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13530169 : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
เรื่อง  : โครงการออกแบบเกมเรื่องแฟรงเกนสปารค 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางและเกมแฟรงเกนสปารคเปนเกมการจําลอง
สถานการณทางดานการคิด วิเคราะห สังเกต และวางแผน ที่จะตองใชตรรกะเขามามีสวนรวมใน
การคิด ผูเลนจะตองพยายามหาทางคิดคนวิธีที่ดีที่สุด เกมแฟรงเกนสปารคมีการใชความคิด
ในทางสังคมศาสตรที่โดดเดนเชนการจัดการ การวิจัยปฏิบัติการและจิตวิทยาเชนเดียวกับ
วิทยาศาสตร ที่จะตองใชความสามารถในทางตรรกศาสตรของผูเลน หรือการใชโลจิกเขามามีสวน
รวมนอกจากน้ีเกมแฟรงเกนสปารคยังชวยสงเสริมสถาบันครอบครัว พอแมสามารถเขามามีสวน
รวมกับลูกโดยรวมเลนเกมกับลูกๆได 
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ควบคุมดูแลจุลนิพนธที่ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเติมเต็มในจุดออนตางๆและแกไขสวนที่บกพรองจน
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ศิลปากรทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชาความรูจนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอแมและญาติพี่นองที่มอบความรักการดูแลและสนับสนุน
การศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันน้ี    ส
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีโดยเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ และ

กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในชีวิต ปัจจุบันนั้นมนุษย์มีการคิดค้น พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีนั้นยังส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านบวก
และด้านลบ การเล่นเกมของสังคมไทยทุกวันนี้ ก่อให้เกิดความรุนแรงของผู้เล่นมากขึ้น ไม่ว่าจะทาง
อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก จากข่าวรายวันที่น าเสนอในเรื่องของลูกวัยรุ่นฆ่าพ่อแม่ เนื่องจาก
ไม่ยอมให้เล่มเกม มีความกดดันจากการเล่นเกม จึงเป็นสาเหตุให้เกิดข่าวสะเทือนขวัญ 
 สาเหตุของการติดเกมมีด้วยกันหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักมาจากเนื้อหาของเกม ความสนุก
ของตัวเกม อีกทั้งผู้เล่นต้องแข่งขันกันเก็บเลเวลให้ได้สูงๆ จึงท าให้ผู้เล่นต้องแข่งขันกับเวลา สาเหตุ
รองคือ ผู้เล่นมีเวลาว่างมากเกินไป และไม่สามารถจัดสรรเวลาในการด าเนินชีวิตได้ เมื่อเพ่ือนชวนให้
เล่นเกม ก็ทดลองเล่นแล้วก็ลงเอยด้วยการติดเกม ปัญหาที่ตามมาก็คือ ผู้เล่นใช้เวลากับเกมมากเกินไป 
ไม่ใช้เวลาว่างท าคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวหรือสังคม ผู้เล่นที่ไม่มีวุฒิภาวะพอ นอกจากอาจจะ
สร้างปัญหาสังคมในเกมแล้ว ยังอาจไม่สามารถแยกแยะโลกในเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
 เกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจ าลองสถานการณ์ทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และ
วางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายามหาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด 
เกมแฟรงเกนสปาร์คยังมีการใช้ความคิดในทางสังคมศาสตร์ที่โดดเด่นเช่น การจัดการ การวิจัย
ปฏิบัติการ และจิตวิทยา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องใช้ความสามารถในทางตรรกศาสตร์ของผู้
เล่น หรือการใช้โลจิกเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ เกมแฟรงเกนสปาร์คยังช่วยส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว พ่อแม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับลูกโดยร่วมเล่นเกมกับลูกๆได้ เพราะเป็นเกมที่ไม่มีความ
รุนแรง  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ือผู้เล่นจะได้ฝึกจินตนาการจากการเล่นเกมให้เกิดประโยชน์ 

2. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม คติธรรม และความมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

3. เพ่ือเสริมความรู้ทางด้านการคิด วิเคราะห์ และวางแผนอย่างเป็นระบบ 

4. เพ่ือพัฒนาไหวพริบ และการตัดสินใจของผู้เล่น 

5. เพ่ือผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครยีด 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
เป็นเกม Casual ประเภท Puzzle, Action ผู้เล่นจะต้องใช้การคิดหาเส้นทาง หรือล าดับ

เหตุการณ์ในการเล่นที่ดีที่สุด และประมาณเวลาในขณะเก็บพลังงานไฟฟ้า ไม่ให้ถูกคนเดินมาพบเข้า 
แล้วหาทางออกไปจากบ้าน  

  
1.4 ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในส่วนของการเขียน Programming, ออกแบบระบบเกม, Gameplay,  
Level Design ออกแบบและสร้างโมเดลตัวละคร 
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เกมนี้จะเน้นในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ ตรรกะ และการวางแผนเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
ท าให้ผู้เล่นเกิดความคิดที่มีล าดับเหตุการณ์ ช่วยให้ผู้เล่นเกิดการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นระบบ 
 ผู้เล่นจะต้องใช้การจดจ าและคิดภาพของการเล่นไว้ล่วงหน้า เพราะเกมนี้จะช่วยท าให้ผู้เล่น

คิดภาพการเล่นไว้ก่อนเสมอและคิดกระบวนการในการแก้ไขปริศนาในด่านต่างๆอย่างรอบคอบและ

เป็นระบบ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎ ี

2.1 ทฤษฎีการเขียนโปรแกรม 
ภาษาโปรแกรม คือภาษาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือสื่อสารชุดค าสั่งแก่

เครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมสามารถใช้สร้างโปรแกรมที่ควบคุม
พฤติกรรมของเครื่องจักร หรือ แสดงออกด้วยขั้นตอนวิธี (Algorithm) อย่างตรงไปตรงมา ผู้เขียน
โปรแกรมซึ่งหมายถึงผู้ที่ใช้ภาษาโปรแกรมเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

ภาษาโปรแกรมในยุคแรกเริ่มนั้นเกิดขึ้นก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยถูกใช้เพ่ือ
ควบคุมการท างานของเครื่องทอผ้าของแจ็กการ์ดและเครื่องเล่นเปียโน ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ หลาย
พันภาษาถูกสร้างขึ้นมา ส่วนมากใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ และส าหรับวงการอ่ืนภาษาโปรแกรมก็
เกิดข้ึนใหม่ทุก ๆ ปี ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่อธิบายการคิดค านวณในรูปแบบเชิงค าสั่ง อาทิล าดับของ
ค าสั่ง ถึงแม้ว่าบางภาษาจะใช้การอธิบายในรูปแบบอ่ืน ตัวอย่างเช่น ภาษาที่สนับสนุนการเขียน
โปรแกรมเชิงฟังก์ชัน หรือการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ 

