม สีสม      เปน สีสมแดง 
   สีเหลือง   ผสม สีสม      เปน สีสมเหลือง 
   สีเหลือง   ผสม สีเขียว   เปน สีเขียวเหลือง 
   สีน้ําเงิน   ผสม สีมวง    เปน  สีมวงน้ําเงิน 
   สีน้ําเงิน   ผสม สีเขียว   เปน  สีเขียวน้ําเงิน 
 
วรรณะของสี 
 วรรณะของสี  คือสีท่ีใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซ่ึงแบงท่ี 
สีมวงกับสีเหลือง ซ่ึงเปนไดท้ังสองวรรณะ แบงออกเปน 2 วรรณะ 
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 1.วรรณะสีรอน (WARM TONE) ประกอบดวยสีเหลือง สีสมเหลือง สีสม สีสมแดง สีมวงแดง
และสีมวง สีใน  วรรณะรอนนี้จะไมใชสีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติยอมมีสี
แตกตางไปกวาสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถาหากวาสีใด  คอนขางไปทางสีแดงหรือสีสม เชน สี
น้ําตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวาเปนสีวรรณะรอน 
 2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สี
น้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน และสีมวง สวนสีอ่ืนๆ ถาหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็เปนสีวรรณะเย็นดังเชน 
สีเทา สีดํา สีเขียวแก เปนตน จะสังเกตไดวาสีเหลืองและสีมวงอยูท้ังวรรณะรอนและวรรณะเย็น ถา
อยูในกลุมสีวรรณะรอนก็ใหความรูสึกรอนและถา อยูในกลุมสีวรรณะเย็นก็ใหความรูสึกเย็นไปดวย สี
เหลืองและสีมวงจึงเปนสีไดท้ังวรรณะรอนและวรรณะเย็น 
ความหมายของสี 

ตารางท่ี 2-1 : ความหมายของสี 

Yellow-Green การเจ็บปวย – ความอิจฉา – ข้ีขลาด – การแตกแยก 

Yellow ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู – การสราสรรค 

White 
ความบริสุทธิ์ – ความดี – ความดีพรอม – ความเงียบสงบ – ความ
ยุติธรรม 

Red พลัง – อันตราย – สงคราม – อํานาจ 

Purple 
ความหยั่งรู – ความทะเยอทะยาน – ความกาวหนา – คามสงางาม – 
อํานาจ 

Pink เปนมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ 

Orange กําลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การใหกําลังใจ – ความสุข 

Light Yellow ปญญา – ความฉลาด 

Light Red ความรูสึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรูสึกของความรัก 

Light Purple เรื่องรักใคร – ความสงบ - 

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ 

Light Blue การหยั่งรู – โอกาส – ความเขาใจ – ความอดทน – ความออนโยน 

Green ความอุดมสมบูรณ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ 
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Gold สติปญญา – ความร่ํารวย – ความสวาง – ความสําเร็จ – โชคลาภ 

Dark Yellow: การตักเตือน – การเจ็บปวย – ความเสื่อม – ความอิจฉา 

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกลาหาญ – กําลังใจ 

Dark Purple ความสูงสง – ความปรารถนาอันแรงกลา – ความหรูหรา 

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา 

Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อํานาจ – ความรู – ความซ่ือสัตย – การปองกัน 

Brown ความอดทน – ความม่ันคง 

Blue 
สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส – 
ความถูกตอง 

Black 
ความลึกลับ – ความตาย – อํานาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งชั่วราย – 
ความปราณีต 

Aqua การปองกัน – สุขภาพ 
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2.2 การวาดภาพ (หลักการวาดเขียน) 

วาดเสน (Drawing) 

 การวาดเสนมีวิธีการและข้ันตอนท่ีไมยุงยากโดยใชเสนตางๆ แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหว
ของเสน น้ําหนักของเสน และความม่ันใจในการวาดเสน สิ่งท่ีผูฝกควรฝกดวยตัวเองในข้ันแรกใหเขียน
เสนตรง เสนตั้ง และเสนเอียง เสนเฉียงซํ้าๆ กัน ฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชเสน-ผสานกับมือ
และสายตา โดยใหสังเกตจากแสงเงาเปนตัวกําหนดน้ําหนัก 

ลักษณะของเสน (CHARACTERISTICS OF LINE)  

 ลักษณะของเสนก็คือคุณคาทางกายภาพของเสนนั่นเอง ขนาดและทิศทางของเสนจะมี
ลักษณะของความหมาย เชนเดียวกับลักษณะนั้นๆ เชน 

 ลักษณะท่ี 1 เสนดิ่ง และ เสนตั้ง แสดงถึงความม่ันคงแข็งแรง,สงา สงบ,คงอยูตลอดไป,ม่ันคง
ถาวร,ไมเคลื่อนไหว นิยมใชสําหรับการเขียนภาพอาคาร อยางเชน สรางรูปแบบของธนาคารท่ีมี
เสนตรงๆ ใหความรูสึกถึงความม่ันคงแข็งแรง ไมลมงาย หมายถึงความรูสึกของผูท่ีเขาไปฝากธนาคาร
ดวย อยางนี้เปนตน 
 ลักษณะท่ี 2 เสนขนาน และ เสนนอน แสดงถึงความรูสึกไมสิ้นสุดไปไดเรื่อยๆ ความ
สงบ,ความราบรื่น ความเรียบงาย  
 ลักษณะท่ี 3 เสนเฉียง แสดงถึงความรูสึกไมม่ันคง,อันตราย,กําลังจะลมแลว,โอนเอน,โอน
ออนผอนตามความไมสมดุล 
 ลักษณะท่ี 4 เสนหยัก โดยใชเสนเฉียงมาตอกันในลักษณะคลายๆ กับฟนปลา แสดงถึงความ
แหลมคม บาดเจ็บ,อันตราย,การทําลาย,การเคลื่อนไหวท่ีมีพลังอยางตอเนื่อง การข้ึนๆ ลงๆ ของดัชนี
อยางตลาดหุน ซ่ึงมีเปนเสนพารากราฟข้ึนมา 
 ลักษณะท่ี 5 เสนโคง แสดงถึงความออนนอม,นุมนวล 
 ลักษณะท่ี 6 เสนขยุกขยิก แสดงถึงความสับสน,ยุงเหยิง,วุนวาย,ตื่นเตนนอกจากลักษณะของ
เสนแลวยังมีทิศทางของเสน ไดแกแนวราบ แนวเฉียง แนวลึก แนวดิ่ง จากทิศทางก็เปนขนาด ขนาด
ของเสนนั้นไมมีความกวางมีแตความหนา ความบาง เสนใหญหรือเสนเล็ก ความหนาของเสนจะตอง
พิจารณาเปรียบเทียบกับความยาวเปนหลัก เพราะเสนท่ีสั้นมากจะมีความหนาดูคลายกับเปนรูป
สี่เหลี่ยม ซ่ึงจะหมดคุณสมบัติของเสนจะกลายเปนรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา 
 
