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13530654: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง: Fishing Wave  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลก
ใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน 
นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางแนวทางของเกมยิ่งในยุค
สมัยนี้เกมที่ถูกสร้างขึ้นมีมากมายตามค่ายต่างๆก็ต่างผลิตเกมที่มีความคิดสร้างสรรค์และวิธีการเล่นที่
แตกต่างและแบบใหม่เพ่ือสร้างจุดขายให้กับเกมที่ได้ผลิตขึ้นมาเพ่ือเป็นการแข่งขันทางตลาดเกมที่มี
อยู่ในตอนนี้เพราะในสมัยนี้เกมที่ออกแบบมาส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เล่นแล้วจบอย่างรวดเร็วหรือมีเวลา
เป็นตัวก าหนดการเล่นเกมเพราะการเล่นเกมสมัยนี้เน้นการเล่นบนโทรศัพท์สมาท์โฟนเล่นบนรถ
โดยสารสาธารณะเพ่ือเป็นการฆ่าเวลาที่ส่างหรือรู้สึกเบื่อเวลาเดินทาง ดังนั้นจึงออกแบบเกมนี้มาเพ่ือ
สร้างความแปลกใหม่ในระบบการเล่นแบบนี้ที่ยังมีเกมแนวนี้อยู่ไม่มากนัก  อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา อีกทั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้
รอบตัวต่างๆ ผ่านความสนุกของตัวเกมและน าเอาความสามารถของระบบการเล่นเกมในสมัยใหม่ที่
เน้นระบบแบบสัมผัสหรือทัชสกรีนหน้าจอโทรศัพท์สมาท์โฟน เข้ามาประยุกต์ใช้ท าให้ผู้เล่นมีประติ
สัมพันธ์กัน 
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กติตกิรรมประกาศ  
 

โครงการจุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ทุกท่าน 
ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งในการท า
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ อาจารย์วรินทร์ วัฒนพรพรหม, อาจารย์วรเดช รินสุรงควงศ์, อาจารย์วรสิงค์ 
รินสุรงควงศ์,อาจารย์ธันยา นวลละออง, อาจารย์พรรษวุฒิ เคหสุขเจริญ, อาจารย์มาย ยินชัยและ
อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์พรรษวุฒิ เคหสุขเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาจุลนิพนธ์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในความกรุณาเป็นอย่างสูง 

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

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนทุกคนที่คอยปรึกษา และท างานร่วมกันมาด้วยความ
อุตสาหะ จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จได้อย่างที่ตั้งไว้ 
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บทที่  1 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุค
สมัยโดยในปัจจุบัน เกมกับเยาวชนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวัยเด็กที่เด็กทุกคนต้องผ่านการเล่นเกม
และการเล่นเกมก็ช่วยส่งเสริมในส่วนของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ความบันเทิง และเกมในสมัยนี้ก็มี
หลายแนวเกมหลายแพลตฟอมและในบางเกมก็ได้สอดแทรกเนื้อหาความรู้ไปด้วยเกมมีบทบาทในการ
พัฒนาด้านการสัมพัสและการมองเห็นในกลุ่มวัยเด็กและวัยชราที่ช่วยส่งเสริมด้านสมองการมองเห็น
และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและเกมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสอดแทรกเนื้อหา
ความรู้การใช้ทักษะในด้านต่างๆได้ดีกว่าสื่ออ่ืนๆเพราะเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น มีทั้งเสียง 
ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูน่าสนุกและน่าสนใจมากกว่าหนังสือ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบ
เกมเรื่อง ฟิตชิ่งเวฟขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกมสามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะของผู้เล่น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสอนให้รู้จักการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบ  

 2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
3. เพ่ือให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
ตัวเกมเป็นแนวการเล่นแบบพัลเซิลสไลด์ปลาที่เหมือนกันเพ่ือเก็บคะแนนสูงสุด รวมถึง

การหลบหลีกอุปสรรค จ ากัดศตรูเก็บไอเทมเพ่ือท าคะแนน และยังสามารถแข่งขันคะแนนกับเพ่ือนได้ 
ส าหรับการพัฒนาใช้ Unity โดยใช้ภาษา Java  

1.4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบในส่วนของ Graphic และ Animation 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ ตรรกศาสตร์ และความน่าจะ

เป็น ผู้เล่นจะสนุกไปกับตัวละครและการแข่งขันของเกม ได้รับความรู้และทักษะการใช้สายตาและมือ
ความว่องไวไว้ภายในตัวเกม ฝึกการใช้ EQ ในการมีปฏิสัมพันธ์กันกับผู้เล่นอ่ืนได้ 
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บทที่  2 

ทฤษฎ ี
 
2.1 โครงสร้างของปลา 

 
ภาพที่2-1 : โครงสร้างปลา 

1. ตา ตาของปลาส่วนมาก จะท าหน้าที่ในการรับรู้ ความรู้สึกในการมอง และ
วิวัฒนาการ เพ่ือให้สามารถ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในน้ าได้ดี  

2. จมูก โดยมากจมูกของปลา มีไว้ส าหรับสูดดมกลิ่น ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ปลาส่วน
ใหญ่มีรูจมูก 2 รู แต่บางชนิด อาจมีรูจมูกเพียงรูเดียวก็ได้  

3. ครีบหาง อยู่ส่วนท้ายสุดของตัวปลา ท าหน้าที่ช่วยบังคับทิศทาง ให้ปลาพุ่งไปข้างหน้า 
เวลาว่ายน้ า และคอยบังคับการเลี้ยว และการทรงตัว  

4. เกล็ดปลา มีทั้งเล็กและ ใหญ่เรียงซ้อนกัน เป็นระเบียบมีสีเงิน มันเงา 
ช่วยป้องกัน อันตรายแก่ตัวปลา และยังช่วยลดแรง เสียดทานของอากาศ  

5. เส้นข้างตัว โดยทั่วไปแล้ว เส้นข้างตัวจะอยู่อย่าง เป็นอิสระข้างละ 1 เส้น ปลาบาง
ชนิด อาจไม่มีหรือ มีจ านวนมากก็ได้ มีหน้าที่สัมผัส ติดต่อกับสภาวะภายนอก รับความรู้สึกถึง การ
สั่นสะเทอืน ของระดับน้ ารอบ ๆ ตัวเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ในการปรับตัว เช่น อุณหภูมิและ ความ
เค็มของน้ า 
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6. ครีบคู่ เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ เปรียบเสมือน แขน ขา ช่วยในการบังคับ ให้ปลาปักหัว 
เชิดหัว หรือทรงตัวอยู่กับที่ 

7. รูทวารหนัก เป็นส่วนที่อยู่ทาง ด้านหลังของครีบท้อง เชื่อมติดต่อกับครีบทวารหนัก มี
หน้าที่ในการขับถ่ายมูล และของเสียต่าง ๆ ระบบการย่อยอาหารของปลา ประกอบด้วยอวัยวะส่วน
ต่างๆ เช่น เดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย  

8. ปาก อยู่ตอนหน้าสุดของหัว ปากอาจแหงนขึ้น อยู่กี่งกลางหรือต่ าลง ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะ การกินอาหารภายในปากประกอบด้วย คอหอย ทั้งสองข้างของคอหอย มีช่องเปิด ของส่วน
เหงือก ตัวเหงือก ประกอบด้วยก้านเหงือก และเส้นเหงือก ท าหน้าที่ในการหายใจ ก้านเหงือกจะมี
ส่วนยื่น เป็นหนามเรียกว่าซี่เหงือก ซึ่งมีจ านวนมากน้อย ตามชนิดของปลา ท าหน้าที่กรองอาหาร ที่
ติดมากับน้ าเข้าสู่คอหอย ปลากินเนื้อจะมีซี่เหงือกห่าง ส่วนปลากินแพลงก์ตอน จะมีซี่เหงือกละเอียด 
ภายในปาก จะมีฟันติดบนขากรรไกร และมีฟันที่ลิ้น มีขนาดค่อนข้างเล็ก และเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย 
นอกจากนั้นยังมีฟันบน เพดานปากฟันเหล่านี้ไม่มีราก หลุดได้ง่ายและเกิดทดแทนได้  ฟันของปลากิน
เนื้อไม่ได้ใช้ส าหรับขบเคี้ยว แต่ใช้ส าหรับจับอาหารปลาในครอบครัวปลาตะเพียน ซึ่งเป็นปลากินพืช 
ไม่มีฟันในปาก แต่มีฟัน ในคอหอย ซึ่งมีขนาดใหญ่แข็งแรง อาจมีแถวเดียวหรือหลายแถว ใช้ส าหรับ
บดและตัด อาหารก่อนส่งเข้าสู่กระเพาะ  

9. กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารของปลา ขยายตัวได้ง่าย จึงช่วยให้ปลากินอาหาร 
ได้มาก เช่น ปลาประเภทกินเนื้อ เป็นปลาที่มีกระเพาะอาหาร แต่มีล าไส้สั้น ส่วนปลาประเภท ไม่กิน
เนื้อ เช่น ปลาไน ซึ่งเป็นปลา ที่ไม่เลือกกินอาหาร ไม่มีกระเพาะอาหารแต่มีล าไส้ยาว  

10. ล าไส้ ส าไส้ของปลาค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ ปลา
กินเนื้อ มีการย่อยอาหารที่เริ่มตั้งแต่ กระเพาะและสิ้นสุดในล าไส้ ท าให้ปลาย่อยอาหาร ได้ดีและช่วย
ให้ปลา กิอาหารได้มาก เท่าที่มันจะกินเข้าไปได้แต่ปลา ที่ไม่มีกระเพาะจะ กินอาหารได้จ ากัด การ
ย่อยจะเกิดขึ้นเฉพาะในล าไส้ หากกินอาหารมากจะเกิดการสูญเสีย เนื่องจากส่วนที่ยังไม่ย่อยจะถูก
ขับถ่ายออกไป  

11. อวัยวะส่วนอื่น ๆ นอกจากอวัยวะข้างต้นแล้ว ปลายังมีอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่ช่วยในการ
ผลิตน้ าย่อยอาหาร ได้แก่ ตับ ม้าม และตับอ่อน 
 
2.2 การเคลื่อนที่ของปลา  

ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความ
หนาแน่นมากกว่าอากาศปลาจึงมีโครงสร้างในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ดังนี้  

1. ปลามีรูปร่างเพรียว ผิวเรียบลื่นและมีเมือก ช่วยลดแรงเสียดทานของน้ า นอกจากนี้
ปลายังมีครีบที่แบนบางยังช่วยให้ปลาสามารถเคลื่อนที่ในน้ าได้ทั้ง 3 มิติ คือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
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และถอยหลัง หรือการเคลื่อนที่ในลักษณะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา รวมทั้งการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งได้ 
ส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ของปลา พบว่าปลาที่มีรูปร่างแบนเพรียวจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปลาที่มี
รูปร่างเพรียวแบบกลมยาว  

2. ปลามีครีบ ช่วยในการเคลื่อนที่ประกอบด้วยครีบคู่ ได้แก่ ครีบอก (pectoral fin) 
และครีบสะโพก (pelvic fin) ท าหน้าที่ช่วยในการพยุงตัวปลาและการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ส่วน
ครีบเดี่ยว ได้แก่ ครีบหลัง (dorsal fin) และครีบหาง (caudal fin) ท าหน้าที่ในการพัดโบกให้ปลา
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้แล้วครีบต่าง ๆ เหล่านี้ยังช่วยในการทรงตัวของปลา เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เสียทิศทางในการเคลื่อนที่อีกด้วย 

3.ปลามีกล้ามเนื้อยึดติดกับกระดูกสันหลัง  การหดตัวของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของ
ล าตัวปลาและกล้ามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกครีบต่าง ๆ ไม่พร้อมกันท าให้ปลาเคลื่อนที่ได้  

4.ปลามีกระเพาะลม ซึ่งช่วยในการลอยตัวของปลาที่นอกเหนือจากการลอยตัวของน้ า 
พบในปลากระดูกแข็ง เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาทู  

 
ภาพที่2-2 : การเคลื่อนที่ของปลา 

 
การเคลื่อนที่ของปลา เกิดจากการท างานร่วมกันของโครงสร้างล าตัวส่วนต่าง ๆ กล่าวคือ 

เมื่อมีการเคลื่อนที่ กล้ามเนื้อยึดติดกับกระดูกสันหลังมีการหดและคลายตัว โดยการหดตัวจะเกิดขึ้น
ตรงข้ามกัน (antagonism)  ของกล้ามเนื้อทั้งสองข้างของล าตัว และจะค่อย ๆ หดตัวจากส่วนหัวไป
ยังส่วนหางท าให้ล าตัวปลามีลักษณะโค้งไปมาคล้ายรูปตัวเอส (S) ขณะเดียวกันครีบหางจะพัดโบกไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกับส่วนหัวท าให้ปลาสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ส่วนครีบต่าง ๆ ช่วยในการ
ทรงตัวและควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่  
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2.1 ทฤษฎีสี (นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์,2553:online) 