ก า ร พ ร ร ณ น า ถึ ง ภ า ษ า โ ป ร แ ก ร ม ห นึ่ ง ๆ  มั ก จ ะ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ส อ ง ส่ ว น
ได้แก่ วากยสัมพันธ์ (รูปแบบ) และอรรถศาสตร์ (ความหมาย) บางภาษาถูกนิยามขึ้นด้วยเอกสาร
ข้อก าหนด (ตัวอย่างเช่น ภาษาซีเป็นภาษาหนึ่งที่ก าหนดโดยมาตรฐานไอโซ) ในขณะที่ภาษาอ่ืนอย่าง
ภาษาเพิร์ลรุ่น 5 และก่อนหน้านั้น ใช้การท าให้เกิดผลแบบอ้างอิง (Reference Implementation) 
เป็นลักษณะเด่น 

ภาษาโปรแกรมเป็นสัญกรณ์อย่างหนึ่งส าหรับการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีข้อก าหนดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการคิดค านวณหรือขั้นตอนวิธี ผู้แต่งต าราบางคน (ไม่ใช่ทั้งหมด) ได้ให้ค าจ ากัดความของ 
"ภาษาโปรแกรม" อย่างเข้มงวดว่า หมายถึงภาษาที่สามารถแสดงออกด้วยขั้นตอนวิธีที่เป็นไปได้
ทั้งหมด คุณลักษณะมักเป็นปัจจัยพิจารณาที่ส าคัญส าหรับค าถามว่า อะไรที่ถือว่าเป็นภาษาโปรแกรม 
รวมทั้งปัจจัยต่อไปนี้ 

การท างานและเป้าหมาย ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือภาษาชนิดหนึ่ง ที่ใช้ส าหรับเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่กระท าการคิดค านวณหรือขั้นตอนวิธี
บ า งอย่ า ง  และควบคุ ม อุปกรณ์ภ ายนอกที่ เ ป็ น ไป ได้ อ าทิ  เ ค รื่ อ ง พิม พ์  เ ค รื่ อ งขั บจ าน
บันทึก หุ่นยนต์ และอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมโพสต์สคริปต์มักถูกสร้างโดยโปรแกรมอ่ืนเพ่ือ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


4 

 

ควบคุมเครื่องพิมพ์หรือจอภาพ ภาษาโปรแกรมโดยนัยทั่วไปมากขึ้น อาจใช้พรรณนาการคิดค านวณ
บนเครื่องจักรบางชนิด ซึ่งอาจเป็นเครื่องจักรนามธรรมก็ได้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  ข้อก าหนด
ภาษาโปรแกรมที่สมบูรณ์ จะต้องมีการพรรณนาลักษณะเครื่องจักรหรือหน่วยประมวลผลส าหรับ
ภาษานั้น ซึ่งอาจเป็นการพรรณนาในอุดมคติก็ได้ ในทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ภาษาโปรแกรมเกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยปกติถูกก าหนดและศึกษาในแนวทางนี้  ภาษา
โปรแกรมต่างจากภาษาธรรมชาติตรงที่ ภาษาธรรมชาติใช้แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพียง
เท่านั้น ในขณะที่ภาษาโปรแกรมท าให้มนุษย์สื่อสารชุดค าสั่งแก่เครื่องจักรได้อีกด้วย 

แนวคิดนามธรรม ภาษาโปรแกรมโดยปกติจะมีภาวะนามธรรม ส าหรับนิยามและจัด
ด าเนินการโครงสร้างข้อมูล หรือควบคุมกระแสการท างาน ความจ าเป็นในทางปฏิบัติที่ภาษา
โปรแกรมสนับสนุนภาวะนามธรรมอย่างเพียงพอ แสดงออกมาด้วยหลักการที่เป็นนามธรรม หลักการ
นี้บางครั้งก็คิดค้นขึ้นเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ภาวะนามธรรมเช่นนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

พลังในการแสดงออก ทฤษฎีการค านวณแบ่งประเภทภาษาต่าง ๆ ตามการคิดค านวณโดย
ความสามารถในการแสดงออก ภาษาทัวริงบริบูรณ์ทุกภาษาสามารถท าให้เกิดผลได้ด้วยเซตของ
ขั้นตอนวิธีที่เหมือนกันภาษาเอสคิวแอลและภาษาแชริตีเป็นตัวอย่างของภาษาที่ไม่เป็นทัวริงบริบูรณ์ 
แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นภาษาโปรแกรม  

ภาษามาร์กอัปอย่างเช่น เอกซ์เอ็มแอล เอชทีเอ็มแอล หรือทร็อฟฟ์ เป็นต้น ซึ่งถูกนิยามว่า
เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้าง โดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นภาษาโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ภาษาโปรแกรมอาจจะ
ใช้วากยสัมพันธ์เหมือนภาษามาร์กอัป ถ้าอรรถศาสตร์เชิงค านวณมีการนิยามไว้ ตัวอย่างเช่น  เอกซ์เอ
สแอลที ซึ่งเป็นภาษาย่อยของเอกซ์เอ็มแอลที่เป็นทัวริงบริบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ภาษาลาเทกซ์ซึ่ง
ตามปกติใช้ส าหรับสร้างโครงสร้างเอกสาร แต่ก็มีเซตย่อยของทัวริงบริบูรณ์อยู่ด้วย  

วลี ภาษาคอมพิวเตอร์ บางครั้งก็ใช้แทนความหมายของภาษาโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ผู้แต่ง
ต าราแต่ละคนก็ใช้วลีทั้งสองรวมถึงขอบเขตที่ชัดเจนในแนวทางที่ต่างกัน แนวคิดหนึ่งอธิบายว่า ภาษา
โปรแกรมเป็นเซตย่อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ในท านองนี้ ภาษาที่ใช้ในการคิดค านวณอันมีเป้าหมาย
ต่างกัน ที่แสดงออกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนัยทั่วไปคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกเลือกขึ้นมา 
ยกตัวอย่างเช่น ภาษามาร์กอัปบางครั้งก็ถูกพูดถึงว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือเน้นย้ าว่ามันไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือเขียนโปรแกรม แนวคิดอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า ภาษาโปรแกรมคือโครงสร้างเชิง
ทฤษฎีส าหรับการเขียนโปรแกรมให้แก่เครื่องจักรนามธรรม และภาษาคอมพิวเตอร์คือเซตย่อยของสิ่ง
ดังกล่าวที่ท างานบนคอมพิวเตอร์ในทางกายภาพ ซึ่งมีทรัพยากรฮาร์ดแวร์จ ากัด  จอห์น ซี. เรย์
โนลด์ เน้นว่า ภาษาข้อก าหนดรูปนัย (Formal Specification) มีลักษณะของภาษาโปรแกรมมาก
พอๆ กับภาษาที่ตั้งใจให้กระท าการ เขายังให้เหตุผลด้วยว่า รูปแบบรับเข้าเชิงข้อความหรือแม้แต่เชิง
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กราฟิกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ ก็ถือเป็นภาษาโปรแกรมเช่นกัน ถึงแม้ข้อเท็จจริงคือสิ่ง
เหล่านั้นไม่ใช่ทัวริงบริบูรณ์ และให้ความเห็นอีกว่า การมองข้ามมโนทัศน์ของภาษาโปรแกรมคือ
สาเหตุของความบกพร่องมากมายในรูปแบบรับเข้า 