หนาท่ีของเสน เสนมีหนาท่ีท่ีพอจะจํากัดความไดดังนี้ 
 1. ใชเปนสําหรับการแบงพ้ืนท่ี หรือท่ีวางใหแยกออกจากกัน 
 2. ใชเปนสวนจํากัดพ้ืนท่ีของรูปทรง 
 3. ใชสรางลักษณะตางๆ ท่ีศิลปนตองการสรางข้ึนมา เชน สรางเสนตรง เสนโคงคด เสนหยัก
ฟนปลาหรือเสนวงเปนกนหอย 
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 4. ใชสรางความเปน 2 มิติ และ 3 มิติใหแกรูปทรง ใหเปนรูประยะตื้น ลึก หนา บาง 
 5. ใชแสดงแกนของสิ่งท้ังหลาย 
 6. ใชสรางใหเกิดทิศทางและการเคลื่อนไหว 
 7. ใชสรางใหเกิดแสงและเงา ดวยการประสานเสนโดยเสนท่ีถ่ี และเสนท่ีหาง 
 8. ใชพัฒนาเทคนิคในการใชเสนของตัวเองท่ีถายทอดเพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึกท่ี
อยากจะถายทอดออกมาใหไดตรงท่ีสุด 

คาของแสงและเงา แบงไดเปน 6 คาระดับ 

 1. แสงสวางท่ีสุด (HIGH LIGHT) เปนสวนของวัตถุท่ีกระทบแสงโดยตรง จึงจะทําใหบริเวณ
นั้นสวางมากท่ีสุด 
 2. แสงสวาง (LIGHT) เปนสวนของวัตถุท่ีไมไดปะทะกับแสงท่ีสองมาโดยตรง แตอยูใน
อิทธิพลของแสงนั้นดวย 
 3. เงา (SHADOW) อยูในสวนรับอิทธิพลของแสงนอยมาก  
 4. เงามืด (CORE OF SHADOW) อยูในสวนท่ีไมไดรับอิทธิพลของแสงเลย 
 5. แสงสะทอน (REFLECTED LIGHT) บริเวณของวัตถุท่ีไมไดรับแสงโดยตรง แตเปนการ
สะทอนของแสง จากวัตถุใกลเคียง 
 6. เงาตกทอด (CAST SHADOW) บริเวณท่ีเงาของวัตถุนั้นตกทอดไปตามพ้ืนหรือตามวัตถุอ่ืน
ท่ีรองรับน้ําหนักแกกวาบริเวณแสงสะทอน 

แสง – เงา 

 แสง-เงา = ความสวางและความมืด มีผลตอความรูสึกและการรับรูอิทธิพลของแสง เปนสิ่ง
สําคัญในการท่ีตองศึกษา ท้ังในดานความงามในธรรมชาติบนวัตถุ สามารถทําใหเกิดอารมณและ
ความรูสึก 

ลําดับข้ันตอนในการรางภาพ 
 1. สังเกตลักษณะของหุน 
 2. รางภาพโครงสรางสัดสวนใหเหมาะสมกับหนากระดาษ  
  วิธีการรางภาพโครงสราง-สัดสวนมีวิธีการดังนี้  
  2.1 ใหลากเสนตรงในแนวดิ่งหนึ่งเสน 
  2.2 จากนั้นกําหนดสวนสูงท่ีสุดของหุนและสวนท่ีต่ําท่ีสุดของหุนโดยการลากเสนใน
แนวนอนใหตั้งฉากกับเสนดิ่ง  
  2.3 กําหนดความกวางของหุนโดยประมาณ แลวกําหนดสัดสวนใหเทากัน 
  2.4 เม่ือกําหนดโครงสรางรวมของหุนแลว จากนั้นใหเขียนเสนโคง เสนเวา เพ่ือให
โครงสรางใกลเคียงหุนมากท่ีสุด 
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 3. ลงน้ําหนักรวมๆของหุน 
 4. แรเงาน้ําหนักพรอมท้ังเก็บรายละเอียด 

ภาพคนเหมือน ( Portrait ) และหุนปูน 

การวาดภาพคนเหมือนนั้นคือการวาดตั้งแตบริเวณสวนศีรษะจนถึงเอวเปนการท่ีผูเริ่มตนควรฝกวาด
ใหเกิดความชํานาญเพราะใบหนาเปนสวนท่ีมีรายละเอียดคอนขางเยอะ เชน ตา หู จมูก ปาก ดังนั้นผู
เริ่มตนควรฝกฝนใหเขาใจการวาดภาพคนเหมือนนั้นแบงสัดสวนออกเปนท้ังหมด 3 สวนครึ่ง 

 สวนท่ี 1 จากปลายคางถึงปลายจมูก 
 สวนท่ี 2 จากปลายจมูกถึงค้ิว 
 สวนท่ี 3 จากค้ิวถึงโคนผม 
 สวนท่ี 3 1/2 จากโคนผมจนถึงสวนบนของศีรษะ 
 กอนจะฝกวาดภาพคนเหมือนนั้นควรฝกวาดหุนปูนเสียกอนซ่ึงสามารถใชเปน  พ้ืนฐานใน
การวาดภาพคนเหมือน เชน หุนเหลี่ยม หุนวีนัส หุนเดวิดฯลฯ เปนตน ซ่ึงจะชวยใหเขาใจในการวาด
ภาพคนเหมือนไดงายยิ่งข้ึนและเพ่ือพัฒนาไปสูการวาดภาพคนเหมือนเต็มตัว( Figure ) 
 

 การวาดภาพคนเหมือนควรแบงสัดสวนใหถูกตองชัดเจนเพราะสัดสวนบนใบหนาของคนนั้น 
หากเราเขียนดวยความไมเขาใจถึงจะวาดออกมาสวยแต สัดสวน ไมถูกตองก็จะทําใหภาพนั้นดู
ผิดเพ้ียนไป ดังนั้นตองคํานึงถึงเรื่องสัดสวนเปนสําคัญแตถาฝกฝนจนชํานาญผูวาดไมตองกําหนด
สัดสวนตามกฏเกณฑก็ได อาจจะกําหนดสัดสวนข้ึนมาเองโดยท่ีไมตองลากเสนแบงสัดสวนแตใชการ
กะหาระยะดวยสายตาเอา ก็ข้ึนอยูกับการฝกฝนและความชํานาญของแตละคน 

ภาพคนเต็มตัว ( Figure )  

 การวาดภาพภาพคนเต็มตัวนั้นคือการวาดคนตั้งแตศีรษะจนถึงปลายเทา เพ่ือศึกษาระบบ
กลามเนื้อ โครงกระดูก สัดสวน สรีระรางกายและทาทางการเคลื่อนไหวการวาดคนเต็มตัว ( Figure ) 
มีการแบงสัดสวนออกเปนท้ังหมดของรางกายโดยมาตรฐาน 7 สวนครึ่ง 