2.1.1 จิตวิทยาเก่ียวกับสี 
  สีแดง  ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ  
มีพลังความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งค่ัง ความรัก ความส าคัญ อันตราย 
  สีส้ม  ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความ
คึกคะนอง การปลดปล่อย  ความเปรี้ยว  การระวัง 
  สีเหลือง  ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบาน สด
ชื่นชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย  
  สีเขียว ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น  การพักผ่อนการผ่อนคลาย 
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 
  สีน้ าเงิน  ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน
ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน 
  สีม่วง  ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลัง
แฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ 
  สีฟ้า  ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย 
ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
  สีขาว  ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การ
เกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
  สีด า  ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย 
ความชั่ว ความลับ ทารุณ โหดร้าย ความเศร้า หนักแน่น เข้มเข็ง อดทน มีพลัง 
  สีชมพู  ให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจ
ใส่  วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส 
  สีเทา  ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย  ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา  
ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน 
  สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งส าคัญ ความ
เจริญรุ่งเรือง ความสุข ความม่ังคั่ง ความร่ ารวย การแผ่กระจาย 
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2.1.2  แสงสี 
แสง เป็นพลังงานรังสี ( Radiation Energy ) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกระบวนการ 
วิเคราะห์แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์ พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์กับต าแหน่ง 
ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้  

 
ภาพที่2-3 : ภาพแสดงระดับสีต่างๆ ของ spectrum 

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

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

 
ภาพที่2-4 : ภาพแสดงการวัดระดับ spectrum และวงจรแม่สี RGB 

และถ้าแสงสีทั้งสามสีฉายรวมกัน จะได้แสงสีขาว หรือ ไม่มีสี เราสามารถสังเกตแม่สีของ
แสงได้จากโทรทัศน์สี หรือจอคอมพิวเตอร์สี  โดยใช้แว่นขยายส่องดูหน้าจอจะเห็นเป็นแถบสีแสงสว่าง 
3  สี  คือ แดง เขียว และน้ าเงิน  นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่า   เครื่องหมายของสถานีโทรทัศน์สี 
หลาย ๆ ช่อง   จะใช้แม่สีของแสง ด้วยเช่นกัน  ทฤษฎีของแสงสีนี้ เป็นระบบสีที่เรียกว่า RGB   
( Red - Green - Blue ) เราสามารถน าไปใช้ในการ ถ่ายท าภาพยนตร์  บันทึกภาพวิดีโอ  การสร้าง 
ภาพ  เพ่ือแสดงทางคอมพิวเตอร์  การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เป็นต้น 

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

 
ภาพที่2-5 : ภาพแสดงวงจรสี CMYK 
 
2.2 ทฤษฎีองค์ประกอบการออกแบบ  
องค์ประกอบหลัก ๆ ในงานกราฟิกจะแบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, น้ าหนัก, พ้ืนผิว, 
ที่ว่าง, สี และตัวอักษร  
องค์ประกอบงานกราฟฟิค: Element of Design  
เส้น (Line)  

 
ภาพที่2-6 : เส้น 
ลักษณะของเส้น (Line) แบบต่าง ๆ ตามตารางมาตรฐานแล้วจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของจุด เส้น 
ระนาบ แต่ถ้าจะเอาให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เพียงแต่เข้าใจว่าความหมายของเส้นก็คือ การที่จุดหลาย ๆ จุด 
ถูกน ามาวางต่อเนื่องจนกลายเป็นเส้นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นมา รูปทรงของเส้นที่จะสื่อออกมาถึงความรู้สึก
ที่แตกต่างกันออกไป  

 เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ  

 เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกม่ันคงแข็งแรง  

 เส้นทแยง ให้ความรู้สึกไม่ม่ันคง รวดเร็ว แสดงถึงเคลื่อนไหว  

 เส้นตัดกัน ให้ความรู้สึกประสาน แข็งแกร่ง หนาแน่น  

 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย อ่อนน้อม  
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 เส้นประ ให้ความรู้สึก โปร่ง ไม่สมบูรณ์ หรือในบางกรณีอาจจะใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงถึง
ส่วน    ที่ถูกซ่อนเอาไว้  

 เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่มีที่สิ้นสุด  

 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล 
เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สึก น่ากลัว อันตราย  
ส่วนใหญ่แล้วเส้นจะมีอยู่ทุกๆ งานออกแบบ โดยถูกน าไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ จนสื่อถึง
อารมณ์ของผลงานออกมาได้ ในแบบที่ต้องการ ดังนั้น การเลือกใช้เส้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบในงาน
ของเราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก  
 

รูปร่าง (Shape), รูปทรง (Form) ,น้ าหนัก (Value)  
 รูปร่าง : เป็นองค์ประกอบต่อเนื่องมาจากเส้นแบบต่าง ๆ มาต่อกันจนได้รูปร่าง 2 มิติที่มีความกว้าง
และความยาว (หรือความสูง) ในทางศิลปะจะแบ่งรูปร่างออกเป็น 2 แบบคือ รูปร่างที่คุ้นตา แบบที่
เห็นแล้วรู้เลยว่านั่นคืออะไร เช่นดอกไม้ หรือคน และอีกแบบหนึ่งจะเป็นรูปร่า งแบบฟรีฟอร์ม เป็น
แนวที่ใช้รูปร่างสื่อความหมายที่จินตนาการไว้ออกมา ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน แต่ดูแล้วเกิดจินตนาการ
ถึงอารมณ์ท่ีต้องการสื่อได้  
รูปทรง : เป็นรูปร่างที่มิติเพ่ิมข้ึนมากลายเป็นงาน 3 มิติคือ มีความลึกเพ่ิมเข้ามาด้วย  
น้ าหนัก : เป็นส่วนที่มาเสริมให้ดูออกว่ารูปทรงมีน้ าหนักขนาดไหนเบา หรือหนัก ทึบ หรือโปร่งแสง 
น้ าหนักจะเกิดจากการเติมสีและแสงแรเงาลงไปในรูปทรงจนได้ผลลัพธ์ออกมาตามท่ีต้องการ  
ในการท างานกราฟิกรูปร่างจะมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของงาน เช่น ถ้าต้องการงานที่อารมณ์ผู้หญิง
จัด ๆ เพียงแค่ใส่รูปของดอกไม้ลงไปก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน หรือในงานที่ต้องการให้
มีมิติมากขึ้นก็อาจจะเป็นรูปทรงของดอกไม้ในมุมมองที่แปลกตา ก็จะสามารถสื่ออารมณ์ที่ต้องการ
ออกไปได้พร้อมกับเป็นการสร้างความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นมาอีกด้วย  
 

พ้ืนผิว (Texture)  
 ในงานออกแบบกราฟิก พ้ืนผิวจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ออารมณ์ของงานออกมาได้ชัดเจน
มากขึ้น เช่น ถ้าเราเลือกพิมพ์งานลงในกระดาษ Glossy ที่เงาและแวววาว งานนั้นจะสื่อกอกไปได้
ทันทีว่า “หรู มีระดับ” หรือ ถ้าเราใส่ลวดลายที่ดูคล้าย ๆ สนิม หรือรอยเปื้อนลงไปในงานก็จะสื่อได้
ทันทีถึง “ความเก่า” ดังนั้นในการท างานนักออกแบบจึงควรเลือกสร้างพ้ืนผิวทั้งในองค์ประกอบต่างๆ 
ที่ใส่ลงไปในภาพรวมทั้งวัสดุที่ใช้พิมพ์งานดังกล่าวลงไปก็จะสามารถช่วยสื่อความหมายที่ต้องการได้ 
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ที่ว่าง (Space)  
อาจจะจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของนักออกแบบก็ได้ ที่ว่างไม่ได้หมายความถึงพ้ืนที่ว่างเปล่า
ในงานเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงรวมไปถึงพ้ืนที่ที่ไม่ส าคัญหรือ Background ด้วย ในการออกแบบ
งานกราฟิกที่ว่างจะเป็นตัวช่วยในงานดูไม่หนักจนเกินไป และถ้าควบคุมพ้ืนที่ว่างนี้ให้ดี ๆ ที่ว่างก็จะ
เป็นตัวที่ช่วยเสริมจุดเด่นให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น 
 

ตัวอักษร (Typography)  
ส าหรับการเลือกใช้งานตัวอักษรที่เหมาะสมเราจะต้องมารู้จักกับคุณสมบัติหลัก ๆ ที่ส าคัญของ
ตัวอักษร เช่น ส่วนประกอบหลัก ๆ และชนิดกันก่อน  
Body & Proportion  
Body หลัก ๆ จะประกอบไปด้วยตัว Body เอง และส่วนแขนขา และที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลถึงการ
เลือกใช้งาน Font ก็คือส่วนของ “เชิง” หรือ “Serif” (ในตัว Body ของ Font อาจจะแยกย่อยได้
เป็นตา หรือไหล่ได้อีก และในเบื้องต้นให้รู้จักกันไว้ในชื่อของ Body ก่อน)  
ส่วนของ Proportion ของ Font จะหมายถึง ลักษณะการตกแต่งเพ่ือน าไปใช้งาน เช่น ตัวหนา หรือ
ตังเอียง โดยปกติแล้ว Proportion ของ Font จะมีอยู่ 3 แบบคือ Normal คือ แบบปกติไม่ได้ 
ก าหนดอะไรเพิ่มเติม Bold คือ แบบที่เป็นตัวหนาและ Italic คือ แบบที่เป็นตัวเอียง  
นอกจากทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาแล้ว ในบางครั้งอาจจะเจอแบบที่ย่อยลงไปอีก เช่น Bold Italic ที่เป็น
ตัวหนาและเอียงหรือ Narrow ที่มีลักษณะแคบๆ ผอมๆ ก็เป็นไปได้  
 วิธีเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบ  
การเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบมีข้อควรค านึงง่าย ๆ อยู่ 2 ข้อคือ  
1. ความหมายต้องเข้ากัน หมายความว่า ความหมายของค าและ Font ที่เลือกใช้ควรจะไปด้วยกันได้ 
เช่น ค าว่าน่ารักก็ควรจะใช้ Font ที่ดูน่ารักไปด้วย ไม่ควรใช้ Font ที่ดูเป็นทางการดังภาพตัวอย่าง 

 
ภาพที่2-7 : ตัวอย่างอักษร 
 
2. อารมณ์ของฟอนต์ และอารมณ์ของงานต้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น งานที่ต้องการความ
น่าเชื่อถือก็จะเลือกใช้ Font แบบ Serif ที่ดูหนักแน่น น่าเชื่อถือ ส่วนงานที่ต้องการความฉูดฉาดอย่าง
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โปสเตอร์ลดราคาก็ควรจะเลือกใช้ Font ที่เป็นกันเองไม่เป็นทางการมากนักอย่าง Font ในกลุ่ม 
Script เป็นต้น  
 ภาพตัวอย่าง อารมณ์ของฟอนต์ และอารมณ์ของงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
ภาพที่2-8 : ตัวอย่างการจัดวาง 
นอกจากการเลือก Font มาใช้งานแล้ว การวางต าแหน่งตัวอักษรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญกับ
การท างาน ส าหรับการวางต าแหน่งตัวอักษร มีข้อควรค านึงถึงไว้ให้อยู่ 3 ข้อคือ  
1. ธรรมชาติการอ่านของคนไทยจะอ่านจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง โดยมีรัศมีการกวาดสายตา
ตามล าดับ ดังนั้นถ้าอยากให้อ่านง่าย ควรจะวางเรียงล าดับให้ดีด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นการอ่านข้ามไป
ข้ามมาท าให้เสียความหมายของข้อความไป  
2. จุดเด่นควรจะมีเพียงจุดเดียว หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ มีตัวอักษรตัวใหญ่ๆ อยู่เพียงชุดเดียว จึงจะเป็น
จุดเด่นที่มองเห็นได้ง่าย ไม่สับสน ส่วนจุดอื่น ๆ ขนาดควรจะเล็กลงมาตามล าดับความส าคัญ  
3. ไม่ควรใช้ Font หลากหลายรูปแบบเกินไป จะท าให้กลายเป็นงานที่อ่านยากและชวนปวดศีรษะ
มากกว่าชวนอ่าน ถ้าจ าเป็นจริง ๆ แนะน าให้ใช้ Font เดิมแต่ไม่ตกแต่งพวกขนาด, ความหนาหรือ
ก าหนดให้เอียงบ้าง เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจไม่ให้งานดูน่าเบื่อแบบนี้จะดีกว่า  
 