 
2.2 จาวาสคริปต์ 

จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปต์ ทีมีลักษณะการเขียนแบบโปรโตไทพ 
(Prototyped-Based Programming) โดยมีโครงสร้างของภาษาและไวยกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานของ
ภาษาซี ส่วนมากใช้ในหน้าเว็บเพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน แต่ก็ยังมีใช้เพ่ือเพ่ิมเติม
ความสามารถในการเขียนสคริปต์โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอ่ืนๆ เริ่มพัฒนาโดย Brendan Eich พนักงาน
บริษัทเน็ตสเคป โดยขณะนั้นจาวาสคริปต์ใช้ชื่อว่า โมคา และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ไลฟ์สคริปต์ 
และเป็น จาวาสคริปต์ในปัจจุบัน รูปแบบการเขียนภาษาที่ใช้ คล้ายคลึงกับภาษาซี รุ่นล่าสุดของจาวา
สคริปต์คือ 2.0 ซึ่งตรงกับมาตรฐานของ ECMAScript ภาษาจาวาสคริปต์ไม่มีความสัมพันธ์กับ ภาษา
จาวา (Java) และ เจสคริปต์ (JScript) แต่อย่างใด ยกเว้นแต่โครงสร้างภาษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เนื่องมาจากได้รับการพัฒนาต่อมาจากภาษาซีเหมือนๆ กัน และมีชื่อที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น ปัจจุบันมี
การใช้จาวาสคริปต์ที่ฝังอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ในหลายรูปแบบ นอกจากนี้จาวาสคริปต์ยังถูกฝังอยู่ใน
แอปพลิเคชันต่างๆ นอกเหนือจากเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วย เพ่ือให้นักพัฒนาโปรแกรม สามารถเขียน
สคริปต์เพ่ือสร้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ โปรแกรมใดๆ ที่สนับสนุนจาวาสคริปต์จะมีตัวขับเคลื่อนจาวา
สคริปต์ (JavaScript Engine) ของตัวเอง เพ่ือเรียกใช้งานโครงสร้างเชิงวัตถุของโปรแกรมหรือแอพ
พลิเคชันนั้นๆ (UnityScript) 

 
2.3 ขั้นตอนการท าแอนิเมชัน 3 มิติ 

จุดประสงค์ของการท าถ้าต้องการเพียงสร้างตัวละครให้ยืนนิ่งๆ  หรือเพียงแค่ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนก็จะเน้นที่การขึ้นรูปทรงแล้วกระโดดไปที่การก าหนดพื้นผิวและการประมวลผล แต่
ถ้าต้องการสร้างงาน 3Dแบบเคลื่อนไหวได้ (3D Animation) ก็จะมีข้ันตอนที่มากกว่า ดังต่อไปนี้  

การสเกตภาพและเขียน Storyboard เป็นการก าหนดตัวละคร วาดตัวละคร ฉากและ
เรื่องราวต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นงาน 3D Animation จ าเป็นจะต้องสร้างเรื่องราวทั้งหมดด้วยการเขียน 
Storyboard ลงบนกระดาษในแต่ละฉากไปโดยจะมีการระบุรูปร่าง ลักษณะของตัวละครไว้ด้วยเพ่ือ
ใช้ในการสร้าง Model ในขั้นต่อไปจากนั้นจึงจัดเรียงล าดับเรื่องให้สอดคล้องและราบรื่น 

การสร้างโมเดล โดยการปั้น ด้วยโปรแกรมสร้างงาน 3D เช่น 3ds Max, Maya, Lightwave, 
XSI, ZBrush เป็นต้น เพ่ือให้เกิดเป็นโครงร่างแล้วลงรายละเอียด พร้อมทั้งตกแต่ง Model เช่น ความ
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โค้งมน การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า เส้นผมให้กับตัวละคร (Character Rigging) ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
ไว้ 

การใส่พ้ืนผิวและลวดลาย (Material & Texturing) เป็นการใส่พ้ืนผิว และลวดลายให้กับตัว
ละครหรือวัตถุที่เพ่ิงขึ้น Model เพ่ือเพ่ิมความเหมือนจริงตามวัสดุธรรมชาติหรือตามที่ออกแบบไว้ 
เช่น ต้องการสร้างแก้วน้ า พ้ืนผิวก็ควรจะมีความใสและมันวาว หรือต้องการสร้างคนพ้ืนผิวนั้นก็
จะต้องเป็นผิวหนังและลวดลายของเสื้อผ้า 

สร้างการเคลื่อนไหวเป็นการก าหนดการเคลื่อนไหวของโมเดล ซึ่งสามารถท าได้หลายแบบ ทั้ง
การใส่โครงร่าง (Bones) ให้กับโมเดลการก าหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ด้วยการ
ใช้กล้องรวมทั้งการตั้งคีย์เฟรมให้โมเดลเคลื่อนไหวไปตามคีย์เฟรมนั้น 

สร้างฉาก จัดแสงเงาและการวางกล้อง (Light & Camera) หลักจากมี Model เป็นตัวละคร
หลักต่อมาคือการสร้างฉาก สิ่งแวดล้อมจากนั้นก็ให้จัดไฟและมุมกล้องให้เข้ากับฉากที่สร้างขึ้นด้วย 
เพ่ือให้ฉากที่ได้มีความสมจริงตามเรื่องราวที่เราได้วางไว้ 

การใส่ Effect และตกแต่งชิ้นงาน ในโปรแกรมสร้างงาน 3D สามารถท า Effect ได้มากมาย 
เช่น ไฟ ลม น้ า สายฟ้า แสงเลเซอร์ ท าให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นและช่วยเรื่องราวดูตื่นเต้น 
สมจริงมากขึ้น 

ประมวลผลชิ้นงานและน าไปตัดต่อ ขั้นตอนสุดท้ายนั้นคือการประมวลผลชิ้นงานหรือการ
เรนเดอร์ เป็นการท างานได้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว แล้วน าไปตัดต่อเพ่ิมเติมในโปรแกรมตัดต่อให้เกิด
ความราบรื่นของเนื้อเรื่อง เพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด 