 สวนท่ี 1 จากศีรษะบนสุด จนถึง ปลายคาง 
 สวนท่ี 2 จากปลายคาง จนถึง กลางหนาอก 
 สวนท่ี 3 จากกลางหนาอก จนถึง สะดือ 
 สวนท่ี 4 จากสะดือ จนถึง โคนขา 
 สวนท่ี 5 จากโคนขา จนถึง ก่ึงกลางขาออน 
 สวนท่ี 6 จากก่ึงกลางขาออน จนถึง นอง 
 สวนท่ี 7 จากนอง จนถึง ขอเทา 
 สวนท่ี 7 1/2 จากขอเทา จนถึง สนเทา 
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 การท่ีจะวาดภาพคนเต็มตัวไดดีนั้นควรจะตองศึกษากายวิภาค (Anatomy) ควบคูไปดวย 
การศึกษาวิชากายวิภาคจะเปนการเรียนรูเรื่องของสัดสวนเริ่มจากสัดสวนของกะโหลก กระดูก 
โครงสรางของรางกายท้ังหมดแลวคอยๆศึกษาเรื่องกลามเนื้อท่ีผูกยึดติดกับกระดูกนั้นๆหลังจากนั้นก็
วาดภาพท่ีมีผิวหนังหอหุมอยูเปนข้ันตอน การเรียนรูของกายวิภาคซ่ึงจะตองเรียนรูท้ังหมดตั้งแต ชาย 
หญิง วัยรุน เด็ก และคนชรา หากเราจะเขียนภาพคนเต็มตัว (Figure) ใหชํานาญถูกตอง ใหเริ่มโดย
การศึกษาเรื่องของโครงกระดูกท้ังรางกายพยายามจํารายละเอียดลักษณะของกระดูกแตละสวนใหได
มากท่ีสุด กอนท่ีจะศึกษาเรื่องของกลามเนื้อท่ีมายึดติดกับกระดูก 

2.3 ทฤษฎีกายวิภาค 

 
ภาพท่ี 2-2 : กายวิภาคมนุษย 

 กายวิภาคศาสตรมนุษย เปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรการแพทย  ท่ีเนนทางดานการศึกษา
โครงสรางตางๆท่ีประกอบกันเปนรางกายของมนุษย และเปนหนึ่งในศาสตรท่ีมีประวัติความเปนมาท่ี
ยาวนาน   การศึกษากายวิภาคศาสตรของมนุษยสามารถแบงออกไดเปนสี่สาขาหลัก  ไดแก   มหกาย 
วิภาคศาสตร (Gross anatomy) จุลกายวิภาคศาสตร (Histology)   ประสาทกายวิภาคศาสตร 
(Neuroanatomy) และกายวิภาคศาสตรการเจริญเติบโต (Developmental anatomy) 
 
โดยท่ัวไปแลว รางกายของมนุษยจะถูกแบงออกเปน 7 สวน ไดแก 
 
 1. ศีรษะและลําคอ (Head and neck) ไดแกสวนของรางกายท่ีอยูเหนือตอชองอก 
 2. รยางคบน (Upper limbs) ซ่ึงรวมตั้งแตสวนของไหล ตนแขน ศอก ปลายแขน ขอมือ 
และมือ 
 3. หลัง (Back) คือโครงสรางสวนท่ีอยูโดยรอบกระดูกสันหลังตั้งแตสวนคอถึงกนกบ 
 4. ทรวงอก (Thorax) คือบริเวณตั้งแตสวนท่ีอยูดานลางตอลําคอ จนถึงกะบังลม 
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 5. ชองทอง (Abdomen) คือบริเวณตั้งแตกะบังลมจนถึงขอบเชิงกรานและเอ็นขาหนีบ 
(inguinal ligamant) 
 6. อุงเชิงกรานและฝเย็บ (Pelvis and perineum) ไดแกบริเวณท่ีอยูใตขอบเชิงกรานลงไป
จนถึงแผนปดเชิงกราน (pelvic diaphragm) สวนฝเย็บเปนบริเวณโดยรอบทวารหนักและอวัยวะ
สืบพันธุ ซ่ึงอยูใตแผนปดเชิงกราน 
 7. รยางคลาง (Lower limbs) คือสวนท่ีอยูใตตอเอ็นขาหนีบ ซ่ึงไดแกตนขา เขา นอง ขอเทา 
จนถึงเทา 
 
2.4 กลามเนื้อกับลักษณะการเคล่ือนไหวของรางกาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2-3 : กลามเนื้อในรางกาย 

กลามเนื้อในรางกาย แบงออก 3 ชนิด คือ 

    (1) กลามเนื้อเรียบ (smooth muscle or visceral muscle) เปนกลามเนื้อของอวัยวะ
ภายในท่ีอยูนอกเหนืออํานาจจิตใจ เชน กลามเนื้อหลอดอาหารและหลอดเลือด 
 (2) กลามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) เปนกลามเนื้อท่ีมีอยูเฉพาะท่ีหัวใจ และมีลักษณะเปน
ลายคลายกับกลามเนื้อลาย ควบคุมการทํางานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ
จิตใจ ควบคุมเซลลกลามเนื้อใหหดตัวเปนจังหวะโดยอัตโนมัติ 
 (3) กลามเนื้อลาย (striated muscle or skeletal muscle) เปนกลามเนื้อท่ีอยูภายใต
อํานาจจิตใจ เซลลมีนิวเคลียสหลายอัน กลามเนื้อชนิดนี้ประกอบดวยเสนใย (fibers) เปนจํานวนมาก 
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บทบาทสําคัญของกลามเนื้อลายคือ ทําหนาท่ีในการเคลื่อนไหว เปนสวนท่ีเปนโครงสรางของรางกาย
ท่ีประกอบเปนเรือนราง รูปทรงของมนุษย ปกคลุมไปดวยเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (connective tissue) 
 การหดตัวของกลามเนื้อลายจะหดตัวไดเร็ว แตคงอยูไดไมนาน เพราะความลา (fatigue) ซ่ึง
สามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ 
                    - ระยะเตรียม (latent period) เปนระยะท่ีกลามเนื้อไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา 
เตรียมพรอมจะหดตัวตอบสนองตอสิ่งเรา ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 0.01 วินาที 
                     - ระยะคลายตัว (period of relaxation) เปนระยะท่ีกลามเนื้อคลายตัวกลับสู
สภาพเดิมระยะนี้ใชเวลาประมาณ 0.05 วินาที 
 โดยท่ัวไปแลวในการหดตัวของกลามเนื้อจะใชเวลาไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลายๆ อยาง เชน แรงของการกระตุน ระยะเวลาของการกระตุน หรือระดับอุณหภูมิของกลามเนื้อจึง
พบวาความแรงของการกระตุนมาก การหดตัวของกลามเนื้อก็จะมากตามไปดวย และหากระยะเวลา
ของการกระตุนนานกลามเนื้อก็จะหดตัวไดแรงสูงสุด ถาอุณหภูมิสูงกวานี้จะทําใหกลามเนื้อสูญเสีย
ความรูสึกรับรูสิ่งเราไป การหดตัวก็จะนอยกวาปกติ ซ่ึงอุณหภูมิท่ีพอเหมาะตอการหดตัวของ
กลามเนื้อจะอยูท่ีประมาณ 37 องศาเซลเซียส 
           บทบาทสําคัญท่ีสุดของกลามเนื้อลาย คือ ทําหนาท่ีในการเคลื่อนไหวรางกาย ซ่ึงสามารถ
แบงการทํางานของกลามเนื้อโดยการหดตัวออกไดเปน 3 ลกัษณะ คือ 
                     - ลักษณะท่ีกลามเนื้อหดตัวสั้นเขาตรงกลาง มีแรงดึงท่ีเอ็นหัวทายของกลามเนื้อ ซ่ึง
เกาะอยูกับกระดูกสามารถทําใหขอนั้นเคลื่อนไหวได (shortening concentric dynamic 
contractions) เปนการหดตัวของกลามเนื้อท่ีสามารถเอาชนะความตานทาน ทําใหเกิดการ
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขามกับความตานทานนั้น การหดตัวของกลามเนื้อแบบนี้บางครั้งเรียกวา 
isotonic contraction เชน การเขยงปลายเทา 
                     - ลักษณะท่ีกลามเนื้อหดตัวตั้งแตไมสั้นลง มีแรงดึงท่ีเอ็นหัวทายของกลามเนื้อจริง 
แตไมมีการเคลื่อนไหวของขอตอเลย (isometric (static) contraction) เปนการหดตัวของกลามเนื้อ
ท่ีเพ่ิมความเครียดมากตามลําดับ แตไมสามารถเคลื่อนไหวน้ําหนัก หรือทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีไปได การ
หดตัวของเสนใยกลามเนื้อแบบนี้ ความยาวคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง เชน เม่ือเขยงปลายเทาไปถึงจุดสูงสุด
แลวคงไว ณ จุดหนึ่ง กลามเนื้อนองจะหดตัวอยูเชนเดิม แตใยกลามเนื้อไมมีการเปลี่ยนแปลงความ
ยาวใหสั้นตอไปอีก 
                     - ลักษณะท่ีกลามเนื้อหดตัวอยูแตใยกลามเนื้อกลับยาวออก มีแรงดึงท่ีเอ็นหัวทาย
ของกลามเนื้อเชนเดิม แตแรงดึงคอยๆ ลดลง พรอมกับกลามเนื้อคอยๆ ยืดออก (lengthening 
(dynamic) contractions) เชน การทํางานของกลามเนื้อตนแขนดานหนาท่ีคอยๆ เหยียดวางวัตถุท่ีมี
น้ําหนักเกินกวากลามเนื้อจะรับเอาไวไดลงสูพ้ืน ซ่ึงเปนการหดตัวท่ีมีลักษณะของเสนใยกลามเนื้อยาว
ออก 
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2.5 แบบโครงราง 3 มิติ สําหรับเกม 
 