2.5 การออกแบบ   
 หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อ่ืน สามารถมองเห็น 
รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน 
    ความส าคัญของการออกแบบ มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ 
 1.ในแง่ของการวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตาม ขั้นตอน อย่าง
เหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง  แผนการท างานก็ได้  
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2. ในแง่ของการน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ  ตรงกันอย่าง
ชัดเจน  ดังนั้น ความส าคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกัน 
3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย  ซับซ้อน 
ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น  หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบได้ท้ังหมด 
4. แบบ จะมีความส าคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน 
เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง  นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบ
ก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง แบบ  เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์และฝีมือของ 
นักออกแบบ แบบมีอยู่หลายลักษณะ ดังนี้ คือ 
        1. เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบ
ร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง   ภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ ภาพต่างๆ 
ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ที่เป็น 2 มิต ิ
        2. เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แสดง รายละเอียดของ
งานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็น 3 มิติ ท าให้ สามารถเข้าใจในผลงานได้ดีกว่า 
นอกจากนี้ แบบจ าลองบางประเภทยังใช้งานได้ เหมือนของจริงอีกด้วยจึงสมารถใช้ในการทดลอง 
และทดสอบการท างาน เพ่ือหาข้อบกพร่องได้ 
ประเภทของการออกแบบ 
1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องท างาน
ร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของ
สิ่งก่อสร้างงานทางสถาปัยตกรรมได้แก ่
สถ าปั ต ย กร รม ทั่ ว ไ ป  เ ป็ น ก า รออก แบ บสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ทั่ ว ไ ป  เ ช่ น  อ า ค า ร  บ้ า น เ รื อ น 
ร้านค้า  โบสถ์  วิหาร  ฯลฯ 
- สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร 
- สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร 
- งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง  เป็นการจัดบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ 
   เพ่ือให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม 
- งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบ 
   ไปด้วยกลุ่มอาคารจ านวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
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ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมาย 
หลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ 
ผลิตภัณฑ์  งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ 
- งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
- งานออกแบบครุภัณฑ์ 
- งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์ 
- งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ 
- งานออกแบบเครื่องประดับ  อัญมณี 
- งานออกแบบเครื่องแต่งกาย 
- งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ 
- งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ   ฯลฯ 
3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกัน ต้องใช้ 
ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ 
ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต  บางอย่างต้องท างาน 
ร่วมกันกับนักออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานอกแบบประเภทนี้ได้แก่ 
- งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- งานออกแบบเครื่องยนต์ 
- งานออกแบบเครื่องจักรกล 
- งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร 
- งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ   ฯลฯ  
4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ 
ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นักออกแบบเรียนว่า มัณฑนากร 
(Decorator) ซึ่งมักท างานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ 
- งานตกแต่งภายใน (Interior Design) 
- งานตกแต่งภายนอก  (Exterior Design) 
- งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design) 
- งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display 
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
- การจัดบอร์ด  
- การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น  ฯลฯ 
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5. การออกแบบส่ิงพิมพ ์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพิมพ์ 
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์  นามบัตร  บัตรต่าง ๆ  งานพิมพ์ลวดลายผ้า 
งานพิมพ์ภาพลงบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  งานออกแบบรูปสัญลักษณ์   เครื่องหมายการค้า  ฯลฯ 
6. ความส าคัญของการออกแบบ 
ถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ การออกแบบจึงมีความส าคัญ และคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิตของเรา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และทัศนคติ กล่าวคือ 
 
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของเรา เช่น  
1. การวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตาม ขั้นตอน อย่างเหมาะสม 
และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการท างานที่ดี  
2. การน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น 
ความส าคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกัน  
3. สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียดมากมาย ซับซ้อน 
ผลงานออกแบบ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ท้ังหมด  
4. แบบ จะมีความส าคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิก
กับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคน
เขียนบทละครนั่นเอง 

มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเรา คือ  
1. คุณค่าทางกาย  
คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางด้านร่างกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน
โดยตรง เช่น ไถมีไว้ส าหรับไถนา แก้วมีไว้ส าหรับใส่น้ า ยานพาหนะมีไว้ส าหรับเดินทาง บ้านมีไว้
ส าหรับอยู่อาศัย เป็นต้น  
2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก  
คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบาย
ใจ หรือ ความรู้สึกนึกคิดด้านอ่ืน ๆ ไม่มีผลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทาง
ทัศนศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกนี้ อาจจะเป็นการออกแบบ 
เคลือบแฝงในงานออกแบบ ที่มีประโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น การออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบตกแต่ง
สนามหญ้า ออกแบบตกแต่งร่างกายเป็นต้น 
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3. คุณค่าทางทัศนคติ  
คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น 
อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือท าความดี งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบาง
รูปแบบ อาจจะ แสดงความกดข่ีขูดรีด เพ่ือเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น 
 
2.6 การออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator 

การเปิด Tool Option 
บางครั้งต้องการท าการตั้งค่าเพ่ิมเติมให้กับเครื่องมือแต่ละตัว จะต้องท าการตั้งค่าที่ Option ของ
เครื่องมือนั้น วิธีการเปิด Tool Option ท าได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนเครื่องมือแต่ละแบบ หน้าต่าง 
Option ก็จะแสดงขึ้นมา 

การตั้งค่าในส่วนของ Preference 
ใช้ส าหรับการตั้งค่าที่ต้องการให้เกิดกับโปรแกรม Illustrator CS6 ซึ่งเป็นค่าที่จะต้องใช้อยู่ประจ า
ส าหรับการท างานในโปรแกรมนี้ วิธีเปิด Preference ท าได้โดยเปิดจากเมนู Edit - Preference แล้ว
เลือกรูปแบบของ Preference ที่ต้องการปรับแต่ง หรือจะใช้คีย์ลัด Ctrl + K เพ่ือเปิด General 
Preference ซึ่งเป็น Preference แรกก็ได้ 

การใช้คีย์ลัด Shortcut Key 
เพ่ือความรวดเร็วในการใช้ค าสั่งในการเลือกเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้คีย์ลัด 
บทความในส่วนนี้ได้รวบรวมคีย์ลัดทั้งหมดบนแถบเครื่องไว้ให้ เริ่มแรกอาจจะคิดว่ามากไม่น่าจะจ าได้ 
แต่เชื่อเถอะว่าเมื่อใช้ไปสักพักก็จะจ าได้แม่น 

การสร้าง Workspace  
โปรแกรม Illustrator CS6 ก็เหมือนกับโปรแกรมอ่ืนในตระกูล Adobe CS ที่สามารถจะปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่การท างานได้หลายรูปแบบจาก Preset ที่โปรแกรมได้สร้างไว้ หรือจะสร้างใหม่เพ่ือให้เหมาะกับ
การท างานที่ถนัดได้ โดยเมื่อจัดรูปแบบต่างๆ เรียบร้อยก็เพียงกดที่แถบ Workspace แล้วเลือก New 
Workspace แค่นี้ก็เรียบร้อยการเริ่มต้นสร้างชิ้นงาน New Document (Ctrl + N) 
ใช้เมนู File - New หรือจะใช้คีย์ลัด Ctrl + N ก็ได้ จะได้หน้าต่าง New Document ขึ้นมาเพ่ือท า
การตั้งค่าต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
Name ส าหรับตั้งชื่อชิ้นงาน 
Profile มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่ส่วนมากจะเลือกท่ี Print 
Number of Artboards ส าหรับเลือกจ านวน Artboard ที่ต้องการใช้งาน ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง จะมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึนคือในส่วนของ Grid, Arrange and Layout ให้ก าหนดเพ่ิม 
Spacing ช่องว่างแต่ละ Artboard 
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Column จ านวนคอลัมน์ที่ต้องการแสดง 
Bleed  คือการก าหนดพ้ืนที่พิเศษรอบชิ้นงาน เหมะกับการก าหนดเพ่ือท า Name Card ถ้าเป็นงาน
ปกติ อาจจะเพ่ิมนิดหน่อยเช่น 0.125 โดยการคลิกท่ีลูกศร อันใดก็ได้ เพราะถ้าเราคลิกไอคอน link ที่
อยู่ด้านหลังไว้ก็จะปรับตัวเลขให้เท่ากันหมดในทุกส่วน และเม่ือเปิดชิ้นงานขึ้นมาจะเห็นเส้นสีแดงรอบ 
Artboard Advance ใช้ส าหรับก าหนด Color Mode ซึ่งค่า Default จะเป็น CMYK 
Raster Effect ควรเลือก High (300 ppi) 
Preview Mode เลือก Default  
ส าหรับในส่วน align to pixel grid ไม่ต้องเลือก  
การเริ่มต้นสร้างชิ้นงาน New Document for Web 
รายละเอียดส่วนมากจะเหมือนกับการสร้าง for Print เพียงแต่เปลี่ยนในส่วนของ Profile เป็น Web 
เท่านั้นส าหรับในส่วนของ Web ไม่ควรตั้งค่า Bleed แต่ให้ก าหนด Color Mode เป็น RGB, Raster 
Effect ควรตั้งเป็น Screen (72 ppi) Preview Mode : Default ส าหรับส่วนนี้ให้เลือก align to 
pixel grid ด้วย 

การใช้ Rulers, Guides and Grid: 
ทั้งสามส่วนนี้จะอยู่ในเมนู View เมื่อคลิกแล้วให้เลือกแต่ละส่วนที่ต้องการแสดง หรือจะใช้คีย์ลัดเพ่ือ
ความรวดเร็วก็ได้ โดย Ctrl + R / Ctrl + , / Ctrl + " ตามล าดับ 

การใช้เส้น Guide 
สิ่งแรกต้องเปิดการใช้งาน Rulers ก่อน จากนั้นคลิกที่แถบของ Rulers เพ่ือลากเส้น Guide เมื่อใช้ 
Guide ควรเปิด Info Panel จะได้เห็นต าแหน่งที่แน่นอน 

การเปลี่ยนมาตรวัดบนแถบ Rulers 
ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วนการแสดงของ Rulers เช่นจาก Point เป็น Inches หรืออ่ืนๆ ให้คลิกขวาที่
แถบ Rulers แล้วเลือกตามต้องการ หรือจะเปลี่ยนโดยตั้งค่าเอกสารจากการใช้เมนู File - 
Document Set Up แล้วเปลี่ยนที่ Unit แต่แบบแรกจะเร็วกว่ามาก 
การใช้ Preview Modes 
เพ่ือให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อสั่งพิมพ์ออกมาแล้วจะมีสีสรรที่เหมือนกัน มี
วิธีท าได้ 3 วิธีในการตรวจสอบ ได้แก่ ใช้ Mode Outline, Overprint Preview และ Mode Pixel 
Preview โดยการเปิดใช้ Mode ต่างๆ จากเมนู View เลือก :Outline หรือกดคีย์ลัด Ctrl + Y โหมด
นี้ใช้ส าหรับแสดงรูปร่างทุกส่วนที่ได้สร้างข้ึน 
Overprint Peview หรือกดคีย์ลัด Alt + Shift + Ctrl + Y ท าให้เห็นภาพจริงที่จะพิมพ์ออกมา 
Pixel Preview หรือกดคีย์ลัด Alt + Ctrl + Y ท าให้เห็นภาพจริงที่จะแสดงบนเว็บ หรือ มอนิเตอร์ 
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การสร้าง Customs View 
งานที่มีรายละเอียดมากๆ และเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ เมื่อท าการซูมเพ่ือต้องการดูเฉพาะส่วน มักเสียเวลา
ในการเลือนหาส่วนที่ต้องการดูเป็นพิเศษ สามารถตัดปัญหาโดยการสร้าง Custom View โดยใช้
เครื่องมือซูมลากคลุมส่วนที่ต้องการ จากนั้นใช้เมนู View - New view - ตั้งชื่อแล้วกด OK และเมื่อ
ต้องการเรียกดูส่วนที่สร้าง Customs View ให้ใช้เมนู View - คลิกชื่อ View ที่ตั้งไว้ 
การซ่อนสิ่งที่สร้างบน Hide Object on the Art board 
ให้อยู่ที่เครื่องมือ Selection Tool ท าการคลิก Object ที่ต้องการซ่อน แล้วใช้เมนู Object - Hide - 
Selection (Ctrl + 3) ที่เลเยอร์ดวงตาก็จะปิดลงด้วย ถ้าต้องการแสดงก็ใช้เมนู Object - Show All 
การล็อค Object และ การล็อคเลเยอร์ 
ท าได้โดยการใช้เมนู Object - Lock หรือคีย์ลัด Ctrl + 2 จะเป็นการล็อคตัว Object แต่ถ้าต้องการ
ล็อคเลเยอร์ ให้คลิกช่องที่สองของเลเยอร์นั้นโดยตรง การล็อคที่เลเยอร์ใดจะท าให้ Sub เลเยอร์
ของเลเยอร์นั้นล็อคไปด้วย ถ้าต้องการปลดล็อคท าโดยใช้เมนูน Object - Unlock หรือ Alt + Ctrl + 
2 หรือคลิกท่ีรูปกุญแจอีกครั้งการก าหนด Artboards Layout  ใช้ส าหรับก าหนด Layout ให้กับการ
สร้าง Artboards หลายชิ้นในหนึ่งชิ้นงาน การสร้างนี้จะท าขณะที่สร้างงานใหม่ แล้วเลือกไอคอน
ต่างๆ ซึ่งมี 5 แบบด้วยกันเมื่อเลือกรูปแบบ Layout ได้แล้ว ให้ก าหนดความกว้างระหว่า Artboards 
ได้จาก Spacing 