 
2.4 การลดทอนรูป Local Simplification Operations 

การลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง หมายถึงการน าภาพเหมือนจริงมาลดทอน บางส่วนของ
ภาพให้น้อยลง มีรูปร่างแตกต่างไปจากเดิม และมีความเป็นอิสระในการระบายสีเชิงสร้างสรรค์ได้มาก
ขึ้น วิธีการลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง มีดังนี้ 

1. วิธีการลดทอนด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ คือ เปลี่ยนสีในรูปร่าง รูปทรงเดิม ให้แตกต่างไปจาก
ของจริงตามแนวเบื้องต้นท าให้ภาพเหมือนจริงแปรสภาพไปเป็นการใช้สีอย่างสร้างสรรค์ แสดงการ
ลดทอนด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ 

2. การลดทอนภาพด้วยการใช้เส้นและสีเปลี่ยนรูปทรงเดิม หมายถึง การใช้เส้นและสีมา
สร้างสรรค์ตามสัดส่วนของภาพเหมือนจริง เช่น ลากเส้นจากรูปทรงเดิมอย่างอิสระแล้วระบายสีหรือ
ประจุดด้วยสีให้มีน้ าหนักแตกต่างไปจากภาพเดิม จะเป็นการลดทอนภาพได้อีกวิธีหนึ่ง 

3. การลดทอนภาพด้วยการลดรูปทรงและรายละเอียด หมายถึง การลดทอนรูปภาพจากของ
จริง โดยตัดทอนรายละเอียดให้เหลือส่วนที่ส าคัญไว้เท่านั้น 
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2.5 ทฤษฎีสี 
สี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ านาจให้เกิดความ

เข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองท า
ให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่ างมาก
เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจ
นั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสัน
แตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพ่ือประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ 
เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลส าเร็จ
ในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความ
สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง   

ค าจ ากัดความของสี  
  1. แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้  
  2. แม่สีที่เป็นวัตถุ ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ าเงิน  
  3. สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี 

คุณลักษณะของสี  
1. สีแท้ คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอ่ืนเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส 
เช่น แดง เหลือง น้ าเงิน  

  2. สีอ่อนหรือสีจาง ใช้เรียกสีแท้ท่ีถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู  
  3. สีแก่ ใช้เรียกสีแท้ท่ีถูกผสมด้วยสีด า เช่น สีน้ าตาล 
ประวัติความเป็นมาของสี  

มนุษย์เริ่มมีการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีทั้งการเขียนสีลงบนผนังถ้ า ผนังหิน บน
พ้ืนผิวเครื่องปั้นดินเผา และที่อ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถ้ า เริ่มท าตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทวีป
ยุโรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย ภาพเขียนสีที่มีชื่อเสียงในยุ คนี้พบที่
ประเทศฝรั่งเศษและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรได้ส ารวจพบภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์บนผนังถ้ า และ เพิงหินในที่ต่างๆ จะมีอายุระหว่าง 1500-4000 ปี เป็นสมัยหินใหม่
และยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้ าในอ่าวพังงา ต่อมาก็ค้นพบอีกซึ่งมีอยู่
ทั่วไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เป็นต้นสีที่เขียนบนผนังถ้ าส่วนใหญ่เป็นสีแดง นอกนั้นจะมีสี
ส้ม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้ าตาล และสีด าสีบนเครื่องปั้นดินเผา ได้ค้นพบการเขียนลายครั้งแรกที่บ้าน
เชียงจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ.2510 สีที่เขียนเป็นสีแดงเป็นรูปลายก้านขดจิตกรรมฝาผนังตามวัด
ต่างๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานว่า ใช้สีในการเขียนภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจ ากัดเพียง 4 สี 
คือ สีด า สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมัยโบราณนั้น ช่างเขียนจะเอาวัตถุต่างๆในธรรมชาติมาใช้
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เป็นสีส าหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใช้ท าสีขาว สีด าก็เอามาจากเขม่าไฟ หรือจากตัวหมึกจีน 
เป็นชาติแรกที่พยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาติได้มากกว่าชาติอ่ืนๆ คือ ใช้หินน ามาบดเป็นสีต่างๆ สี
เหลืองน ามาจากยางไม้ รงหรือรงทอง สีครามก็น ามาจากต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าเรื่องสีก็
เพ่ือที่จะน ามาใช้ ย้อมผ้าต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีด า
โดยใช้หมึกจีนเขียน 

สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย์ สีของท้องฟ้ายาม

เช้า เย็น สีของรุ้งกินน้ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ 
พ้ืนดิน ท้องฟ้า น้ าทะเล 

2. สีที่มนุษย์สร้างข้ึน หรือได้สังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจาก
แสงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
ละคร การจัดฉากเวที โทรทัศน์ การตกแต่งสถานที 

แม่สี 
สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกที่มีต่อสีของ

มนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆที่ปรากฏนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามชนิดและประเภทของสีนั้น แม่สี คือ สีที่น ามาผสมกันแล้วท าให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไป
จากสีเดิม แม่สีมีอยู่  2 ชนิด คือ 

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดงสีเหลือง และ
สีน้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี  ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี  คุณสมบัติของแสงสามารถน ามาใช้ ใน
การถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น  

2. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 3 
สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีที่น ามาใช้ งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการ
ศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี 
ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักที่ใช้งานกันทั่วไป ในวงจรสี จะ
แสดงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
วงจรสี 

- สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน้ าเงิน 
 - สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะท าให้เกิดสีใหม่ 
3 สี ได้แก่  สีแดงผสมกับสีเหลืองได้สี ส้ม สีแดง ผสมกับสีน้ าเงิน  ได้สีม่วง สีเหลือง ผสมกับสีน้ าเงิน  
ได้สีเขียว 
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- สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอ่ืนๆอีก 6  
สี คือ สีแดงผสมกับสีส้มได้สีส้มแดง สีแดงผสมกับสีม่วงได้สีม่วงแดง สีเหลืองผสมกับสีเขียว ได้สีเขียว
เหลือง สีน้ าเงินผสมกับสีเขียวได้สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงินผสมกับสีม่วงได้สีม่วงน้ าเงิน สีเหลือง ผสมกับสี
ส้มได้สีส้มเหลือง  

วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ 
สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ  

สีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง 
ในทางปฏิบัติไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกัน เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร  การน าสีตรงข้ามกันมา
ใช้ร่วมกัน อาจกระท าได้ดังนี้ 
 1. มีพ้ืนที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย 
 2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี 
 3. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสี 

สีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ าตาล กับ สีเทาสีน้ าตาล เกิด
จากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน้ าตาลมีคุณสมบัติส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสี
อ่ืนแล้วจะท าให้สีนั้น ๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสีน้ าตาล สี
เทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ ใช้ผสม
กับสีอ่ืน ๆ แล้วจะท าให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนที่เป็นเงา ซึ่งมีน้ าหนักอ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้าผสม
มากๆ เข้าจะกลายเป็นสีเทา 
แม่สีวัตถุธาตุ  