 
 
ภาพท่ี 2-4 : การทํางานของระบบแสดงผล 3 มิติ 

 การแสดงผลแบบท่ีมีการสรางภาพ 3  มิติข้ึนมาเอง   เชน  ในโปรแกรมเกม  การจําลองแบบ  
( simulation ) หรือ VR ( Virtual Reality ) เปนหัวขอท่ีนาสนใจและมีผูพัฒนากันออยางคึกคักท่ีสุด 
แตก็เปนงานท่ีกินกําลังของเครื่องพีซีไดมากท่ีสุดอยางหนึ่ง หลักการทํางานคราวๆ คือการสรางภาพ 3 
มิติ จะเริ่มโดยนําเอาวัสดุชิ้นเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมมาตอกันเปนรูปทรงและพ้ืนผิวตางๆ จากนั้นจึง
กําหนดสี แสง แรเงา รวมถึงลักษณะของพ้ืนผิว ( texture ) ท่ีจะใหปรากฎดวยเพ่ือทํางานไดเร็ว จะมี
การแบงข้ันตอนการสรางภาพ 3 มิติ ออกเปนชิ้นยอยๆ ท่ีสามารถซอนทับหรือ ทํางานไปพรอมๆ กัน
ไดบางสวน เรียกวาเปน pipline จากนั้นจึงหมอบหมาย pipline ยอยๆ แตละทอนนี้ใหกับแตละสวน
ในการสรางงานข้ึนมารวมกัน แตข้ันตอนยอยๆ เหลานี้ใหกับแตละสวนในการสรางงานข้ึนมารวมกัน 
แตข้ันตอนยอยๆ เหลานี้จะข้ึนกับวาคุณแบงงานตาม API แบบ 3 มิติ ของใครไดดวยเชน Direct3D 
ของไมโครซอฟท หรือ OpenGL ของ Silicon Graphics ( SGI )  
 

 ตัวอยางของข้ันตอนยอยๆ ท่ีสามารถมอบหมายใหโปรเซสเซอรในการดแสดงผลชวยทําแทน
ไดมีมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 - Geometry เปนกรณีท่ีซีพียูคํานวนตําแหนงของรูปสามเหลี่ยมยอยท่ีจะประกอบ
ข้ึนเปนวัตถุตางๆ ในภาพ ซ่ึงโปรเซสเซอรบนการดแสดงผลออาจไมไดชวยจุดนี้มากนัก  
 - Setup วางกรอบของสามเหลี่ยมยอยท่ีคํานวนไดใหรวมกันเปนภาพโครงราง  
( wire frame )  
 - Texture mapping ทําการ map หรืออวางรูปพ้ืนผิวแบบตางๆลงบนโครงท่ีได
จากข้ันตอนกอนๆ เพ่ือใหเริ่มเห็นเปนรูปตนๆ ข้ึนมาวาอะไรขนาดเทาไหรดวย  
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 - Filtering การเกลี่ยสีหรือพ้ืนผิวใหเรียบสมจริงข้ึนจากการวาง texture ในข้ันกอน 
การทํานี้มีท้ังแบบเรียบ ท่ีดูแข็งๆ หรือแบบท่ีไลสีใหกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ ซ่ึงเรียกวา  
 - Shading เปนการใหแสงและเงาเพ่ือใหสมจริงข้ึนอีกชั้นหนึ่ง โดยอาจทําไดท้ังแบบ
เรียบท่ีดูแข็งๆ หรือแบบท่ีไลสีใหกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ  
 - Alpha biending โดยการเพ่ิมผลจากสิ่งพิเศษหรือปรากฎการณธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนไดท่ัวไปลงในรูป เชน หมอกควันรวมท้ังความเพ้ียนหรือเบลอท่ีเกิดจากการมองผาน
สภาพแวดลอมเหลานี้ดวย  
 - Lighting สรางภาพท่ีเปนผลลัพธจากการจัดแสงในแบบตางๆ เชน แสงอาทิตย 
หรือสปอรตไลท เปนดวงๆ ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความสวาง ความเขม การสะทอน แตกตางกันอออกไป  
 - Z-buffering เปนการกําหนดตําแหนงในแกนท่ี3 คือความลึกจากตําแหนงท่ีผูชม
มองอยูเพ่ือชวยลดเวลาในการคํานวณเพ่ือตรวจสอบวาอะไรบังหรือไมบังวัตถุอ่ืนในภาพอยางไร  
 - MIP mapping เปนเทคนิคการใช มาแสดงภาพ โดยเก็บแยกเปนเล็กหลายๆชุด 
โดยชุดท่ีชัด (ความละเอียดสุงกวา) จะถูกใชในกรณีอยูใกล สวนรูปเล็กหรือหยาบกวาจะใชเม่ืออยูไกล 
วิธีนี้จะไมตองทําการคํานวณเพ่ือ map ภาพ texture ใหมทุกครั้ง 
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิด 
 แนวคิดของเกมเปนเกมแนวนารัก กราฟฟคสีสันสวยงาม สบายตา ตัวเกมมีวิธีการเลนท่ีงาย
ไมซับซอน เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย และเนื้อหาของเกมมาจากเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน
ของทุกคนท่ีจะตองเจอ ทําใหผูเลนรูสึกมีสวนรวมกับเกมจริง เหมือนเปนตัวละครจริงๆ ระบบเกมท่ีไม
ยากเกินไป ผูเลนตองสนุกและมีความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆตามระดับของผูเลน แตก็จะไมยากเกินไปจน
ทําใหรูสึกเบื่อกับเกม และสามารถสอดแทรกความรูรอบตัวใหกับผูเลน ผูเลนจะตอง บริหารจัดการ 
การวางแผนและคิด ปฎิบัติตัวอยางมีวินัยดานเวลา เพ่ือทําใหภารกิจสําเร็จ ตัวเกมเปนแนว ACTION-
ADVENTURE คือเราสามารถบังคับสั่งการตัวละครของเราไดโดยตรงใหกระทําการใดๆตอบโตกับสิ่ง
ตางๆในเกมได ไมวาจะเปนการกระโดดขามสิ่งกีดขวาง หมอบ บังคับรมไปในทิศทางตางๆ และเก็บ
เหรียญ ไอเท็มในเกม 
  