การปรับขนาด Artboards 
ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาด Artboards ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Artboard Tool (Shift + O) แล้วท าการ
คลิก Artboard ที่ตอ้งการปรับเปลี่ยนขนาด จากนั้นลากปรับขนาดได้ตามต้องการ ถ้าต้องการขนาดที่
แน่นอน ให้พิมพ์ตัวเลขที่แถบด้านบน ในส่วนของ W and H และยังสามารถคลิกเลือก Artboard 
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งได้อีกด้วย 
Selection Tools ( V ) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเลือกท้ังหมด เช่น Object, Path ต่างๆ เป็นต้น 
Direction Selection and Group Direction Tool ( A ) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกเฉพาะส่วน แต่ถ้าใช้ Group Direction Tool แล้วท าการคลิกครั้งแรก 
จะเป็นการเลือกเฉพาะส่วนที่คลิก ถ้าคลิกครั้งทีสองจะเลือกเพ่ิมส่วนอ่ืน คลิกครั้งต่อไปเป็นการเลือก
ทั้งหมด 
การใช้ Magic Wand Tool ( Y ) 
เครื่องมือนี้จะใช้ส าหรับการท า Selection แบบหนึ่ง ก่อนการใช้เครื่องมือควรทีจะก าหนดในส่วนของ 
Prpperties ก่อน โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนเครื่องมือเพ่ือ Properties และก าหนดค่าต่างๆ เช่น 
Tolerance หรือจะก าหนดให้เลือกจาก Fill Color, Strok Color, Stroke Weight, Opacity และ 
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Blending Mode ได้ด้วย การตั้งค่า Tolerance เพ่ือ Selection ก็เหมือนทั่วไป ซึ่งจะมีผลกับสิ่งที่จะ
ถูก Selection ถ้าไม่เห็นแถบ Stroke หรืออ่ืนๆ ให้คลิกเปิดออปชั่นโดยคลิกลูกศรบนแถบ 
Properties - Show stroke option หรือ Show transparency options จากนั้นวิธีใช้เครื่องมือ 
ให้คลิกที่ Object อันใหนก็ได้ ถ้ามี Object ที่เหมือนกันกับการตั้งค่าใน Properties แต่ละ Object 
ก็จะท าถูก Selection ให้ทั้งหมด 
การใช้ Lasso Tool ( Q ) 
เมื่อคลิกเครื่องมือนี้แล้วใช้ลากล้อมรอบ Object เพ่ือ Selection เครื่องมือนี้เหมาะกับ Artboard ที่มี
รายละเอียดมาก แล้วต้องการ Selection เฉพาะแต่ละส่วนของ Object 
การท า Selection ด้วยค าสั่ง Same and Object 
ให้เลือกเมนู Select - Same หรือ Object แล้วเลือกรูปแบบต่างๆ เพื่อท าการ Selection 
การท า Group and Ungroup Selection 
ปรับเครื่องมือให้อยู่ใน Selection Tool แล้วให้ลากคลุม Object ทุกชิ้นทึ่ต้องการรวม แล้วใช้เมนู 
Object - Group หรือ คลิกขวาแล้วเลือก Group หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + G ถ้าต้องการทีจะ Ungroup 
ก็ใช้วิธีการเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเป็นเลือก Ungroup แทน หรือใช้คีย์ลัด Shift + Ctrl + G การ 
Ungroup จะเป็นการถอยกลับจากการ Group ทีละขั้นของการเลือกท า Group เช่น ถ้าเลือก 
Object ที่ 1 และ 2 แล้วสั่ง Group จากนั้น เลือก Object ที่ 3 แล้วสั่ง Group เพ่ิม ตอนนี้ Object 
ทั้งหมดอยู่ใน Group เดียวกัน แต่เมือสั่ง Ungroup จะเป็นการ Ungroup ถอยกลัยแบบทีละขั้นที่มี
ล าดับการ Group 
การท า Isolate Mode  
จะใช้กับ Object ที่มีการ Group หลายล าดับขั้น เพ่ือต้องการเลือกเพียง Object นั้นมาเพ่ือท าการ
ปรับแต่ง 
วิธีการท า Isolate โดยการดับเบิ้ลคลิก Object ที่ต้องการปรับแต่ง แถบ Isolate Mode จะแสดงขึ้น 
พร้อมกับเกิดล าดับการ Ungroup ให้ดับเบิ้ลคลิกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าล าดับการ Ungroup จะมาถึง
ในส่วนของ Object ที่ต้องการใช้ในการปรับแต่งถ้าต้องการที่จะออกจาก Isolate Mode สามารถ
ออกได้ที่ละล าดับ หรือ ออกท้ังหมดครั้งเดียวก็ได้ ถ้าต้องการออกทีละล าดับให้คลิกลูกศรที่แถบแสดง 
หรือถ้าต้องการออกจากโหมดนี้เลย ท าได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิกพ้ืนที่นอกส่วนของ Group Object 
การท าแบบนี้ไม่ได้เป็นการ Ungroup แต่เป็นการเข้าไปเลือก Object แต่ละส่วนของ Group Object 
โดยไม่ต้อง Ungroup 
การปรับเปลี่ยนรูปร่าง Transform Object  
ใช้ Selection Tool คลิกที่ Object นั้น จะท าให้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการลากปรับขนาดของ 
Bounding Box ที่คลุม Object โดยให้สังเกตุเม้าส์จะเปลี่ยนเป็นหัวลูกศรสองฝั่ง ถึงจะท าการลาก
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เปลี่ยนขนาดได้ หรือท า Rotating ได้ หรือจะคลิกไอคอนเครื่องหมายลูกศรโค้ง นั่นคือเครื่องงอมือ 
Rotate Tool ( R ) มาท าการ Rotate โดยตรงก็ได้เช่นกัน ส่วนถ้าใช้เครื่องมือที่ติดกับ Rotate Tool 
นั่นคือ Scale Tool ( S ) เมื่อคลิกที่ Object จะไม่เห็น Bounding Box แต่สามารถคลิกและปรับ
ขนาดได้เลย 
การบิดเบือนรูปร่าง Distort Object ( Width and Wrap Tool ( W )  ) 
มีวิธีการบิดเบือนรูปร่างอยู่หลายแบบด้วยกันที่รวมอยู่ในเครื่องมือกลุ่มนี้ เช่น Width Tool, Wrap 
Tool, Twirl Tool, และอ่ืนๆ ซึ่งอยุ่ในเครื่องมือการท า Distort Object ก่อนการใช้เครื่องมือเหล่านี้ 
จะต้องคลิกท่ี Object นั้นโดยใช้ Selection Tool ก่อน จากนั้นส่วนมากจะท าโดยการคลิกค้าง หรือ 
ลากผ่าน Object เพ่ือให้เกิดการ Distort ก่อนท าควรเปิด Properties ของเครื่องมือเพ่ือก าหนดค่า
ตามต้องการ เช่นการปรับขนาดแปรง อัตราการกระท า และอ่ืนๆ 
การท า Repeating Transforming 
ถ้าต้องการใช้ค าสั่งเพ่ือให้เกิดผลเหมือนกับการกระท าค าสั่งก่อนหน้า หลังจากที่ได้ท าค าสั่งนั้นแล้ว 
เช่น การ Copy สามารถใช้ ค าสั่ง Ctrl + D เพ่ือให้เกิดการ Copy ซ้ าได้  
การท า Reflection and Skewing Object 
ใช้ Selection Tool คลิกที่ Object นั้นแล้วใช้เครื่องมือ Reflect ซึ่งอยู่รวมกับ Rotate Tool 
จากนั้นให้กดปุ่ม Alt ก่อนที่จะคลิก เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่าง Reflect แสดงขึ้นมาเพ่ือท าการตั้งค่า 
โดยสามารถเลือกการ Reflect แบบ Vertical หรือ Horizontal ได้ รวมทั้งสามารถก าหนดองศาได้
ด้วย ถ้าต้องการเห็นการเกิดส่วนที่ Reflect ให้คลิกเลือกที่ Preview ถ้าต้องการท า Reflect Object 
แบบสร้างเพ่ิมให้กดที่แถบ Copy จากนั้นกด OK 
ส่วนการ Skew ท าได้จาก Transform Panel ในส่วนของ Shear หรือจะท าจากเครื่องมือ Shear 
Tool ซึ่งอยู่รวมกับ Scale Tool ท าการคลิกแล้วลากให้เกิดการ Shear 
การท า Align and Distribution objects 
ให้ใช้เมนู Window - Align เพ่ือเป็นการเปิด Align Panel ส่วนการท านั้นต้องเลือก Object ที่จะท า
การ Align ก่อน แล้วเลือกรูปแบบการ Align ซึ่งจะเกิดการ Align กับ Art board หรือจะใช้เครื่องมือ
บนแถบเมนูของ Selection tool ก็ได้เช่นกัน 

การเปลี่ยน Stroke ให้เป็น Object 
โดยการใช้เมนู Object - Path - Outline Stroke จากนั้นสามารถท าอะไรก็ได้เหมือนท ากับ Object 
เช่นการเปลี่ยนสีของ Fill ก็จะเปลี่ยนกับ Stroke ด้วย 

การสร้าง Gradient Color 
แบ่งได้เป็น การ Apply Gradients to Fill and to Stroke วิธีการท านั้นโดยคลิกที่ไอคอน Gradient 
บนแถบเครื่องมือเพ่ือ Apply กับส่วนของ Fill ใน Object แล้วมาปรับที่ Gradient Panel เลือก 
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Gradient Type ซึ่งมีแบบ Linear and Radial สามารถเลือก Preset ได้โดยคลิกที่ลูกศรด้านซ้าย
ของ Type หรือจะสร้าง Gradient Color ขึ้นเองก็ได้ สามารถปรับมุม ขนาด สี ต าแหน่ง เพิ่ม ลด จุด
สี ลักษณะการท าเหมือนการสร้างจากโปรแกรม Photoshop และยังสามารถคลิกที่ Object แล้วไป
วางไว้ที่ Swatch Color เพ่ือเพ่ิมรูปแบบ Gradient ได้เลยแล้วดับเบิ้ลคลิกเพ่ือตั้งชื่อ ถ้าต้องการใช้ 
Preset คลิกท่ี Swatch Libraries Menu - Gradient เลือกรูปแบบ 
ส่วนการ Apply Gradients to Stroke ท าลักษณะเดียวกันกับการใส่ให้กับ Fill เพียงแต่มาปรับที่ 
Gradient Panel เลือกรูปแบบให้เป็น Stroke เท่านั้น 
การใช้ และ การแก้ไข Applying and Editing Pattern Fill 
เลือก Pattern จาก Swatches Panel โดยคลิกที่ไอคอน Show Swatch Kinds Menu แล้วเลือก 
Show Pattern Swatch หรือเลือกจาก Swatch Libraries  

การเปลี่ยนสีให้กับ Pattern 
ถ้าต้องการเปลี่ยนสี Pattern ท าโดยดับเบิ้ลคลิกกรอบ Pattern ในส่วนของ Swatch ที่ใส่ให้กับ 
Object จะท าให้หน้าต่าง Pattern Option เปิดขึ้นมาพร้อมแถบ Isolate Mode และจะเห็นกรอบ
สี่เหลี่ยมบนแสดงขึ้นบนตัว Object จากนั้นเปลี่ยนเป็น Selection Tool มาคลิกภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม หรือ มาคลุมเพ่ือเลือกกรอบสี่เหลี่ยม จากนั้นให้เลือกสี แล้วคลิก Done ที่แถบด้านบน หรือ 
คลิก Save a Copy เพ่ือเก็บไว้ใน Swatches และยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบ Tile Type และอ่ืนๆ 
ได้ ในส่วนของ Properties ได้ด้วย 

การสร้าง Pattern Fill 
เมื่อมี Object ที่ต้องการสร้างเป็น Pattern ให้คลิกเลือก Object แล้วใช้เมนู Object - Pattern - 
Make จะได้ Pattern โดยมีกรอบสีน้ าเงินล้อมรอบ Object นั้น และหน้าต่าง Pattern Option จะ
เปิดขึ้นมาเพ่ือให้ท าการตั้งชื่อในช่อง Name สามารถเลือกรูปแบบในส่วนของ Tile Type และท าการ
ปรับขนาดในส่วนของ Brick Offset และอ่ืนๆ (ลองปรับ) จากนั้นปิดหน้าต่าง Pattern Option ก็จะ
ท าให้ Pattern นั้นถูกเก็บไปไว้ใน Swatches 

การสร้าง Closed and Open Path 
Close Path คือ การสร้าง Path ด้วยเครื่องมือในกลุ่มของ Rectangle Tool ขณะลากรูปร่าง 
สามารถใช้ปุ่มลูกศรปรับขนาดและสัดส่วนต่างๆ ได้ ส่วน Open Path คือ Path ที่ไม่มีการบรรจบ
ของเส้น Path เช่น Line, Arc and Spiral Tool 

การสร้าง Join and Average Path 
การรวมเส้น Path เข้าด้วยกันนั้นก็คือการท า Join and Average Path ซึ่งทั้งสองแบบจะมีลักษณะ
คล้ายกัน เริ่มต้นต้องใช้เครื่องมือ Direct Selection Toll ( A ) ท าการเลือก Anchor ของ Path ที่
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จะท าก่อน จากนั้นใช้เมนู Object - Path - Join or Average ถ้าท า Join Path แล้วมีส่วนที่ไม่แนบ
กัน หรือเกิดเหลียมที่ Anchor Point ไหน ให้ท าการเลือกท่ี Anchor Point นั้นแล้วใช้ Average 
การใช้ Eraser, Scissor and Knife Tool เพ่ือลบและตัวเส้น Path 
Eraser Tool เครื่องมือส าหรับใช้ลบเส้น Path วิธีใช้ก็ง่ายมาก เพียงคลิกลากทับเส้น Path ที่ต้องการ
ลบ 
Scissor Tool เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเส้น Path ก่อนการตัดให้เลือก Object ที่ต้องการตัดเส้น Path 
จากนั้นให้คลิกที่ Object โดยจะต้องคลิกให้เกิดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการตัดบน Object นั้น 
และจะต้องคลิกเฉพาะในส่วนที่เป็น Anchor Point เท่านั้น ไม่นั้นรูปร่างของ Object จะเปลี่ยนไป 
เมื่อคลิกได้สองจุดแล้ว Object นั้นจะถูกตัดแบ่งออกเป็นสองส่วน การตัดโดยใช้เครื่องมือ Scissor จะ
เป็นการตัดแบบเส้นตรง  
Knife Tool ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเส้น Path เช่นกัน แต่เป็นการตัดที่มีรูปร่างอิสระในการตัด
โดยการลากตัดเส้น Path บน Object ตามรูปร่างที่ต้องการ และไม่จ าเป็นต้องตัดเฉพาะจุดที่เป็น 
Anchor Point สามารถลากผ่านเส้น Path ที่ส่วนไหนก็ได้ แต่หลังจากลากเส้นตัดแล้ว ให้เปลี่ยนเป็น
เครื่องมือ Selection Tool และคลิกส่วนที่ท าการตัดเพื่อให้เกิดการเลือกที่ส่วนนี้ก่อนที่จะท าการลาก
เพ่ือแยกส่วนออกมาจาก Object  
เทคนิค ถ้าอยู่ใน Knife Tool แล้วต้องการตัดให้ตรง ให้กดปุ่ม Alt ก่อนท าการลากตัด  