แม่สีวัตถุธาตุนั้นหมายถึง "วัตถุท่ีมีสีอยู่ในตัว" สามาน ามาระบาย ทา ย้อม และผสมได้เพราะ
มีเนื้อสีและสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย 
ด้วยการผสมของแม่สีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สีคือ  
 1. น้ าเงิน 
 2. แดง 
 3. เหลือง 

สีแดง สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ าเงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้ว
กลายเป็นสีเขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง   

สีเหลือง สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ าเงินซึ่งผสมกัน ในตัวแล้ว
กลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง  

สีน้ าเงิน สะท้อนรังสีของสีน้ าเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็
จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ าเงิน   
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ระบบสี RGB (Red Green Blue) 
ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม จะเกิด

แถบสีที่เรียกว่า สีรุ้ง ( Spectrum ) ซึ่งแยกสีตามที่สายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลืองเขียว 
น้ าเงิน คราม ม่วง ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ที่มีช่วงคลื่นที่สายตา สามารถมองเห็นได้ แสงสี
ม่วงมีความถี่คลื่นสูงที่สุด คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง เรียกว่า อุลตราไวโอเลต  ( Ultra 
Violet ) และคลื่นแสงสีแดง มีความถ่ีคลื่นต่ าที่สุด คลื่นแสง ที่ต่ ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า อินฟราเรด  
( InfraRed ) คลื่นแสงที่มีความถ่ีสูงกว่าสีม่วง และต่ า กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้  
และเม่ือศึกษาดูแล้วแสงสีทั้งหมดเกิดจาก แสงสี 3 สี คอื สีแดง ( Red ) สีน้ าเงิน ( Blue ) และสีเขียว  
( Green )ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง เมื่อน ามาฉายรวมกันจะท าให้เกิดสีใหม่ อีก 3 สี คือ  สีแดงมา
เจนต้า สีฟ้าไซแอน และสีเหลือง และถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาวจากคุณสมบัติของ
แสงนี้เรา ได้น ามาใช้ประโยชน์ทั่วไป ในการฉายภาพยนตร์ การบันทึกภาพวิดีโอภาพโทรทัศน์ การ
สร้างภาพเพ่ือการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้นการผสมสี วัตถุ
ธาตุ แม่สีวัตถุธาตุ แดง เหลือง และสีน้ าเงิน นั้น ผสมกันแล้วเกิดสีขึ้นอีกหลายสีแม่สีวัตถุธาตุ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีขั้นที่หนึ่ง 
วรรณะของสี 

วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ 
สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ  

1. วรรณะสีร้อน ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน  
วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสี
ในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ าตาลหรือสีเทาอม
ทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน 

2. วรรณะสีเย็น ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน สีม่วงน้ า
เงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีด า สี
เขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสี
วรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสี
ม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
 
2.6 ทฤษฎีแสงสี 

แสง เป็นพลังงานรังสี ( Radiation Energy ) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วย
กระบวนการ วิเคราะห์แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์ พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์
กับต าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ 
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จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหลี่ยมสี CIE พบว่า แสงสีเป็น
พลังงานเพียง ชนิดเดียวที่ปรากฏสี จากด้านทั้ง 3 ด้านของรูปสามเหลี่ยมสี CIE นักวิทยาศาสตร์ได้
ก 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 ) 
และถ้าแสงสีทั้งสามสีฉายรวมกัน จะได้แสงสีขาว หรือ ไม่มีสี เราสามารถสังเกตแม่สีของแสง

ได้จากโทรทัศน์สี 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
สามสี จะเรียกว่า สีพ้ืนฐานลบ (Subtractive Primary Colors ) คือ  สีฟ้าไซแอน (Cyan)  สีแดงมา
เจนต้า(Magenta) และสีเหลือง (Yellow)  ทั้งสามสีเป็นแม่สีแม่ใช้ในระบบการพิมพ์ออฟเซท หรือที่
เรียกว่า ระบบสี CMYK โดยที่มีสีด า (Black) เพ่ิมเข้ามา 

 
2.6 แฟรงเกนสไตน์ 
  แฟรงเกนสไตน์ (Frankenstein หรืออีกชื่อหนึ่ง The Modern Prometheus) เป็นนวนิยาย
ยอดนิยมเรื่องหนึ่ง เขียนโดย แมรี เชลลีย์ จัดพิมพ์ครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1818) (แต่เริ่มนิยมอ่านกันมากในฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2374) โดยใน
เรื่อง มีส่วนผสมของนิยายสยองขวัญ และ ความรัก 

 เนื้อเรื่องของแฟรงเกนสไตน์มีอยู่ว่า มีชายคนหนึ่งชื่อ วิคเตอร์ แฟรงเกนสไตน์ ได้ไปศึกษาที่
เยอรมนี เขาสนใจในเรื่องการใช้ไฟฟ้ากับร่างกายของมนุษย์ จึงน าชิ้นส่วนจากศพหลายๆ ศพ มาเย็บ
เข้าด้วยกันและช็อตด้วยไฟฟ้า ท าให้ซากศพนั้นมีชีวิตขึ้นมา เป็นอสุรกายที่มีร่างกายใหญ่โต และมี
พละก าลังมาก แต่เมื่ออสุรกายนั้นมีชีวิต วิคเตอร์ก็เกิดกลัวอสุรกายนั้นขึ้นมา จึงได้หนีไปและทิ้งให้
อสุรกายตนนั้นมีชีวิตอย่างเดียวดาย โดยไม่ยอมรับมัน อสุรกายจึงขอร้องให้วิคเตอร์สร้างอสุรกายแบบ
มันขึ้นมาอีก 1 ตน แต่วิคเตอร์ก็ไม่ยอม มันจึงเริ่มฆ่าคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิคเตอร์เพ่ือให้วิค
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เตอร์รับรู้ความรู้สึกของความโดดเดี่ยวบ้าง จนวิคเตอร์เสียชีวิต อสุรกายก็เสียใจมาก และกระโดดน้ า
ตายตามวิคเตอร์ไป 

2.7 ไฟฟ้า 
  ไฟฟ้า (Electricity) เป็นแขนงหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ มีที่มาจากภาษากรีกซึ่งในสมัยนั้นหมายถึง
ผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการไหลของประจุไฟฟ้า เช่นเดียวกันกับอ านาจดึงดูดของ
แม่เหล็ก ซึ่งมีปฏิกิริยากระท าต่อกันและกัน สิ่งนี้รู้จักกันในนามวิชาว่าด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ไฟฟ้ามีหลากหลายสาขาย่อย อาทิเช่น 

  ศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential) ว่าด้วยเรื่องของค่าแรงดึงดูดในแต่ละงานต่างๆ มี
หน่วยเป็นโวลต์ 
  ไฟฟ้ากระแส (Electric Current) ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของการไหลในกระแสไฟฟ้า 
มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 
  สนามไฟฟ้า (Electric Field) ว่าด้วยผลที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่พยายามออก
แรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 
  พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) ว่าด้วยพลังงานที่มีโดยเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่
กระท าต่อสื่อไฟฟ้าต่างๆ 
  ก าลังไฟฟ้า (Electric Power) ว่าด้วยขนาดของพลังงานไฟฟ้าที่ไปท าการ
เปลี่ยนแปลงหรือมาจากพลังงานอื่นๆ เช่น แสง , ความร้อนหรือพลังงานของเครื่องกล 
  ประจุไฟฟ้า (Electric Charge) ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรดั้งเดิมของส่วนที่เล็ก
กว่าอะตอม ซึ่งเป็นตัวที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน 

ก่อนที่จะมีความรู้ทางด้านไฟฟ้า มีผู้คนตระหนักถึงภัยของปลาดุกไฟฟ้า ในสมัยอียิปต์โบราณ
พบข้อความที่จารึกในช่วงประมาณ 250 ปีก่อนพุทธศักราช ว่าปลาไฟฟ้าเป็น "สายฟ้าแห่งแม่น้ าไนล์" 
และพรรณนาว่ามันเป็น "ผู้พิทักษ์" แก่ปลาอ่ืนๆ ทั้งมวล ทั้งนี้ยังค้นพบบันทึกอ่ืนๆ ทั้งในกรีก
โบราณ โรมัน อาหรับ ว่าการที่ถูกไฟช็อตโดยปลาดุกไฟฟ้า (Electric Catfish) และปลากระเบน
ไฟฟ้า เม่นไฟฟ้า (Torpedo Ray หรือ Electric Ray) จะท าให้รู้สึกตัวชา และยังทราบว่าการช็อตเช่น
นั้น สามารถท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้ด้วย ผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดจากการเป็นเกาต์หรือปวด
หัว จะได้รับการรักษาโดยการสัมผัสปลาไฟฟ้า ซึ่งหวังว่าจะท าให้ผู้ป่วยกระตุกเป็นการรักษาฟ้ืนฟู
อาการ ด้วยความบังเอิญจากการช็อตท าให้ค้นพบแหล่งก าเนิดแสงสว่าง 

วัตถุที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากคือแท่งอ าพัน ที่น ามาขัดถูกับขนแมว ท าให้เกิดแสงเหมือนปก
คลุมด้วยขนนก ซึ่งพบโดยอารยธรรมโบราณแถบเมดิเตอร์เรเนียน เธลีส แห่ง มิเลทัสได้จัดล าดับการ
เกิดไฟฟ้าสถิตในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าเมื่อเสียดสีกับอ าพันแล้ว จะท าให้อ าพันแสดง
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ความเป็นแม่เหล็กออกมา ซึ่งในทางกลับกัน หินแร่ (Minerals) กลับแสดงความเป็นแม่เหล็กโดยไม่
ต้องขัดถู แต่ความเข่ือของเธลีสนั้นผิดที่การขัดสีอ าพันไม่ได้แสดงความเป็นแม่เหล็กของอ าพันเลย แต่
ภายหลังวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นความเชื่อมต่อระหว่างความเป็นแม่เหล็กกับความเป็น
ไฟฟ้า เป็นที่ยอมรับกันว่าในตะวันออกกลาง สมัยราชวงศ์ปาร์เธีย (Parthia) อาจจะมีความรู้ทางด้าน
แผ่นโลหะไฟฟ้า (Electroplating) เพราะในปี พ.ศ.2479 มีการค้นพบแบตเตอรี่แบกแดด ซึ่ง
คล้ายคลึงกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ถึงแม้จะยังไม่ทราบแน่ใจว่าทั้งคู่จะใช่ไฟฟ้าจากธรรมชาติชนิดเดียวกัน
หรือไม ่

ความรู้ทางด้านไฟฟ้ายังมีเล็กน้อยนับพันปีให้หลัง จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 22 เมื่อวิลเลียม 
กิลเบิร์ต นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้ศึกษาแม่เหล็กและไฟฟ้าอย่างละเอียด ผลกระทบของแร่เหล็กจาก
ไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดขึ้นจากการขัดสีของอ าพัน เขาบัญญัติศัพท์จากการค้นพบใหม่เป็นภาษาละตินใหม่
ว่า "Electricus" (แปลว่าอ าพันในภาษากรีก) ซึ่งก็หมายถึงคุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆหลังจาก
การขัดสี ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "Electric" และ "Electricity" ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Pseudodoxia 
Epidemica ของโธมัส บราวน์ เมื่อปีพ.ศ.2189 

ชิ้นงานที่ให้การสนับสนุนต่อๆ มาน าโดยอ็อตโต ฟอน เกียริก , โรเบิร์ต บอยล์ , สตีเฟน 
เกรย ์และชาร์ล เอฟ. ดู เฟย์ ในพุทธศตวรรษที่ 23 เบนจามิน แฟรงคลิน ท าการวิจัยเรื่องไฟฟ้าอย่าง
กว้างขวาง เขาขายทรัพย์สมบัติที่มีเพ่ือเป็นทุนวิจัยของเขา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2295 เขาได้ติดลูก
กุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาสังเกตประกายไฟที่ประ
โดดจากลูกกุญแจโลหะสู่หลังมือของเขา มันมีแสงซึ่งก็คือไฟฟ้าในธรรมชาติอย่างแท้จริง 

ในปีพ.ศ.2334 ลุยจิ กัลวานี นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้ตีพิมพ์การค้นพบไฟฟ้าชีวภาพ พิสูจน์ให้
เห็นว่าไฟฟ้าอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทผ่านสัญญาณไปสู่กล้ามเนื้อ แบตเตอรี่ของอเล็กซานโดร โวลต้า
ในพุทธศตวรรษที่ 24 ท ามาจากชั้นที่สลับซ้อนกันของสังกะสีและทองแดง ซึ่งได้รับความเห็นจาก
นักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้มากกว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Generator) ที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ มีการจ าแนกทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) เป็น
สาขาของปรากฏการณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กโดยฮันส์ คริสเตียน เออสเตด และอังเดร มารี แอมแปร์ในปี
พ.ศ.2362-พ.ศ.2363 ในปีพ.ศ.2364 ไมเคิล ฟาราเดย์ได้ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้า (ไดนาโม) และจอร์จ 
ไซมอน โอห์มได้ใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ "กฎของโอห์ม" ในปีพ.ศ.
2370 