3.2 กรณีศึกษาท่ี 1 

กรณีศึกษา : เกม Akiba's Trip 2 

 

ภาพท่ี 3-1 : Akiba's Trip 2 Character 2D one 
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ภาพท่ี 3-2 : Akiba's Trip 2 Character 2D two 

 

ภาพท่ี 3-3 : Akiba's Trip 2 Character 2D three 

 เกมแนว Adventure กับฉากในเขต Akiba ท่ีผูเลนจะไดสวมบทบาทนักปราบแวมไพร เพียง
แคจับอีกฝายถอดเสื้อผาโดยแวมไพรจะหลบซอนตัวอยูในรางสาวๆชุดคอสเพลยของยานอากิบะ ผู
เลนจะตองทําการปราบเจาแวมไพรท่ีซอนอยู ดวยการจับหญิงสาวในยานอากิบะ เปลื้องผาออก 
เพราะแวมไพรกลัวแสงอาทิตยนั่นเอง ! 

 การดําเนินเนื้อเรื่องจะมี mission หลักและ mission ยอย โดยในตัวเกมจะบอกใหไปท่ีไหน 
คุยกับคนไหนเพ่ือรับ Quest มีลูกศรบอกตลอดทาง ทําใหคนอานไมออกสามารถเลนไดไมยากเลย 
พอรับเสร็จ เปดดูรายละเอียดวาใหทําอะไร ซ่ึงบางอัน จะใหไปถายรูปตามจุดเดนๆ ของ อากิบะ การ
รูภาษาญี่ปุนเลยคอนขางจําเปน แตพอเลนไปสักพัก ก็จะจับทางไดมากข้ึน ตองใชสกิลตอบคําถามนิด
หนอย แตตัวเกมสสามารถเซฟไดตลอดเวลา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
20 

 

จุดดอยของเกม Akiba's Trip  
- เนื้อหาของเกม ไมเหมาะสมกับเด็กไทยท่ีอายุต่ํากวา 18 ป 
- การเรียนรูภาษาญี่ปุนคอนขางจําเปนกับตัวเกม 
- พ้ืนท่ี map ตางๆถึงจะแยกยอยเยอะและจําลองมาแตมันแทบจะเหมือนๆกันหมด 

ไมคอยแตกตางและพ้ืนท่ีแคบไปหนอย 
- มินิเกมส นอยมาก 

 

จุดเดนของเกม Akiba's Trip  
- เปนเกมท่ีมีสไตลกราฟฟคท่ีเปนเอกลักษณ นารักดึงดูดผูเลน 
- เลนเพลินๆได เพ่ือสะสมของไปเรื่อยๆ เนนฮาๆ 
- จีบสาวได มีมินิเกมส สะสมไอเทม และมีฉากจบกับสาวหลายคน 
- มีการผสมผสานระหวางตัวละคร 2D กับ ฉาก 3D ท่ีลงตัวเปนอยางมาก 
- คาแรคเตอรดีไซดสวยข้ึนกวาภาคแรก 
- บรรยากาศของอากิบะท่ีทําออกมาไดอยางสวยงามมีรายละเอียดเสมือนจริง 
- ระบบตอสูสนุกเพลิน โหมดยากก็ยาก มีทาใหเก็บเยอะ เชนทาของโกคู มีการ

ลอเลียนการตูนและเกมสตางๆมากมาย 
 
วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
 จากจุดเดนของเกม นั้นสามารถนํานํากราฟฟก นําสไตลการใชสี การออกแบบไอเท็มและ
คาแรคเตอรดีไซด ของตัวละคร การแอนนิเมททาทางการเดิน วิ่งของตัวละคร มาใชภายในเกมทําใหมี
ตัวละครท่ีท่ีดูมีความนารัก สีสันสวยงาม และมีทาทางการเคลื่อนไหวท่ีสมจริง เพ่ือมาประยุกตใชใน
การออกแบบ ตัวละครและฉากภายในเกมได 
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3.2 กรณีศึกษาท่ี 2 

กรณีศึกษา : เกม Hyperdimension Neptunia mk2 

 
 

ภาพท่ี 3-4 : Hyperdimension Neptunia mk2 one 
 

 
 

ภาพท่ี 3-5 : Hyperdimension Neptunia mk2 two 
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ภาพท่ี 3-6 : Hyperdimension Neptunia mk2 three 
 

 
 

ภาพท่ี 3-7 : Hyperdimension Neptunia mk2 four 

 ภาคตอของ Hyperdimension Neptunia จุดเดนของเกมนี้คือ ตัวละครหลักไมมีผูชาย แลว
เซอรวิสแฟนๆกันแบบสุดๆ (มีมุกเยอะ ถาใครอานแลวเขาใจ)  

 เนื้อเรื่องแบบยอๆก็ประมาณวา หลังตัวราย Arfoire (ตัวกอสงครามคอนโซล คือเปนตัวแทน
ของสิ่งท่ีเปนปรปกษกับดานสวาง เชน แผนผี โปรแกรมแฮ็ค) ไดตายไปแลว จากนั้น 4 สาว CPUs 
(Console Patron Units เปนตัวแทนของเครื่องคอนโซลตางๆ เชน PS3, X360, Wii) รวมถึง CPU 
Candidate ท่ีมีชื่อ Nepgear (ซ่ึงเปนตัวแทนของเครื่องเกม Handheld และเปนนองสาวของ 
Neptune) ไดเดินทางไปยัง Gamindustri Graveyard เพ่ือเผชิญหนากับศัตรูหนาใหมซ่ึงเปนผูนํา
ของกลุมท่ีเรียกตนเองวา ASIC (Arfoire Syndicate of International Crime) เปนองคกรท่ี บูชา
เจาแม Arfoire เธอมีชื่อวา CFW Magic (Criminal of the Free World) แตการตอสูจบลงอยาง
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รวดเร็วดวยความพายแพของ 5 สาว เนื่องจากความศรัทธาของประชากร (คา Share) ในแตละเมือง
ไดถูกองคกรรายนี้สูบไปเกือบหมด CFW Magic จึงแข็งแกรงชนิดไรคูตอกร ตรงขามกับบรรดา CPU 
Goddess ไดสูญสิ้นพลัง และพวกเธอก็โดนพันธนาการไว  