การ Copy and Paste Path 
คลิกเลือก Path นั้น แล้วกดปุ่ม Ctrl + C จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + V 

การใช้เครื่องมือการวาด Drawing Mode 
illustrator cs6เครื่องมือนี้ใช้ส าหรับก าหนดต าแหน่งของการสร้าง Object ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ 
Draw Normal จะเป็น Default ค่าเริ่มต้นของการวาด และจะเป็น Object แรกท่ีสร้างข้ึน 
Draw Behind หลังจากมีการวาด Object แรกแล้ว สามารถก าหนดได้ว่า Object ที่ก าลังจะสร้าง
ต่อไปนี้ให้แสดงอยู่ในส่วนใดของ Object แรก ถ้าต้องการให้แสดงบางส่วนอยู่ด้านหลัง หรือที่เรียกว่า 
Over Wrap กับ Object แรก ก็ให้คลิกเลือก Draw Mode ล าดับที่สอง  
Draw Inside ก่อนที่จะท าการวาดในโหมดนี้ จะต้องคลิกเลือก Object ที่เราจะให้ Object ที่จะสร้าง
ขึ้นอยู่ภายใน Object นั้นก่อน จากนั้นกเ็ลือกเครืองมือนี้ จะมีกรอบแสดงขึ้นมาล้อมรอบที่ Object ที่
ได้เลือกไว้ และท าการวาดภายใน Object ที่ได้คลิกเลือก การท าเช่นนี้จะเหมือนกับการ Group 
Object ดังนั้นถ้าต้องการแก้สี หรือแก้ไขแต่ละส่วน จะต้องท าดับเบิ้ลคลิกที่ Object เพ่ือสร้าง 
Isolate Mode แล้วคลิกเลือกแต่ละ Object ที่ต้องการแก้สี หรือจะใช้วิธีกดปุ่ม Ctrl แล้วคลิก 
Object ส่วนที่ต้องการการสีก็ได้  
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Pathfinders 
ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ Divide, Trim, Merge, Crop, Outline, Minus back 
Divide = คือ การตัดแยกส่วนของ Path ทั้งสองที่คาบเกี่ยวกัน แต่ละส่วนจะถูกแยกออก เมื่อ 
เปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Direct Selection Tool แล้วคลิกแต่ละส่วนของ Path จะสามารถแยก Path 
ออกจากกันได้ตามภาพ ส่วนของ Path ที่อยู่ด้านล่างที่คาบเกี่ยวกัน จะรวมกับ Path ด้านบน 
Merge = เป็นการรวม Group Path ระหว่างสอง Path ที่ Overlap กัน จะเหมือนกับ Unite ใน
ส่วนของ Shape Mode 
Crop = เป็นการตัด Group path ระหว่างสอง Path ที่ Overlap กัน แต่จะตัดส่วนเกินของ Path ที่
อยู่ด้านล่างออก จะเหมือนกับ Intersect ในส่วนของ Shape Mode 
Outline = คือค าสั่งที่ใช้ส าหรับเปลี่ยน Path เป็น Outline Mode เท่านั้น 
Minus Back = เป็นการตัด Group Path ระหว่างสอง Path ที่ Overlap กัน แต่จะตัดส่วนล่่าง 
Path ทั้งหมด และส่วนที่ Overlap กับส่วนบนด้วย จะเหมือนกับ Minus ในส่วนของ Shape Mode 
แต่จะสลับส่วนที่ถูกตัดเท่านั้น 

การใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Merge and Subtract Object แต่ก่อนที่จะใช้เครื่องมือนี้ จะต้องท าการ
เลือก Object ที่ต้องการทั้งหมดก่อน ส่วนการท าโดยให้ลากผ่าน Path ที่ต้องการ Merge หรือ 
Subtract (ถ้ากดปุ่ม Alt แล้วลากจะเกิดการ Subtract แทน) จะใช้คลิกหรือ ลากผ่านก็ได้ ส่วนที่ถูก
เลือกจะท าการ Merge แต่ส่วนที่ไม่ถูกเลือกจะเป็น Subtract 

การใช้ Blob Brush  
การสร้างเส้น Path ด้วยการทา และเมื่อทารวมกันจะท าให้เกิดการรวม Path สามารถปรับขนาดห้ว
แปรงได้ด้วยการใช้ Bracket [ or ] 

การใช้ Paint Brush and Pencil Tool 
วิธีใช้ก็เพียงเลือกเครื่องมือแต่ละแบบ แล้วท าการทาลงบน Artboard เท่านั้น การทามี 2 วิธี คือ ทา
แบบ Open Path คือ การทาไปปกติโดยที่ไม่มีการบรรจบกันระหว่างหัว และท้ายของการทา 
Close Path ท าโดยให้คลิกที่ Artboard ก่อน จากนั้นกดปุ่ม Alt จะเห็นสัญญลักษณ์วงกลม แล้วจึง
ท าการทา  เมื่อปล่อยเม้าส์ เส้น path จะวิ่งไปบรรจบกัน 
การทาแบบ Open ให้เป็น Close Path ท าได้โดยการทาปกติ แต่เมื่อต้องการจบ ให้กดปุ่ม Alt 
ก่อนที่จะปล่อยเม้าส์ 
การใช้ Smooth and Path Eraser Tool (อยู่ในกลุ่มของ Pencil Tool) 
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Smooth Tool ใช้ส าหรับวาดซ้ าเส้น Path เพ่ือแก้ไขเส้น Path ที่สร้างจาก Pencil tool ให้มีส่วน
โค้งมน ไม่ขรุขระ ก่อนวาดต้องท าการเลือก Path นั้นก่อนด้วย Selection Tool 
Eraser Tool ลักษณะการท าเหมือน Smooth Toll แต่เป็นการลบเส้น Path ก่อนลบ จะต้องท าการ 
Selection Path ที่จะลบก่อน 

การใช้เครื่องมือ Pen Tool 
เครื่องมือนี้ใช้ส าหรับการสร้างเส้น Path ลักษณะการท าของเครื่องมือนี้จะเป็นการสร้างจุดเพ่ือ
เชื่อมโยงให้เกิดเส้น ซึ่งเรียกว่าเส้น Path เมื่อเลือกเครื่องมือ Pen Tool เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปปากกา
ให้ท าการคลิกเพ่ือสร้างจุดเริ่มต้น และจุดต่อไปตามแนวที่ต้องการสร้างเส้น Path เมื่อสร้างจุดมาจน
ครบรอบกับจุดแรกที่สร้าง เครื่องหมายวงกลมจะแสดงขึ้นมาให้เห็นข้างเม้าส์รูปปากกา ให้คลิกที่จุด
แรกอีกครั้ง จะเป็นการ Close Path ที่สมบูรณ์  
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งจุดของเส้น Path มีด้วยกัน 2 แบบ คือ Convert Anchor Point Tool 
และ Direct Selection Tool  

การปรับแต่งเส้น Path เพ่ือปรับความโค้ง ท าได้ 2 วิธี 
หนึ่ง ปรับแต่งขณะสร้างเส้น Path โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool  เมื่อคลิกสร้างจุด ให้คลิกค้างไว้แล้ว
ลากออกห่างจากจุด จะเกิดก้านส าหรับใช้ปรับแต่งความโค้งขึ้นมาทั้งสองด้านของจุด ขณะที่เม้าส์
ยังคงคลิกค้างไว้ ให้เลื่อนขึ้น ลง หรือ ลากเข้า ออกได้  ขณะลากถ้ากดปุ่ม Shift จะท าให้เส้นที่ลาก
นั้นเป็นเส้นตรง ถ้าต้องการปรับมุมของก้านโดยไม่กระทบกับแนวของเส้น Path ให้กดปุ่ม Alt เพ่ือ
ปรับลากก้านที่ใช้ส าหรับปรับเส้น Path 
สอง ปรับแต่งหลังจากสร้างเส้น Path แล้ว โดยการใช้เครื่องมือ Direct Selection Tool คลิกบนเส้น 
Path จะเกิดก้านปรับเส้น Path ที่ต าแหน่งของแต่ละจุด Anchor Point ซึ่งจะแสดงก้านให้เห็นทั้ง
สองด้าน น าเม้าส์คลิกที่ปลายของก้านในฝั่งที่ต้องการปรับ ลักษณะการปรับแต่งท าเช่นเดียวกันกับ 
Pen Tool หรือ Convert Anchor Point Tool ใช้คลิกปรับหลังจากได้มีการ Selection Path แล้ว  
Symbol หลายแบบให้เลือกใช้ สามารถปรับขนาด Symbol โดยการปรับเลื่อนขนาด หรือ Rotate ที่ 
Bounding Box ของ Symbol นั้นได้เลย 

การใช้ Symbol Tools 
ใช้ส าหรับปรับแต่ง Symbol ให้เกิดรูปแบบต่างๆ ก่อนใช้ให้คลิกเลือก Symbol ก่อน จากนั้นก็คลิก
เลือกเครื่องมือที่ต้องกาน แล้วมาคลิกตรงจุดที่่ต้องการใส่ Symbol บน Artboard แต่ละรูปแบบ ถ้า
กดปุ่ม Alt จะท าให้เกิดการแสดงผลต่างๆ ที่กลับกัน 
 
Symbol Sprayer Tool เป็นเหมือนกับการพ่นสเปร์ยแต่แทนที่จะเป็นสี กับเป็น Symbol ที่ได้เลือก
ไว้ ถ้าคลิกค้างไว้ก็จะยิ่งมี Symbol แสดงออกติดกันมาก  
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Symbol Shifter Tool เครื่องมือนี้มีไว้ส าหรับใช้กับ Symbol ที่สร้างขึ้นมาแล้ว และต้องการเปลี่ยน
ต าแหน่ง วิธีท าโดยการคลิกที่ Symbol นั้นแล้วลากไปยังต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ 
Symbol Scruncher Tool เครื่องมือที่ใช้ในการเลื่อน Symbol เข้ามาหากัน 
Synbol Sizer Tool เครื่องมือที่ใช้ในการเพ่ิมขนาด Symbol โดยการคลิกท่ี Symbol นั้น  
Symbol Spinner Tool เครื่องมือที่ใช้ส าหรับคลิกแล้วปรับต าแหน่งเพ่ือ Rotate Symbol เมื่อคลิก
แล้วจะเห็นลูกศร ต้องการปรับไปทิศทางใหนก็ให้ลูกศรชี้ไปทางนั้นแล้วปล่อยเม้าส์ 
Symbol Stainer Tool เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนสี โดยการเลือกสี แล้วคลิกที่ Symbol ที่
ต้องการเปลี่ยน 
Symbol Screener Tool เครื่องมือที่ใช้ส าหรับ ส าหรับสร้าง Transparency Effect โดยการคลิกที่ 
Symbol นั้น การคลิกแต่ละครั้งจะมีผลกับระดับ Transparency  
Symbol Styler Tool การใช้เครื่องมือนี้จะต้องใช้ร่วมกับ Graphic Style เมื่อสร้าง Symbol ขึ้นมา 
แล้วต้องการใส่ Graphic Style ลงบน Symbol นั้น ให้คลิกที่เครื่องมือแล้วไปเลือก Graphic Style 
บน Graphic Panel ที่ต้องการ จากนั้นมาคลิกที่ Symbol ที่สร้างไว้ 
เมื่อต้องการสร้าง Smbol กลุ่มใหม่ ให้คลิกที่ Artboard ก่อน เพ่ือ Un-select กลุ่มเดิม แล้วค่อยทา
เพ่ือสร้างกลุ่มใหม่ หรือถ้าต้องการเพิ่มให้กับกลุ่มเดิมก็ Select ที่กลุ่มนั้นก่อน แล้ว Spray เพ่ิม 

การสร้าง Symbol 
ให้เลือก Symbol ที่สร้างขึ้นมา แล้วคลิกลากเข้าไปใน Symbol Panel จะมีหน้าต่าง Symbol 
Option ตั้งชื่อและปรับแต่ง Type โดยให้เลือกเป็น Graphic อย่างอ่ืนไม่ต้องเลือก ถ้าต้องการเก็บ 
Symbol ที่สร้างให้คลิก Symbol ที่สร้างแล้วคลิกลูกศรที่แถบ Symbol Panel เลือก Save 
Symbol Library เลือกที่เก็บ เหมือนกับการสร้างอย่างอ่ืน ถ้าต้องการเก็บในโปรแกรมก็ตั้งชื่อแล้ว 
Save ถ้าต้องการเก็บไว้ใน Hard Drive ก็เลือกแล้ว Save ไว้ใน Drive ที่ต้องการพร้อมตั้งชื่อ 
เมื่อต้องการใช้ก็คลิกที่ Symbol Labrary - User Defined แล้วเลือกรูปแบบ Symbol ที่ต้องการ 
หรือถ้าเก็บไว้ที ่Hard Drive ให้เลือกเป็น Other Library แล้วเลือกจากที่ได้เก็บไว้ 