ในศตวรรษต่อมาวิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นความก้าวหน้า
ของวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปูชนียบุคคลส าคัญเฉกเช่น นิโคลา เทสลา,โทมัส อัลวา 
เอดิสัน, อ็อตโต บราธี, จอร์จ สตีเฟนสัน, เอินสท์ เวอเทอ ฟอน ซีเมนส์, อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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เบลล์ และวิลเลียม ทอมสัน บารอนเคลวินที่ 1 ไฟฟ้าได้แปลงโฉมหน้าวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ มีความ
จ าเป็นและสมควรกับการเป็นแรงขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2 

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเราเรียกว่า  กระแสไฟฟ้า ความเข้มของมันเราวัดในหน่วย
แอมแปร์ กระแสไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้แม้ประจุเพียงเล็กน้อย ซึ่งประจุที่ว่านั้นโดยทั่วไปจะหมายถึง
อิเล็กตรอน แต่ประจุที่ท่ีเคลื่อนที่ร่วมกันนั้นเรียกว่ากระแส 

มีการก าหนดแบบแผนการทิศทางของกระแสให้ประจุบวกเคลื่อนที่ หรือมีการเคลื่อนที่ของ
ประจุจากส่วนที่เป็นขั้วบวกไปยังส่วนที่เป็นขั้วลบในวงจรไฟฟ้าอย่างชัดเจน การก าหนดแบบแผน
ทิศทางของกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเรียกว่า กระแสสมมติ การเคลื่อนที่ของประจุลบในวงจรไฟฟ้า
เรียกว่า กระแสอิเล็กตรอน คือหนึ่งในรูปแบบที่นิยมในการก าหนดทิศทางของกระแส ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าทิศทางของกระแสสมมติ (ดูการเคลื่อนที่ของประจุบวก) จะเคลื่อนที่ตรงข้ามกับทิศทางของกระแส
อิเล็กตรอน (ดูการเคลื่อนที่ของประจุลบ) อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่ที่การใช้งาน กระแสอิเล็กตรอนใช้ใน
การรวมประจุให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนกระแสสมมติก็ใช้วิเคราะห์ได้ง่ายและกว้าง 

ในการเกิดกระแสไฟฟ้าจะผ่านวัสดุที่เรียกว่าตัวน าไฟฟ้า มีวัสดุธรรมชาติมากมายที่สามารถ
ก่อให้เกิดประจุได้ ตัวอย่างของกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในวัตถุตัวน าก็คือ อิเล็กตรอนที่ไหลอยู่ในตัวน าไฟฟ้า 
อาทิโลหะ หรือการอิเล็กโตรไลซิส(คือการที่ไอออนไหลอยู่ในของเหลว) โดยปกติแล้วมันจะไหลช้า
มากๆ บางทีเฉลี่ยเป็นแค่ความเร็วลอยเลื่อนเท่านั้น คิดเป็นเพียงเศษของมิลลิเมตรต่อวินาทีเลย
ทีเดียว สนามไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเอง ด้วยการแพร่ไปด้วยความเร็วใกล้ความเร็ว
แสง ท าให้สัญญาณอิเล็กตรอนสามารถส่งผ่านไปยังสายตัวน าอย่างรวดเร็ว 

กระแสไฟฟ้ามีกรณีท่ีสังเกตเห็นได้ในหลายเหตุการณ์ ตามประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่ามัน
เป็นที่รู้จักมานานแล้ว น้ าสามารถถูกแยกได้โดยกระแสจากโวตาอิก ไพล์ (แบตเตอรี่ของโวลต้า) ซึ่ง
ค้นพบโดยวิลเลี่ยม นิโคลสันกับเซอร์ แอนโธนี คาร์ลิเซิลสองนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เมื่อ
คริสต์ศตวรรษที่ 1800 โดยกระบวนการอิเล็กโตรไลซิส ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสยังมีการกล่าวถึง
ความต้านทาน ซึ่งเกิดจากความร้อน ผลกระทบนี้เจมส์ เพรสคอต จูลได้ท าการศึกษามันทาง
คณิตศาสตร์ในปี พ.ศ. 2383 เรื่องส าคัญที่มีความเก่ียวข้องกับกระแสเรื่องหนึ่งนั้นถูกค้นพบโดย
บังเอิญโดยฮันส์ คริสเตียน เออร์สเตดในปีพ.ศ. 2363 เมื่อครั้งที่เขาก าลังเตรียมการสอน เขาพบเห็น
กระแสในเส้นลวดท าให้เกิดแม่เหล็กขึ้นล้อมรอบ เออร์สเตดจึงค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็ก
กับไฟฟ้า ซึ่งต่อมาเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ในทางวิศวกรรมหรือการใช้งานตามอาคารบ้านเรือน เรามักจะพบเจอกับกระแสไฟฟ้าอยู่
บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หรือไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95_%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2383
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A


 
บทที่ 3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจุบันเกมมีการพัฒนาและวิวัฒนาการอยู่เสมอ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ผู้เล่นใช้ทักษะ

ต่างๆในการเล่นเกม ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงระบบ การจดจ า การอ่าน การใช้ตรรกะในการเล่น 
ทั้งหมดเป็นส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาเกมและเนื้อหาของเกม ซึ่งในกรณีศึกษาได้ยกตัวอย่างเกมที่มี
ความยากในการด าเนินเรื่อง โดยจะต้องใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆในเกม โดย
คัดเฉพาะเกมที่ต้องใช้ตรรกะในการเล่นมาเป็นกรณีศึกษา 

 
3.2 กรณีศึกษา 

 
กรณีศึกษาที่ 1 : เกม Tiny Thief 

 
ภาพที่ 3-1 : ภาพแสดงตัวอย่างเกมTiny Thief 

ที่มา : http://goomgames.blogspot.com/2014/01/tinythief.html 
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ภาพที่ 3-2 : ภาพแสดงตัวอย่างเกมTiny Thief 
ที่มา : http://goomgames.blogspot.com/2014/01/tinythief.html 
 
Tiny Thief เป็นเกมแอคชั่นลับสมองที่ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นหัวขโมยตัวจิ๋ว ย่องไปขโมยของ

ต่างๆ ตามที่เกมก าหนด  

จุดเด่นของเกม คือ รูปแบบการเล่นแบบ Puzzle ที่ผู้เล่นจะต้องหาความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในฉากเพ่ือให้จบด่านให้ได้ การใช้ทักษะ การหลบหนีจากศัตรู เช่น เมื่อเจอ
ประตูท่ีผ่านไม่ได้ก็จะต้องตามหากุญแจ หรือเจอยามที่เดินไปเดินมากับลิงที่พยายามปาลูกมะพร้าวใส่
หัวยาม ผู้เล่นก็ต้องมีตรรกะที่คิดได้ว่าเมื่อหาลูกมะพร้าวมาทุ่มใส่หัวยามให้สลบไป จึงจะเดินผ่านยาม
ได้ ซึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่แยบคายในเกมนี้ท าให้ผู้เล่นได้ใช้จินตนาการอย่างสุดซึ้งเพ่ื อคิดถึง
ความเป็นไปได้ที่หลุดโลก 