 3  ปตอมา  Compa  และ  IF  ไดเดินทางไปยังสถานท่ีดังกลาว    เพ่ือชวยเหลือพวกของ 
Neptune และดวยพลังของ Sharicite (ผลึกท่ีถูกสรางข้ึนจากความหวังของผูคน) ไดแสดงอํานาจ 
และท้ังคูก็สามารถชวยเหลือ Nepgear ออกมาได พรอมหลบหนีออกมาไดสําเร็จ  
 ตัวเอกจะเปลี่ยนจาก Neptune มาเปน Nepgear แทน และภารกิจของเธอก็คือ เดินทางไป
ยังเมืองหลัก (Lastation, Lowee และ Leanbox) เพ่ือขอยืมพลังจากมาสค็อตประจําเมือง เพ่ือไป
ชวยเหลาพ่ีสาวท่ีถูกจองจําไวท่ี Gamindustri Graveyard 

 ระบบการสู โดยหลักยังใกลเคียงกับการ เรียกวา เทิรนเบสอยู (คือผลัดเทิรนกันโจมตีระหวาง
ทีมของผูเลน และทีมของศัตรู) แตการปะทะกันแลวเริ่มโจมตีเพ่ือสรางความเสียหายใสกันไดนั้น เรา
ตองขยับตัวละครเขาใกลศัตรูใหไดระยะท่ีเราสามารถโจมตีถึงเสียกอน (ถาเปนการใช สกิลระยะโจมตี
อาจไกลกวาการโจมตีปกติ) ซ่ึงการโจมตีธรรมดา ก็ไมเพียงแคกดปุมใดปุมหนึ่งรัวๆก็จบเรื่องซะทีเดียว 
เราสามารถผสมผสานทาโจมตีออกมาเปนคอมโบได การวางแผนจัดตําแหนงการยืนของตัวละครนี่
สําคัญมากๆ ไมวาจะท้ังการเขาระยะจูโจมเพ่ือใหเราสามารถโจมตีศัตรู หรือกระจายตําแหนงเพ่ือ
ปองกันการโดนศัตรูโจมตีพรอมกันท้ังกลุม โดยรวมแลว ระบบสูสนุกข้ึนกวาภาคแรกอยางมาก 
 
จุดดอยของเกม Hyperdimension Neptunia mk2 

- สําหรับคนท่ีอยากเก็บรูป CG ใน Gallery ครบ 100% ก็จําเปนตองจบเกม 7 รอบ
เทานั้นถึงจะทําได 

- เนื้อเรื่องของเกมมีความยาว และรายละเอียดเยอะมาก 

จุดเดนของเกม Hyperdimension Neptunia mk2 
- ตัวละครหลักไมมีผูชาย แลวเซอรวิสแฟนๆกันแบบสุดๆ 
- เปนเกมท่ีมีสไตลกราฟฟคท่ีสวยงาม นารักดึงดูดผูเลน 
- ไมตองกังวลเรื่องภาษา เราสามารถปรับเสียงไดท้ัง Eng/Jap 
- เกมมีความสนุก สอดแทรกมุกตลกตลอดเวลา เลนแลวไมนาเบื่อ 
- ไมมีถวยท่ีเก่ียวกับ Bestiary หรือ Event แลว (คือเราไมตองฆามอนสเตอร หรือดู

เหตุการณครบอีกแลว)  
- เปนเกม 3D ท่ีทําไดสวยงาม และฉากท่ีเปน 2D ก็สวยงามไมแพกัน 
- ระบบเกมเลนงายมากๆสําหรับคนท่ีชอบแนว เทิรนเบส แบบ final Fantasy 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
จากจุดเดนของเกม นั้นสามารถนํากราฟฟก นําสไตลการใชสี การออกแบบไอเท็มและ

คาแรคเตอรดีไซด ของตัวละคร การแอนนิเมททาทางการเดิน วิ่งของตัวละคร มาใชภายในเกมทําใหมี
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ตัวละครท่ีท่ีดูมีความนารัก สีสันสวยงาม และมีทาทางการเคลื่อนไหวท่ีสมจริง เพ่ือมาประยุกตใชใน
การออกแบบ ตัวละครและฉากภายในเกมได 
 

3.2 กรณีศึกษาท่ี 3 

กรณีศึกษา : เกม White Album 

 
 

ภาพท่ี 3-8 : White Album one 
 

 
ภาพท่ี 3-9 : White Album two 
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ภาพท่ี 3-10 : White Album three 
 

 
ภาพท่ี 3-11 : White Album four 
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 เปนเกมแนว Novel Games คืออานเนื้อเรื่อง บทสนทนาไปเรื่อย ๆ แลวเลือกตอบคําถาม 
เก็บ CG ภายในเกมไป จุดท่ีเปนเสนหของเกมนี้ท่ีถูกชมมากท่ีสุดคงจะเปน การท่ีผูเลนเลนเกมรอบ
แรกนั้น ผูเลนจะโดนบทของเกมและคําพูดของตัวละครในเกมโกหก จนผูเลนจะเขาใจอะไรตางๆ ผิด
ไปหมด และคําพูดท่ีเหมือนพูดออกมาเลนๆ ของตัวละครตางๆ ทําใหผูเลนเขาใจในภายหลัง ยิ่งถา
กลับมาเลนรอบสองและรูวาถูกตัวละครโกหกตรงไหนม่ัง เหตุการณอะไรท่ีตัวละครพูดเลนๆ แลวมัน
ดันเกิดข้ึนจริง เกมนี้เปนเกมท่ีตอใหผูเลนอานภาษาญี่ปุนออกก็ไมสามารถทําความเขาใจเนื้อเรื่องได
ท้ังหมด และแนนอนแคเลนแตเกมจบอยางเดียวก็จะไมรูเหตุผลท่ีตัวละครแตละตัวตัดสินใจทําดวย 
ตองไปหาดรามา cd มาฟง หา novel ท่ีมีออกมาอาน เพ่ือความเขาใจเนื้อเรื่องท้ังหมดได 
 
จุดดอยของเกม White Album 

- ตองมีทักษะภาษาญี่ปุนท่ีดีมาก 
- แมผูเลนอานภาษาญี่ปุนออกก็ไมสามารถทําความเขาใจเนื้อเรื่องไดท้ังหมด 
- ตัวเกมไมมีความนาตื่นเตน 

 
จุดเดนของเกม White Album 

- กราฟฟค 2D นารักเปนอยางมากๆ ดึงดูดผูเลน 
- โทนสีของเกมสวางสดใส สวยงามและลงตัวเปนอยางมาก 
- คาแรคเตอรมีเอกลักษณ ดีไซดสวยมาก 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
 จากจุดเดนของเกม  นั้นสามารถนํากราฟฟก   นําสไตลการใชสี  การออกแบบไอเท็มและ
คาแรคเตอรดีไซด ของตัวละคร มาใชภายในเกมทําใหมีตัวละครท่ีท่ีดูมีความนารัก สีสันสวยงาม เพ่ือ
มาประยุกตใชในการออกแบบ ตัวละครและฉากภายในเกมได 
  
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 4 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการดําเนินงาน 
 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการดําเนินเรื่อง 
    