การท า Break Link to Symbol 
ท าการคลิกลาก Symbol ที่ต้องการใช้ออกมาจาก Symbol Panel แล้วเลือกไอคอน  Break Link 
to Symbol ที่อยู่ด้านล่าง Symbol Panel จะท าให้นั้น Symbol นั้นกลายเป็น Path จากนั้น
สามารถใช้ Direction Selection Tool คลิกที่แต่ละ Path เพ่ือปรับแต่ง เช่นเปลี่ยนสีได้ เมื่อ
ปรับแต่งเสร็จก็สามารถสร้างเป็น Symbol ใหม่ได้ โดยการคลิกแล้วลากเข้าไปที่ Symbol Panel 
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การท า Redefine Symbol 
คือการก าหนดค่าใหม่ให้กับ Symbol เดิมที่น ามาใช้eท า Break Link to Symbol แต่ก่อนท าต้อง
คลิกเลือก Symbol ที่จะท า Redefine ก่อน วิธีท าให้คลิกที่ลูกศรบนแถบ Symbol Panel แล้วเลือก 
Redefine Symbol  

การใช้เครื่องมือ Perspective Grid Tool 
วิธีนี้เหมือนกับการท า Vanishing Point ในโปรแกรม Photoshop จุดต่างๆ สามารถปรับต าแหน่งได้ 
จุดบนสุด ควบคุมความสูงของ Grid คลิกลากข้ึนลง 
จุดด้านข้าง ซ้าย ขวา ด้านนอก ควบคุม horizon line หรือ view line คลิกลากข้ึนลง 
จุดด้านข้าง ซ้าย ขวา ด้านใน คือ vanishing point คลิกลากเพ่ือคลุม object 
จุดด้านล่าง ซ้าย ขวา ส าหรับเคลื่อนย้าย คลิกลากไปมา 
จุดด้านล่าง ตรงกลางคลิกลากข้ึนลงปรับ floor 
จุดด้านล่าง ด้านขวา คลิกลากข้ึนลงปรับ grid ด้านขวา คลิกสวิงไปมา 
จุดด้านล่าง ด้านซ้าย คลิกลากข้ึนลงปรับ grid ด้านซ้าย คลิกสวิงไปมา 
ถ้าคลิก View - Perspective Grid สามารถเลือกรูปแบบของ Grid ได้ เช่น One, Two and Three 
Points Perspective ส่วนค่า Default คือ Two Points 
เมื่อเลือกเครื่องมือ Perspective Grid Tool จะเห็นไอคอนแสดงส่วนของ Grid ที่มุมบนด้านซ้ายมือ 
สามารถคลิกเลือกแต่ละด้านได้ในไอคอน Cube นี้ หรือใช้ คียลัด 1 - 3 ได้ แทนการคลิก 
การสร้าง Perspective Tool กับ Artwork (เติมบางสิ่งลงใน Artwork) 
เมื่อปรับเครื่องมือคลุมวัตถุได้แล้ว สามารถเลือก Rectangular มาลากคลุมแต่ละส่วนได้ จะแนบ
เหมือนกับการท า Vanishing Point ใน Photoshop แต่ก่อนที่จะน ามาลากทับ ต้องเลือกด้านบน
ไอคอน Cube ก่อน ถ้าต้องการปรับต าแหน่ง Rectangular ให้ใช้ Selection Toll มาคลิกลาก 
สามารถใส่ Text ก็ได้ โดยพิมพ์ลงบน Artboard ตรงไหนก็ได้ จากนั้นใช้เครื่องมือ Perspective 
Selection Tool อยู่ที่เดียวกับ Perspective Grid Tool มาคลิกเพ่ือลากไปไว้ร่วมกับส่วนทีท า 
Vanishing Point ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ Selection Tool มาดับเบิ้ลคลิกที่ Text เมื่อแก้ไขเสร็จก็
คลิกลูกศรที่อยู่มุมบนซ้าย หรือจะใส่ Symbol ก็ได้ การท าเหมือนกับ Text 

การพิมพ์งาน Artwork Printing 
เมื่อท างานเสร็จแล้วต้องการส่งงานให้กับผู้อ่ืนให้ใช้เมนู File - Print หน้าต่าง Print แสดงขึ้นมา 
จากนั้นก าหนดค่างต่างๆ ดังนี้ 
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Over All Setting 
Print Preset = สามารถเลือกรูปแบบ Default หรือ ถ้าก าหนดเองก็เลือก Custom 
Printer = เลือกเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
PPD = เลือก Default (Adobe PDF) 
General ควรปรับที่ 
Media size = ขนาดกระดาษ 
Orientation = แนวกระดาษ 
Placement = ต าแหน่งภาพบนกระดาษ 
Output ควรปรับที่  
Printer Resolution = ค่าความละเอียดที่ต้องการพิมพ์ 
Summary ควรปรับที่ 
Warning = ตรวจเช็คว่ามีข้อความเตือนอะไรว่าต้องท าการปรับแต่งหรือเปล่า 
นอกนั้นทุกอย่างจะปล่อยตามค่า Default จากนั้นเลือก Done ก็จะกลับมาที่หน้างาน แล้งให้ท าการ 
Save เพ่ือในครั้งต้่อจะได้ท าการไปสั่ง Print ได้เลย โปรแกรมจะจ าค่าที่ตั้งนี้ไว้ หรือ จะท าการสั่ง 
Print เลยก็ได้ 

การ Save Artwork 
ใช้เมนู File - Save As ท าการตั้งชื่อ ในส่วนของ Save as type ให้เลือกเป็น Adobe Illustrator 
(*AI) เมื่อคลิก Save จะไปที่หน้า Option ให้ปล่อยตามค่า Default แล้วกด Save 

การ Save File  
บางครั้งการที่โปรแกรมที่ใช้นั้นเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าผู้อ่ืนซึ่งใช้เวอร์ชั่นเก่ากว่า อาจท าให้ไม่สามารถ
เปิดชิ้นงานที่ส่งไปให้ได้ ดังนั้นควรจะมีการปรับการ Save ชิ้นเพื่อให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าเปิดได้โดยใช้
เมนู 
File - Save as เมื่อตั้งชื่อแล้วกด Save จากส่วนนี้ให้เลือกในส่วนของ Version ให้เป็นรุ่นที่ต้องการ 
แต่ถ้าเลือก Version ที่ต่ ากว่ามากอาจท าให้โปรแกรมตัด Attribute ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้สร้างขึ้น
ออกไป เพราะฉะนั้นตอนสร้างชิ้นงานควรนึกถึงในส่วนนี้ด้วย 

การ Saving Template 
คือการสร้าง Artwork เพ่ือให้เป็นต้นแบบแล้วให้ผู้อ่ืนสามารถน าไปใช้ได้ เช่น Template ของ 
นามบัตร ในการสร้างนี้จะต้องท าการล็อคเลเยอร์ของ Object ที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนก่อนท าการ 
Save ดังนั้นผู้ที่น าไปใช้ จะสามารถแก้ไขเฉพาะส่วนที่ก าหนดให้เปลี่ยนได้เท่านั้น เช่น สามารถเปลี่ยน
เฉพาะชื่อ แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลย 
illustrator cs6 
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วิธีการท าโดยใช้เมนู File - Save as Template นามสกุลของงานจะเป็น xxx.ait (adobe 
illustrator template) ส่วน Save as type ก าหนดให้เป็น Illustrator Template (*AIT) 
วิธีเปิด Template File ท าโดยใช้เมนู File - New from Template แล้วเลือกรูปแบบที่เป็น Preset
หรือที่ได้สร้างไว้มาใช้งาน 

การ Save ชิ้นงานให้เป็น PDF File 
การส่งงานในรูปแบบนี้ดีที่สุด เพราะส่วนมากทุกเครื่องจะมีโปรแกรมอ่าน PDF File วิธีท าคือใช้เมนู
File - Save as - PDF จากนั้นตั้งค่าในส่วนต่างๆ 
General : 
Adobe PDF Preset = เลือกเป็น Illustrator Default แต่ถ้าเลือก PDF/X จะเป็นรูปแบบของโรง
พิมพ์, ส่วน Press Quality ดีที่สุด, Smallest File Size เหมาะส าหรับเว็บ 
Standard = ระบบจะตั้งให้ตามการเลือกค่า Preset 
Compatibility = เป็นการเลือกรูปแบบโปรแกรมท่ีใช้ในการอ่านไฟล์ 
ส าหรับส่วนอื่นๆ ก็สามารถตั้งค่าได้อีกมามาย เช่น การตั้งค่า Security ลองปรับตั้งค่ากันดูนะครับ 

การ Save for Web  
วิธีนี้ใช้เพ่ือการลดขนาดชิ้นงานให้เล็กลงเพ่ือเหมาะสมกับการใช้งานบนเว็บไซด์ วิธีท าโดยการใช้เมนู  
File - Save for Web สามารถ Save เป็นไฟล์อะไรก็ได้ เช่น Jpeg, gif, png แต่ถ้าชิ้นงานมี 
Gradient ประกอบอยู่ด้วยไม่ควรท าเป็น Gif File จากนั้นก็ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับแต่ละประเภท
ไฟล์ เพ่ือให้ชิ้นงานยังคงรักษารายละเอียด ความสวยงาม 
การ Export to be High Resolution Bitmap Image 
โดยการ Export เป็น TIFF File ซึ่งเหมาะกับงาน Commercial Print วิธีท าคือเปิดเมนู File - 
Export - ท าการตั้งชื่อชิ้นงาน และเลือกประเภทเป็น TIFF จะมีหน้าต่าง TIFF Option แสดงขึ้นมา
เพ่ือท าการตั้งค่าต่างๆ 
ตามภาพ ส่วนถ้าเลือก LZW จะท าให้มีการบีบอัดไฟล์งาน 

การ Copy File to Photoshop 
ถ้าต้องการส่งชิ้นงานจากโปรแกรม Illustrator ไปที่โปรแกรม Photoshop เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ
สามารถท าได้โดยการ Selection Object แล้วใช้ค าสั่ง Copy จากนั้นใช้ค าสั่ง Paste ในโปรแกรม
Photoshop โดยให้เลือกเป็นแบบ Smart Object 
ขณะที่อยู่ในโปรแกรม Photoshop ถ้าต้องการแก้ไขงานโดยใช้โปรกรม Illustrator ให้ท าการดับเบิ้ล
คลิกที่ ไอคอน Smart Object จะท าให้ระบบส่งงานนั้นกลับไปทีโปรกรม Illustrator เมื่อแก้เสร็จ
แล้วให้ท าการคลิกกากบาทที่ Tab ของชิ้นงานนั้น จะมีหน้าต่างแสดงตามภาพด้านล่าง ให้คลิก Yes ก็
จะกลับไปที่โปรแกรม Photoshop อีกครั้ง พร้อมกับอัพเดทชิ้นงานให้ด้วย 
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1แนวคิด 
 แนวคิดของเกมเป็นเกมแนวพัลเซิลโดยเป็นเกมออฟไลน์ที่เล่นบนคอมพิวเตอร์และใน
อนาคตอาจพัฒนาต่อยอดเข้าสู่สมาท์โฟน ตัวเกมเน้นสีสันที่สวยงามเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะ
วัยเด็กของการเรียนรู้สามารถฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักของตรรกศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของผู้เล่นและระบบที่ใช้อุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจจะสอดแทรกอยู่ในระบบ
เกมที่ไม่อยากเกินไป ผู้เล่นต้องสนุกและมีความยากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆตามระดับของผู้เล่น แต่ก็จะไม่ยาก
เกินไปจนท าให้รู้สึกเบื่อ 
 และได้น าเอาปลาสายพันธุ์ต่างๆมาดัดแปลงเป็นการ์ตูนสีสันสดใสน่ารักเป็นที่ชื่นชอบ
ของหลายๆคนและสามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ โลกใต้ท้องทะเล และความรู้เกี่ยวกับปลาสาย
พันธุ์ต่างๆให้กับผู้เล่นได้ โดยได้ระบบภายในตัวตัวเกมไว้ดังนี้ 

ผู้เล่นจะต้องสไลด์ปลาที่มีสายพันธุ์เดียวกันหรือปลาที่เหมือนกัน ซึ่งจะมีอยู่3แบบ 3 สี
สไลด์ปลามากกว่า3ตัวขึ้นไปเพ่ือเก็บคะแนนและยังมีรบบไอเทมคอยช่วยเหลือผู้เล่นและระบบคอมโบ
ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเก็บคะแนนไวขึ้นแล้เป็นส่วนเสริมในเกมเพ่ือเพ่ิมความสนุกของเกมอีกด้วยและยังมี
ระบบอุปสรรคของเกมซึ่งจะมีปลาที่เป็นปลาสายพันธุ์น้ าลึก ปลาชนิดนี้จะมีงวงแสงอยู่ข้างหน้าเพ่ือล่อ
ให้ปลามาติดกับดักเพ่ือกินเป็นอาหารเราสามารถก าจัดปลาตัวนี้ได้โดยผ่านปลา3ตัวหลักของเรา
นั้นเอง ซึ่งระบบนี้จะเป็นการการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เล่น ฝึกสมอง ทักษะการใช้มือ
และสายตาเพื่อดูความเหมือนกันของสีหรือชนิดของปลา และมีความเร็วในแต่ละฉากที่ไม่เท่ากันโดยมี
ทั้งหมด4ฉาก 4แบบ ความเร็วไม่เท่ากัน จ านวนของแถวก็จะเพ่ิมในฉากที่3และ4 เป็น4 แถวจากเดิม3
แถว และยังมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนอุปสรรคท่ีมีเยอะขึ้นและยังเพ่ิมปฎิสัมพันธ์กันด้วย ระบบของเกม
จะมีการท าคะแนนสูงสุดเพื่อแข่งขันกันโดยมีทั้งวัด คะแนนสูงสุด หรือวัดจ านวนของปลา 
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3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่1: เกม BirdZapper 