การดําเนินเนื้อเรื่อง 
 เกม RAIN DEAR เปนเกมท่ีผูเลนจะรับบทเปนนักเรียนท่ีมีภารกิจคือตองวิ่งไปใหถึงโรงเรียน
ใหทันเวลา โดยเริ่มแรกเราจะอยูท่ีหนาบานและใหตัวละครของเกมออกวิ่งไปเรื่อยๆเพ่ือเก็บ สิ่งของ 
ใหครบตามท่ีแตละดานกําหนดไว เพ่ือใหตัวละครไปใหทันกอนเวลาเขาเรียนคือ 8.30 น. โดยในแตละ
ดานจะมีอุปสรรคท่ีแตกตางกันไป และจะถือวาตัวละครไปเขาเรียนทันเวลาก็ตอเม่ือ ตัวละครหลบ
หลีกอุปสรรค และเก็บสิ่งของในแตละท่ีดานกําหนดไดครบและมาถึงหนาโรงเรียนไดทันเวลานั่นเอง 
 
4.2 STORYBOARD  
    
เนื้อเรื่อง 

Rin ตัวละครหลักของเรื่อง เปนประธานนักเรียน ทําใหเธอมีภาระหนาท่ีหลายอยางท่ีจะตอง
ทํา เธอจึงตองไปถึงโรงเรียนใหทันตามเวลาทุกวัน และสิ่งสําคัญก็เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีแกรุนนอง แต
ชวงนี้กําลังเริ่มตนฤดูฝน ทําใหเชาวันนี้ทองฟามืดครึ้ม สภาพอากาศดูเหมือนฝนกําลังจะตกลงมาในไม
ชา เธอเดินออกมารอรถรถประจําทางท่ีหนาบานตามปกติ แตวันนี้พบวารถประจําทางมาชากวาปกติ 
และถนนหนทางยังเต็มไปดวยรถยนตท่ีเคลื่อนตัวกันไปอยางชาๆ พรอมกันนั้นฝนก็เริ่มโปรยปรายลง
มาและเวลาก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆ เธอกังวลใจวารถประจําทางจะสงเธอไปเขาเรียนไมทัน 8.30 น. Rin 
จึงตัดสินใจลงจากรถประจําทาง เพ่ือวิ่งไปโรงเรียนดวยตัวเองพรอมกับใชรม 1 คันท่ีเธอเตรียมมาดวย 
เพ่ือชวยในการปองกันฝนท่ีจะตกลงมา... 
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4.3 STORYBOARD เกม (GAME SCREEN FLOW)      
 อธิบาย : การทํางานของเกมจะเริ่มจากหนา Title ท่ีมีปุมกดเลือกไปหนา Play หรือ 
Continue  เม่ือกดปุม Play จะนําผูเลนเขาสูหนา Cutscene ท่ีจะเลาเรื่องราวของตัวละครวาเกมนี้
ตัวละครตองทําอะไร ท่ีเปนเปาหมายของการเลนเกม  
 ในหนา Gameplay ผูเลนสามารถเลือกปุม Pause เพ่ือไปสูหนา Continue หรือ Exit  
และเม่ือผูเลน เลนจบเกม หากผูเลนชนะ ก็จะนําผูเลนไปดานถัดไป หากแพจะข้ึนหนา Try Again 
 

 
 
ภาพท่ี 4-1 : Game Screen Flow 
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4.4 STORYBOARD เกม (CLASS DIAGRAM) 
 อธิบาย : การทํางานของเกมในหนา Home จะประกอบไปดวย ปุม Play , Continue 
การทํางานของเกมในหนา Setting จะประกอบไปดวย ปุม Sound , Vibration , Subtitle 
การทํางานของเกมในหนา Cutscene จะประกอบไปดวย ปุม Skip , Subtitle 
การทํางานของเกมในหนา Gameplay จะประกอบไปดวย Character System , Rain System , 
Umbrella System , Items System , Barrier System 
การทํางานของเกมในหนา Pause จะประกอบไปดวย ปุม Continue , Exit 
การทํางานของเกมในหมวด Item จะประกอบไปดวย Umbrella , Boot , Rain Cloth , Hat , 
Waterproof Bag , Waterproof Watch , Increase Time , Increase Health , Increase 
Money , Increase Barrier 
 

 
ภาพท่ี 4-2 : Class Diagram 
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4.5 STORYBOARD เกม (SEQUENCE DIAGRAM) 
 

 
 
ภาพท่ี 4-3 : Sequence Diagram 
 
 อธิบาย Diagram : การทํางานของเกมจะเริ่มจาก Home ท่ีมีปุมกดเลือกไปหนา Play และ 
Continue  เม่ือกดปุม Play จะนําผูเลนเขาสูหนา Cutscene ท่ีจะเลาเรื่องราวของตัวละครวาเกมนี้
ตัวละครตองทําอะไร ท่ีเปนเปาหมายของการเลนเกม  
 ในหนา Gameplay ผูเลนสามารถเลือกปุม Pause เพ่ือไปสูหนา Continue หรือ Exit  
และเม่ือผูเลน เลนจบเกม หากผูเลนชนะ ก็จะนําผูเลนไปดานถัดไป หากแพจะข้ึนหนา Tryagain 
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4.6 โปรแกรมหรือเครื่องมือท่ีใช 
1. MAYA 2013 มีความสามารถในการสราง MODEL CHARACTER ท่ีไดออกแบบไวและยัง

มีเครื่องมือในการสรางงานดาน ANIMATION การ PAINT WEIGHT & RIGGING ใหกับตัวละคร 
2. PHOTOSHOP CS6 ใชสรางกราฟฟก หนา Interface และลงสีการตูน 2D ท่ีออกแบบ 

          3. AFTER EFFECT CS6 ใชสรางกราฟฟก หนา CUTSCENE ตัดตอภาพและเสียง และใส 
effect ตางๆใหกับหนา CUTSCENE 

 
 สรุปแลวท้ังสามโปรแกรมท่ีกลาวมานี้ ถือไดวาเปนโปรแกรมท่ียอดเยี่ยม และมีประโยชน
อยางมากสําหรับผูท่ีตองการสรางผลงานดาน Graphic Design เพราะท้ังสามโปรแกรมมีคุณสมบัติ
และลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน แตสิ่งสําคัญท่ีสุด โปรแกรมท้ังสามชนิดนี้มีอุปกรณทุกอยาง
ครบถวนในตัวของมันเอง จึงเหมาะสําหรับผูใชท่ีทํางานดานนี้โดยเฉพาะ 
 
4.7 ตารางการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
 

ตารางการทํางานของฝายกราฟฟค เกมเรนเดียร 
 

ตารางท่ี 4-1 : Gantt Chart 
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 อธิบายตารางการทํางาน : เริ่มตนจากการหาขอมูล เก่ียวกับเกมท่ีตองการออกแบบ 
ตอจากนั้นทําการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับตัวเกม ศึกษาวิธีสรางเกมและทฤษฎีตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการออกแบบ เริ่มตนออกแบบดานกราฟฟกของเกม อาทิ เชน ออกแบบคาแรกเตอรตัว
ละคร ไอเท็มตางๆท่ีใชภายในเกม เม่ือเสร็จสมบูรณ ก็เริ่มคนหาขอบกพรองในจุดตางๆของเกม เพ่ือ
แกไขใหตัวเกมออกมาสมบูรณมากท่ีสุด  
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บทที่  5 

ข้ันตอนการผลิต 
  
 หลังจากหาขอมูลของงานท้ังหมดแลว ก็เริ่มวางแผนข้ันตอนการดําเนินงาน และกระบวนการ
ผลิต โดยเริ่มจาก Design CHARACTER , สราง 3D MODEL , Animate , ออกแบบ ITEM , User 
Interface และ CUTSCENE ในเกม 
 