 

ภาพที่3-1: แสดงตัวอย่างเกม BirdZapper 
เกม BirdZapper เป็นเกมบน มือถือสมาท์โฟนที่เล่นโดยใช้หลักตรรกศาสตร์และการ

ลากนกท่ีมีสีเดียวกันเพ่ือท าลายและเก็บคะแนน 
จุดเด่นของเกม Minesweeper 

- เป็นเกมท่ีฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักของตรรกศาสตร์ 
- เล่นง่ายผู้เล่นสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ไม่อยากถ้าเทียบกับเกมที่ฝึกทักษะการคิด

และการแก้ไขปัญหา อ่ืนๆ 
- การเล่นแต่ละเกมใช้เวลาที่ไม่นานเหมาะเป็นเกมเล่นฆ่าเวลา หรือแก้เบื่อได้  

จุดด้อยของเกม Minesweeper 
- เกมไม่มีความหลากหลาย ขาดการท าคอมโบ 
- มีระดับการเล่น น้อยเกินไป 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
จากจุดเด่นของเกม BirdZapper นั้นสามารถน าเอาวิธีการเล่นที่ฝึกทักษะการคิดอย่าง

เป็นระบบโดยใช้หลักของตรรกศาสตร์ มาใช้ภายในโครงงานได้เพราะวิธีการเล่นไม่สับซ้อนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย มาประยุกต์เข้ากับโครงงาน 
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กรณีศึกษาที่2: เกม Marine Preschool 

 
ภาพที่3-2 : แสดงตัวอย่างเกม Marine Preschool 

 
เกม Marine Preschool เป็นเกมของค่าย Difficulty ที่เล่นผ่าน Facebook เป็นเกม

แนวจัดการปลา ตกแต่งออกแบบ ซื้อและผสมพันธุ์ปลาคล้ายกับการเลี้ยงปลา 
จุดเด่นของเกม Marine Preschool 

- มีสายพันธุ์ของปลามากมายหลายชนิด 
- ใช้มุมมองแสดงผลแบบ 2 มิต ิซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจในเกมแนวการ์ตูน 
- ผู้เล่นสามารถเล่นกับเพ่ือนบน Facebook ได้โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมและช่วยเหลือ

เพ่ือนได้โดยเลือกจาก Interface ด้านล่าง 
- ผู้เล่นสามารถออกแบบจัดการกับฉากโดยตกแต่ง ฉากให้มีความหลากหลายได้ 

จุดด้อยของเกม Dragon city 
- Interface ใช้ยากผู้เล่นจะสับสนในการใช้งาน 
- ตัวเกมจะมีอาการกระตุกเมื่อมีการตกแต่งที่เยอะเกินไปในระดับหนึ่ง 
- ระบบการเล่นที่น้อยเกอนไปท าให้ผู้เล่นอาจเบื่อง่าย 

 วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
จากจุดเด่นของเกม Marine Preschool นั้นสามารถน าเอาวิธีการแสดงผลในมุมมอง 2 

มิติ มาใช้ได้เพราะเป็นมุมมองที่เหมาะกับเกมแนวการ์ตูนกราฟฟิคน่ารักๆ ที่ใช้การจัดการและการ
แสดงผลแบบ 2 มิติแต่ท าให้ภาพนั้นดูน่าสนใจมากกว่าภาพแบบ 2มิติธรรมดา และการออกแบบของ
องค์ประกอบปลาและฉากท่ีน่าสนใจน ามาประยุกต์ใช้กับโครงงาน 

   ส
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กรณีศึกษาที่ 3: เกม Happy Fish 

 
ภาพที่ 3-3: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Happy Fish 
 
 เกม Happy Fish เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีมุมมองแบบ 2มิติ อีกเกมหนึ่ง 
ที่มีกราฟฟิคท่ีสวยและน่าสนใจ โดยเกมมีความน่าสนใจในการเลือกสายพันธุ์ชนิดของปลาที่มีอยู่เยอะ
มาก และยังสามารถผสมพันธุ์ปลาต่างๆออกมาเป็นสายพันธุ์แปลกๆใหม่ได้อีกมากมาย  ซึ่งระบบ
หลักๆของเกมนี้คือ ให้ผู้เล่นท าการหาตังเพ่ือน าไปซื้อพันธุ์ปลาหรือเพ่ือใช้ผสมพันธุ์ปลาชนิดพิเศษ
แบบต่างๆมากมาย 
จุดเด่นของเกม Happy Fish 

- สายพันธุ์ของปลาที่มีอยู่มากมาย 
- กราฟฟิคท่ีสวยงาม 

 
จุดด้อยของเกม Happy Fish 

- ระบบการเล่นที่น้อยเกอนไปท าให้ผู้เล่นอาจเบื่อง่าย 
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 

- ใช้เป็น Reference ของการออกแบบปลาหลายๆชนิด 
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กรณีศึกษาที่ 4: เกม Run Sheldon 

 
ภาพที่ 3-4: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Run Sheldon 
 เกม Run Sheldon เป็นเกมบน สมาท์โฟน ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีระบบ
การเล่นที่น่าสนใจ และมีกราฟฟิคที่เป็นเอกลักษณ์ การวาดที่เรียบง่ายแต่ใช้สีที่น่าสนใจ เกมนี้จึงเป็น
เกมที่น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะติดอันดับท๊อปของ app store 
จุดเด่นของเกม Run Sheldon 

- เป็นเกมท่ีมีสไตล์กราฟฟิคท่ีเป็นเอกลักษณ์ น่ารักดึงดูดผู้เล่น 
จุดด้อยของเกม Run Sheldon 

- ไอเทมท่ีสวยๆจะต้องเติมเงินซื้อเท่านั้น 
- ระบบการเล่นทีมีน้อยเกินไปท าให้ผู้เล่นเบื่อง่าย 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
- น าสไตล์การใช้สี และรูปแบบของการวาดตัวละครมาใช้ภายในเกมท าให้เกม 

 มีตัวละคนที่ดูน่ารัก 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 

4.1โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
 
เนื้อเรื่อง 
เรื่องเริ่มต้นขึ้นมาจากชาวประมงคนหนึ่งได้ออกมาหาปลาในท้องทะเลตามปรกติ แต่แล้ว

เมื่อชาวประมงได้จับปลามาทั้งหมด3 ชนิดด้วยกันและเมื่อชาวประมงก าลังแล่นเรือกลับเข้าฝั่งก็เกิด
เหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจขึ้นเมื่อจู่ๆ เกิดคลื่นขนาดยักษ์ถาโถมเข้าใส่เรือหาปลาของชาวประมงที่มี
ปลาอยู่เต็มเรือ เมื่อเรือโดนคลื่นยักษ์นั้นปลาที่จับมาได้ก็หนีหลุดออกไปจากเรือ ชาวประมงเสียใจมาก
ที่ปลาที่จับมาได้หลุดหนีไปจากเรือจึงเริ่มการจับปลาอีกครั้งแต่ ครานี้เมื่อกลับไปจับปลาคลื่นยักษ์นั้น
ได้พัดหลายสิ่งเข้ามาในทะเลทั้งปลาแองเกิล และอุปสรรคต่างมากมายที่ท าให้จับปลากันได้ยากขึ้นถึง
คราวที่ต้องช่วยชาวประมงจับปลากันแล้ว 

 การด าเนินเนื้อเรื่อง 
เกม Fishing Wave เป็นเกมที่ผู้เล่นจะช่วยชาวประมงที่ถูกคลื่นยักษ์พัดใส่เรือจนปลาที่

จับมาได้หายไป โดยจับปลาทั้ง3ชนิดที่โดนคลื่นยักษ์หายไปในทะเลและ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
มากมายที่มากับคลื่นยักษ์นั้นและต้องเจอกับปลาแองเกิลที่เป็นศัตรูที่คอยจะขัดขวางกินปลาที่ผ่านไป
มาและยังแข่งกับเวลาสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ที่ต้องจับปลาเพ่ือช่วยชาวประมง แต่ยังมีไอเทมที่
คอยช่วยเหลือจากชาวประมงอยู่พร้อมกับกระแสน้ าของทะเลที่คอยพัดท าให้คลื่นในทะเลไม่สงบเกิด
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฉากและสถานที่ที่ต้องช่วยชาวประมงในการจับปลาถ้าพร้อมแล้วก็
ออกไปช่วยชาวประมงจับปลากันเลย 
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ภาพที่4-1: Concept Art เกม Fishing Wave 

 
ภาพที่4-2 : Character Design 
 
4.2 Character Design 
 ตัวละครที่เป็นปลาภายในเกมนั้น มีการเอาต้นแบบจากปลาที่มีอยุ่จริง เพ่ือใช้ท าการ
อ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐานของปลาชนิดนั้นๆ โดยในการออกแบบตัวละคร จะลดทอนรายละเอียดจากของ
จริงโดยที่ยังดูออกว่าเป็นปลาชนิดไหน และออกแบบให้มีความน่ารัก และสีสันสดใส เพ่ือให้เข้ากับ
คอนเซปของเกมที่วางไว้ ซึ่งปลาที่น ามาใช้ในเกม มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 : ตารางแสดงปลาชนิดต่างๆเปรียบเทียบกับรูปต้นแบบ  
ภาพปลาตัวจริง สายพันธ์ุปลา ลายละเอียดการออกแบบ 

 

 

Oscar Fish ใช้ลักษณะเด่นของปลาพันธุ์นี้คือ
ล าตัวที่ใหญ่หางเล็กและครีบเล็ก

ปากท่ียื่นออกมา 

 

 
 

 

RosyBarb Fish 

 

 

ใช้ลักษณะเด่นของปลาพันธุ์นี้คือ
ล าตัวที่เรียวยาวและหางท่ีพลิ้ว

เป็นปลาสวยงามพันธุ์หนึ่ง 

 

 
 

 

Ryukin Fish 

ใช้ลักษณะเด่นของปลาพันธุ์นี้คือ
ล าตัวอ้วนหางและครีบแหลม
เป็นเส้นมองเห็นได้ง่ายและ
ลักษณะพิเศษที่ชอบพ่นฟอง

ออกจากปาก 

 

 
 

 

Angler Fish 

 

 

ใช้ลักษณะเด่นของปลาพันธุ์นี้คือ
ฟันที่แหลมคมและจงอยแสงที่ใช้
เป็นตัวล่อเหยื่อมากินเป็นอาหาร 

 
4.3 Item Design 
 ในเกมมีไอเทมทั้งหมด 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่างกันออกไปโดยที่ในการ
ออกแบบไอเทมแต่ละชิ้นนั้น จะต้องค านึงถึงหลักความเป็นจริง และจุดประสงค์ในการใช้งานไอเทม
นั้นๆ เพ่ือให้บรรยากาศภายในเกมดูสมเหตุสมผล 
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ภาพที่4-3 : Item Design 
 
ตารางท่ี 4-2 : ตารางการออกแบบ 

ชื่อไอเทม ภาพสเกต แนวคิดการออกแบบ 

Clock  นาฬิกาสื่อถึงเวลาจึงใช้เป็นตัว
สื่อถึงการออกแบบในเรื่องของ
เวลาในการเล่นภายในเกม 

Knight hat  หมวกเหล็กของทหารสื่อถึง
ความแข็งแรงและการป้องกัน
การโจมตีจากศัตรู 

Ice  น้ าแข็งสื่อถึงความหนาวเย็น
และการหยุดนิ่งจึงน ามาใช้เป็น
ไอเทมท่ีเกี่ยวกับการหยุดการ
เคลื่อนไหว 
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4.4 Backgrounds  
 หน้าหลักของเกมนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฉาก โดยฉากแรกเป็นฉากที่มีซากเรือเก่าจม
อยู่ ฉากที่2เป็นฉากท่ีมีซากสิ่งก่อสร้างปรักหักพังและสาหร่ายขึ้นมาตามแนวทาง และฉากที่3เป็นฉาก
แมงกะพรุนที่มีอยู่มากมายในท้องทะเล และฉากสุดท้ายเป็นฉากเรือด าน้ าในใต้ท้องทะเลลึกโดยในทุก
ฉากที่เปลี่ยนไปนั้นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทองทะเลตามล าดับความลึกโดยด่านแรกอยู่
บนผิวน้ าเห็นปาการังมากมายสวยงานและด่านต่อๆมาก็เปลี่ยนความลึกและระดับความยากของเกม
เพ่ิมข้ึนไปโดยแต่ละฉากมีแนวคิดที่ต่างกันไปคือ ฉากแรกอยู่ไม่ลึกมากจึงใช้เรือที่อับปางและมีปาการัง
ที่สวยงามอยู่มากมาย และฉากที่สองเป็นฉากซากปรักหักพังและด้วยความเก่าแก่ของสิ่งก่อสร้างจึงมี
สาหร่ายมาเกาะพัวพัน และฉากสามเป็นถ้ าใต้ทะเลมีความอันตรายจากแมงกะพรุนและเศษกระดูก
ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล และฉากที่สี่เป็นระดับความลึกที่สุดจึงออกแบบให้มีเรือด าน้ าแสดงถึงความลึก
และกล่องสมบัติที่แสดงถึงการล่าสมบัติที่ยากของพวกโจรสลัดที่ตามหากันเมื่อเราสามารถท าคะแนน
ได้ถึงจุกที่ก าหนดระบบภายในเกมจะท าการเปลี่ยนฉากเพ่ือเพ่ิมระดับความยากของการเล่นให้กับผู้
เล่นโดยจะมีกราฟฟิคเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนฉาก 
 

 
ภาพที่4-4 : ภาพสเกตของฉาก 
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ภาพที่ 4-5 : โลโก้เกมฟิตชิ่ง เวพ 
แนวความคิดในการออกแบบโลโก้ : ใช้ครีบปลาเป็นส่วนประกอบในฟ้อนและใช้หยดน้ าแสดงถึงปลา
ที่ว่ายอยู่ในท้องทะเล 

 
ภาพที่4-6 : Story board 
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4.5 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ 
ส่วนของ Graphic 
- ใช้ Adobe Illustrator  ในการสร้างภาพสองมิติ 

เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมนี้ เพราะว่า การสร้าง vector graphic ใน Illustrator สามารถ export 
ลงใน Flash เพ่ือท าการอนิเมทได้ง่าย และสะดวกต่อการท างาน และจัดการไฟล์ 

ส่วนของตัวเกม Animation 
- ใช้ Adobe Flash ในการ Animate เพราะเป็นโปรแกรมท่ีง่ายและสามารถ รับ-ส่ง ไฟล์ 

จาก Illustrator ได้อย่างไม่มีปัญหา แลยังสะดวกในการจัดการไฟล์ต่างๆใน Library อีกด้วย 
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4.6 ตารางการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

 ตารางการด าเนินงานของฝ่ายกราฟฟิค เกม Fishing Wave มีดังนี ้
ตารางท่ี 4-3 : ตารางการท างานของฝ่ายกราฟฟิค  
ขั้นตอนและระยะเวลา

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

2556 2557 

  - Start Page          

  - Sea          

  - coral          

  - Clock          

  - Ice          

  - Angler          

  - Fish1          

  - Fish2          

  - Fish3          

  - Angler          

4. UI          

5. Background          

6. Animation          

7. Fix          
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 
 
 ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้น หลังจากที่วางแผนการด าเดินงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม
กระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการ Sketch Design ของปลา และไอเทมต่างๆ 
 
5.1 Sketch Design  
 เริ่มแรกจากการร่างภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ซึ่งเริ่มจากการวาด 
Outline ของตัวละครและไอเทมต่างๆจบครบถ้วน โดยที่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากนัก เพราะ
หลังจาก Sketch เสร็จแล้วจะต้องน าไปลงสีใน Adobe Illustrator CS5 ต่อไป 
 
5.2 Draft and coloring 
 หลังจากที่ได้ภาพ Outline แล้ว ให้น าเข้าโปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือที่จะท า
การลงสีต่อไป ซึ่งก่อนลงสีนั้นจ าเป็นจะต้องดราฟท์เส้น และส่วนประกอบต่างๆของภาพให้ครบถ้วย
เสียก่อน 

 
ภาพที่5-1 : การวาดภาพสเกต 
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ภาพที่ 5-2 : ภาพการดราฟท์เส้นใน Illustrator 

ซึ่งเรื่องส าคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ ในขึ้นตอนการวาดนี้จะต้องแบ่งตัวละครออกเป็น
ส่วนๆเพ่ือนจะได้เตรียม Animate เพราะถ้าไม่แยกส่วนให้ดี จะเกิดปัญหาในข้ันตอนการ Animate  
เมื่อดราฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มใส่สีให้กับตัวละครโดยที่การใส่สีนั่น จะต้องคอยดูเรื่องแสงและ
เงาให้ดี เพราะจะท าให้กราฟฟิคดูแล้วไม่เพ้ียน ซึ่งตัวละครแต่ละตัว สิ่งก่อสร้าง และไอเทมต่างๆก็จะมี
การใช้สีที่แตกต่างกันออกไป 
 

 
ภาพที่ 5-3 : ภาพตัวละครที่สงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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5.3 Import and Export File 
 หลังจากลงสี และแยกส่วนพร้อม Animate เรียบร้อยแล้ว ก็ท าการ Import File 
เวคเตอร์จาก Illustrator เข้ามายัง Flash เพ่ือเก็บไว้ใน library และเก็บไว้ใช้ Animate ต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5-4 : ภาพการน าไฟล์จาก Illustrator เข้ามายัง Flash 

ซึ่งเมื่อน้ าไฟล์เข้ามายัง Flash แล้ว จะต้องมีการจัดระเบียบไฟล์ให้เรียบร้อย เพราะไฟล์
ที่ต้องใช้มีจ านวนมาก การจัดโฟลเดอร์และตั้งชื่อให้ดีจะเป็นการช่วยให้ท างานได้สะดวกมากขึ้น โดย
ไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน Library ดังภาพ 

 
ภาพที่ 5-5 : ภาพไฟล์ใน Library ใน Flash 
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5.4 Animate 
 เมื่อเตรียมไฟล์ต่างๆ และน าไฟล์เข้ามายัง Flash เรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มท าการ 
Animate ซึ่งการท างานในแฟลช จะท างานโดยการใช้ Time Line เป็นหลัก 
 

 
 
ภาพที่ 5-6 : ภาพการท างานกับ Time Line 

 
ภาพที่ 5-7 : ภาพการท างานกับ Time Line 
 เมื่อท าการ Animate เสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว จึงท าการส่งไฟล์ไปให้โปรแกรมเมอร์
ท างานในข้ึนตอนต่อไป 
 
5.5 User Interface 
 นอกจากตัวละคร ไอเทม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเกมแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง 

คือ User Interface (UI) ซึ่งการที่ผู้เล่น จะสนใจเกม หรือมีความอยากเล่นเกมนั้น UI มีอิทธิพลเป็น

อย่างมาก ซึ่งการออกแบบ UI นั้น ต้องค านึงถึงความยาก-ง่าย ในการใช้งาน ความกลมกลืนกับตัวเกม 

และความสวยงาม 
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ภาพที่5-8 : User Interface 

UI ส าหรับหน้าเล่นเกม ซึ่งมีไว้ให้ผู้เล่น ใช้จัดการซึ่งมีค าสั่งต่างๆ ได้แก่ ปุ่มหยุดเกม ปุ่ม

ตั้งค่า ตัวแสดงเวลา และตัวแสดงคะแนนที่ผู้เล่นท าได้  

 

5.7 Backgrounds 

 หน้าหลักของเกมนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฉาก โดยฉากแรกเป็นฉากที่มีซากเรือเก่าจม

อยู่ ฉากที่2เป็นฉากที่มีซากสิ่งก่อสร้างปรักหักพังและสาหร่ายขึ้นมาตามแนวทาง และฉากที่3เป็นฉาก

แมงกะพรุนที่มีอยู่มากมายในท้องทะเล และฉากสุดท้ายเป็นฉากเรือด าน้ าในใต้ท้องทะเลลึกโดยในทุก

ฉากที่เปลี่ยนไปนั้นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทองทะเลตามล าดับความลึกโดยด่านแรกอยู่

บนผิวน้ าเห็นปาการังมากมายสวยงานและด่านต่อๆมาก็เปลี่ยนความลึกและระดับความยากของเกม

เพ่ิมข้ึนไปโดยแต่ละฉากมีแนวคิดที่ต่างกัน 

 
ภาพที่5-9 : ฉากแรกอยู่ไม่ลึกมากจึงใช้เรือที่อับปางและมีปาการังที่สวยงามอยู่มากมาย 
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ภาพที่5-10 : ฉากที่สองเป็นฉากซากปรักหักพังและด้วยความเก่าแก่ของสิ่งก่อสร้างจึงมีสาหร่ายมา

เกาะพัวพัน 

 
ภาพที่5-11 : ฉากสามเป็นถ้ าใต้ทะเลมีความอันตรายจากแมงกะพรุนและเศษกระดูกของสิ่งมีชีวิตใต้

ทะเล 
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ภาพที่5-12 : ฉากที่สี่เป็นระดับความลึกที่สุดจึงออกแบบให้มีเรือด าน้ าแสดงถึงความลึกและกล่อง

สมบัติที่แสดงถึงการล่าสมบัติที่ยากของพวกโจรสลัดที่ตามหากัน 

 

 
ภาพที่5-13 : เมื่อเราสามารถท าคะแนนได้ถึงจุกที่ก าหนดระบบภายในเกมจะท าการเปลี่ยนฉากเพ่ือ
เพ่ิมระดับความยากของการเล่นให้กับผู้เล่นโดยจะมีกราฟฟิคเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนฉาก 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

 
ภาพที่5-14 : ภาพหน้าเริ่มเกมใช้ของที่มีอยู่ในแต่ละฉากโดยแต่ละฉากจะมีของเด่นๆอยู่เลือกน ามาใช้
ทุกๆอันจากทุกฉากและมาจัดวางองค์ประกอบเข้าด้วยกัน 
 

 
ภาพที่5-15 : ฉากแสดงคะแนนเมื่อเล่นจบเกม 
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5.8 LOGO 

 
ภาพที่5-15 : โลโก้ของเกม 

แนวความคิดในการออกแบบคือใช้ตัวละครที่ใช้เล่นภายในเกมใสเป็นตัวหลักของโลโก้และใช้กรอบสี

ทองลายปลาหมึกแสดงถึงท้องทะเลและเลือกใช้พื้นหลังเป็นคลื่นเหมือนกับชื่อของเกม 
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บทที่  6 
สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 

 
6.1 สรุปผล 

 ผลจากการท าเกมได้ผลสรุปมาว่าเกมมีความคล่องตัวในการเล่นแต่พบปัญหาบางจุดใน

เรื่องของการแสดงผลของการอนิเมชั่นของกราฟฟิคที่แสดงทางหน้าจอแต่ภาพโดยรวมแล้วเกมนี้

สามารถเล่นได้คล่องตัว 

 

6.2 ปัญหาที่พบ 

 การท างานอาจมี Bug ที่ตรวจสอบไม่พบเนื่องจากเวลาในการทดสอบมีจ ากัด ซึ่งส่วน

ใหญ่ผู้เล่นใช้งานผิดจากท่ีก าหนดไว้ 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงยุคใหม่ที่สอดแทรกความรู้ และ 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมกับความสนุก และ เพ่ือน โดยสามารถ

อัพเดท เพ่ิมเติม ดาวและแผนที่ใหม่ๆเข้าไปอยู่เสมอ โดยรวมแล้วโปรแกรมสามารถท างานได้อย่าง

ราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงผล แต่อาจมีปัญหาการหน่วงของ Mouse ได้แล้วแต่

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และการท างานของ CPU 
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ภาคผนวก ก 
สายพันธุ์ปลาบริเวณทะเลอันดามัน 
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ภาพที่ ก-1 :  สายพันธุ์ปลาบริเวณทะเลอันดามัน 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก  ข 
ปะการังบริเวณทะเลอันดามัน 
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ภาพที่ ข-1 : แสดงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ 
เกาะรัง  เป็นเกาะที่มีแนวปะการังก่อตัวทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของเกาะ แนวปากา

รังกว้างประมาณ 30 เมตร มีระดับความลึกของน้ าทะเลประมาณ 3 เมตรในอดีตปะการงบริเวณนี้มี
ความสวยงามและมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
และยังขาดความรู้การอนุรักษ์ ท าให้แนวปะการังเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่เป็นที่นิยมในการ
น านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบกิจกรรมด าน้ า 
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ภาพที่ ข-2 : แสดงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ 
เกาะยักษ์ใหญ่หรือเกาะนก เป็นเกาะที่มีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะรัง

มีลักษณะเป็นกองหินโผล่พ้นน้ า มีแนวปากะรังรอบเกาะกว้างประมาณ 100-200 เมตร สามารถ
ประกอบกิจกรรมด าน้ าได้ทั้งแบบลึกและตื้น และด าน้ าได้รอบเกาะ แนวปะการังอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และสวยงามที่สุด สามารถพบเห็นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวปะการังบริเวณอ่ืนๆท าให้
นักท่องเที่ยวมาประกอบกิจกรรมในบริเวณนี้เป็นจ านวนมากซึ่งในเกาะนี้เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมา
ด าน้ ามีความนิยมในการประกอบกิจกรรมด าน้ ามากที่สุด 
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ภาพที่ ข-3 : แสดงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ 
เกาะทองหลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลอันดามัน พบแนวปะการังอยู่โดยรอบเกาะ 

สามารถที่จะด าน้ าดูปะการังได้รอบเกาะ มีศักยภาพที่สามารถประกอบกิจกรรมด าน้ าได้ทั้งแบบลึก
และน้ าตื้น มีสภาพปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีความสวยงาม มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล ส่วนด้านทิศตะวันออกของเกาะเป็นหาดทรายที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนได้ บางช่วย
เวลามีกระแสน้ าแรงท าให้เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการด าน้ า 
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โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชช่ิง เวพ 
Game Project “Fishing Wave” 

ธนาคม บูรณะวนิชกุล 13530654 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 
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สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
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