5.1 DESIGN CHARACTER 
 วาดตัวละครลงในกระดาษ ลงรายละเอียดใหเรียบรอย ในครั้งแรกคิดไว 2 แบบ เม่ือเสร็จ
แลวก็นําตัวละคร import เขาโปรแกรม Maya 2013 เพ่ือปนตัวละครออกมาเปน 3D 

 
ภาพท่ี 5-1 : CHARACTER DESIGN 
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5.2 CREATE MODEL & PAINT 

 

PAINT WEIGHT & RIGGING 

 

ภาพท่ี 5-2 : CREATE MODEL 3D 
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5.3 ANIMATE 
 

 สําหรับการ Animate หลังจากท่ีเรา เขาใจหลักการเคลื่อนไหวในการทํา Animation ท่ีเปน
พ้ืนฐานการทํา Animation จากบทท่ี 2 แลว เราจะสามารถสราง timeline สําหรับการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร ในลักษณะทาทางตางๆ ท่ีตองการไดอยางถูกตอง และเม่ือ Animate เสร็จแลวจึงทํา
การ Export ไฟลไปในรูปแบบ .fbx เพ่ือสงตองานไปใหฝายโปรแกรมเมอร ในการเขียนโคดตอไป 
 
 

ANIMATE ทาวิ่ง  

 

ภาพท่ี 5-3 : MODEL 3D Animate Running 
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ANIMATE ทากระโดด 

 

ภาพท่ี 5-4 : MODEL 3D Animate Jump 
 

ANIMATE ทาหมอบ 

 

ภาพท่ี 5-5 : MODEL 3D Animate Crawl 
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5.4 INTERFACE DESIGN 

 สําหรับการ ออกแบบ interface และ character 2D นั้น เราตองเขาใจหลักการใชสีและ
หลักการวาดภาพท่ีถูกตองตามกายวิภาคมนุษย (ท่ีไดศึกษาในบทท่ี2มาแลว) เม่ือสรางผลงานเสร็จ
แลวก็นําไฟลสงตอไปยัง โปรแกรมเมอรเพ่ือนํางานท่ีไดใสในเกมตอไป 
 

PAINT ตัวละคร 2D 

  

ภาพท่ี 5-6 : Character 2D Paint Cover 
 

ออกแบบโลโกเกม หนา INTERFACE  หนาแรกท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 5-7 : Interface Front 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
38 

 

ออกแบบ INTERFACE หนา MAP ท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 5-8 : Interface Map 
 

ออกแบบ INTERFACE หนา PAUSE ท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 5-9 : Interface Pause 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
39 

 

 

PAINT ตัวละคร 2D 

 

ภาพท่ี 5-10 : Character 2D Paint Cover Win 
 

ออกแบบ INTERFACE ท่ีจะแสดง SCORE คะแนนท้ังหมด หนานี้จะแสดงเม่ือผูเลนชนะเกม 

 

ภาพท่ี 5-11 : Interface Win 
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PAINT ตัวละคร 2D 

 

ภาพท่ี 5-12 : Character 2D Paint Cover lose 
 

ออกแบบ INTERFACE ท่ีจะแสดง SCORE คะแนนท้ังหมด หนานี้จะแสดงเม่ือผูเลนแพเกม 

 

ภาพท่ี 5-13 : Interface lose 
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5.5 ITEM 

 

ภาพท่ี 5-14 : Watch 
 

 

ภาพท่ี 5-15 : Bag 

 ออกแบบ item ท่ีใชในเกม ท้ังกระเปา นาฬิกา ตางๆ โดยใช โปรแกรม Maya สรางเปนแบบ 
3D ทําใหเม่ือใสเขาไปในเกมแลว item จะสามารถหมุนไดรอบดาน 
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5.6 CUTSCENE   

 Paint character 2D และ ฉาก เพ่ือนําไป Animate ใสกราฟฟกตางๆ โดยใช โปรแกรม 
AFTER EFFECT CS6 เม่ือทําเสร็จตามข้ันตอนท้ังหมดแลว ก็นําไฟลงานสงตอไปยังโปรแกรมเมอร
เพ่ือทําการผลิตในข้ันตอไป 

PAINT CHARACTER 2D 

 

ภาพท่ี 5-16 : Character 2D Cutscene 
 

PAINT SCENE

 

ภาพท่ี 5-17 : Scene Cutscene 
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สรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่พบ 
 

6.1 สรุปผล 
 หลังจากดําเนินงานมาจนถึงข้ันตอนสุดทาย สรุปวาเกมสามารถเลนไดตามหลักข้ันพ้ืนฐานท่ี
ออกแบบไว แตสวนเสริมตางๆไมสามารถทําไดทัน 

6.2 ปญหาท่ีพบ 

 1. โปรแกรม Photoshop ทํางานไดดี แตอาจมีปญหาบางหากไฟลภาพมีขนาดใหญเกินไป 
ทําใหประมวลผลชาได  
 2. โดยเฉพาะการ animate ในโปรแกรม Maya พบปญหาเครื่องประมวลผลชา มีการ
กระตุกเม่ือใชคําสั่งเพ่ือดูผลการ Animate 
 3. ปญหาจากการมีเรียนทุกวันของตนเอง และการตองไปชวยงานในสวนของเพ่ือน ทําให
ทํางานในสวนของตนเองไดนอยกวาท่ีตั้งใจไวตั้งแตแรก 
 4. ปญหาจากทักษะการเขียนโปรแกรม ของโปรแกรมเมอรประจํากลุม ท่ีไมสามารถเขียน
โคดได ในหลายๆสวน รวมถึงไมขอความชวยเหลือ สอบถาม และพยายามแกไขปญหาในสวนท่ีตนเอง
ทําไมได ทําใหงานกลุมเกิดปญหา 
 5. ปญหาจากทักษะของเพ่ือนรวมกลุมท่ีชวยทําดานกราฟฟก เก่ียวกับการแบงหนาท่ีการ
ทํางานและการชวยเหลืองานกันภายในกลุม รวมถึงความสามารถในการทํางานของเพ่ือนรวมกลุม ท่ี
ไมสามารถแบงเวลาการทํางานในสวนของตนเองใหเสร็จทันตามกําหนด 
 

6.3 ขอเสนอแนะ 
 1. แยกไฟลภาพใหมีขนาดเล็กลง เพ่ือใหประมวลผลไดเร็วข้ึนในโปรแกรม Photoshop 
 2. นําไฟล maya ท่ีทําเสร็จแลวไป animate ในคอมพิวเตอรท่ีมี CPU และ Graphic ท่ีเร็ว
กวาเครื่องของตนเอง เชน ท่ีหอง Lab หรือ ขอยืมใชคอมของเพ่ือนในขณะท่ีเพ่ือนไมไดใชงาน 
 3. แบงเวลาหลังจากเลิกเรียน จัดสรรเวลาใหดีท่ีสุด กับงานในแตละสวน ท้ังงาน การบาน 
และจุลนิพนธ รวมถึงแบงเวลาไปชวยงานในสวนของเพ่ือนท่ีทําไมได หรือเพ่ือนทําไมเสร็จตามกําหนด 
เพ่ือใหงานกลุมโดยรวมสามารถผานไปได 
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