จุดด้อยของเกม คือ การขโมยของอาจไม่ใช่ทัศนคตทิี่ดี ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องพิจารณา
ก่อนตัดสินใจซื้อเกมให้บุตรหลานเล่น บาง level มีความซับซ้อนจนท าให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย
หรือละความพยายามในการเล่นเนื่องจากอุปสรรคที่ยากเกินความสามารถ 
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กรณีศึกษาที่ 2 : เกม Robbery Bob 

 
ภาพที่ 3-3 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Robbery Bob 
ที่มา : http://www.gameographics.com/robbery-bob 
 

 
ภาพที่ 3-4 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Robbery Bob 
ที่มา : http://www.gameographics.com/robbery-bob 
 
Robbery Bob เป็นเรื่องราวของบ๊อบยอดหัวขโมย ที่พลาดพลั้งโดนจับเข้าคุกไป แต่วันหนึ่ง

ก็มีชายปริศนาช่วยบ๊อบแหกคุกออกมาพร้อมให้งานที่เขาถนัดที่สุดท าคือ ตระเวณขโมยชิ้นส่วนของ 
บางอย่างที่อยู่ในบ้านแต่ละหลัง ส่วนตัวเขาก็จะสามารถหยิบฉวยของเงินทองอ่ืนๆ ในบ้านได้ 

 
จุดเด่นของเกม คือ เกมนี้เป็นเกม Action + puzzle โดยผู้เล่นมีความสามารถในการ ย่อง 

ที่สามารถเดินย่องผ่านด้านหลังของคนในบ้านได้ โดยที่เขาไม่รู้สึกตัว และมีปุ่มให้วิ่งหนีเมื่อถูกพบ ผู้
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เล่นจะต้องใช้ความสามารถในการสังเกตุทิศทางการเดินของตัวละครภายในฉาก แล้ววิเคราะห์ว่าจะ
น าขิงสิ่งนั้นมาได้อย่าไรโดยไม่ให้ตัวละครในฉากนั้นจับได้ จึงต้องอาศัยทักษะ และสมาธิ อีกทั้งยังได้
ฝึกจิตนาการของผู้เล่นด้วย 

จุดด้อยของเกม คือ เกมนี้มีมุมมองแบบ Top View ท าให้ผู้เล่นเกิดความสับสนว่าของสิ่งใด
เก็บได้ หรือ สามารถเข้าไปหลบซ่อนได้ เนื่องจากเห็นกราฟฟิกได้ไม่ชัดเจน และมีค่าพลังงานในการวิ่ง
อยู่อย่างจ ากัด 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
  การแก้ไขปริศนาจากเกม เป็นการท้าทายความสามารถทางความคิดของผู้เล่น ส่งผลให้ผู้เล่น
เกิดกระบวนการทางความคิด สามารถเพ่ิมทักษะและสมรรถนะของสมอง ในช่วง ณ ขณะเวลานั้น
ปริศนาจะกลายเป็นปัญหาทางตรรกศาสตร์ที่ผู้เล่นจะใช้สมองคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสังเกต
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนหาผลส าเร็จของปริศนา โดยอาจจะต้องใช้ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง
ให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

การสร้างเกมในปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้างเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงเพียง
เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงเนื้อหา สาระส าคัญ หรือประโยชน์ว่าถ้าผู้เล่นได้เล่นเกมแล้วจะเกิดประโยชน์
อย่างไร เกมแนวนี้เกิดขึ้นมากมายและหลากหลาย แต่มีเกมเพียงบางประเภทที่มุ่งเน้นถึงความสนุก 
การใช้ไหวพริบในการวางแผนและการตัดสินใจควบคู่กันไป โดยส่วนมากเกมที่ใช้ไหวพริบในการ
ตัดสินใจจะมีความล้าสมัย ผู้เล่นสามารถที่จะคาดเดาปริศนานั้นได้ว่าสมควรแก้สถานการณ์อย่างไร ใช้
ปริศนาเดิมในการเล่นที่ผู้เล่นเคยผ่านประสบการณ์จากเกมอ่ืนๆมาแล้ว ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
และความสนุกของเกมก็จะลดน้อยลง ในส่วนนี้เองเรามีมุมมองว่านอกจากไม่ท าให้เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อผู้เล่นแล้ว ยังท าให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย เพราะตัวเกมไม่ได้ตอบสนองผู้เล่นที่ต้องการ
เล่นเกมจริงๆ และท าให้ผู้เล่นไม่ต้องการที่จะเล่นเกมแนวนี้อีกครั้ง เพราะเกมไม่มีลักษณะของความ
เป็นเกมที่สร้างความเพลิดเพลินและไม่มีการพัฒนา ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นท าให้กลุ่มของเราคิดว่าจะ
สร้างสรรค์เกมที่มีรูปแบบของการเล่นที่ไม่มีความน่าเบื่อ มีการคิดปริศนาใหม่ๆมาให้ผู้เล่นได้ทดสอบ 
และเป็นเกมที่มีลักษณะที่ผู้เล่นจะเรียนรู้ได้เองผ่านตัวเกม และท าความเข้าใจผ่านด่านต่างๆในตัวเกม 
โดยจะใช้ตรรกะในการแก้ไขปริศนาในแต่ละด่าน  จากที่กล่าวมาคือให้ผู้เล่นเข้าใจและเห็นภาพได้เอง 
โดยใช้ตรรกะและความรู้รวมถึงการพลิกแพลง และการใช้ไหวพริบเพ่ือแก้ไขปริศนาในด่านต่างๆ เรา
จึงจัดท าเกมที่มีความเหมาะสมและยังคงสอดแทรกกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมไป
ถึงการตัดสินใจต่างๆ โดยผู้เล่นจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยก่อเกิดเป็นไหวพริบและยัง
สามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวันของผู้เล่นได้อีกด้วย 

เกมแฟรงเกนสปาร์ค เป็นเกมที่ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เล่นได้รับทั้งความสนุกสนานและและให้
ผู้เล่นเกิดความคิด วิเคราะห์ โดยจะต้องใช้ทักษะในการสังเกตและคิดหาเส้นทางในการหลบหลีก หรือ
ล าดับเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งเส้นทางในการเดินที่ดีที่สุด นอกจากนี้ผู้เล่นยังต้องใช้
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วิจารณญาณในการแก้ไขปริศนาก่อนที่จะท าภารกิจในแต่ละอย่าง ซึ่งจะต้องใช้ตรรกะทางความคิด
เพ่ือที่จะแก้ไขปริศนาได้ และยังต้องหาทางออกจากภายในบ้าน เกมนี้จึงเป็นเกมที่มีความสนุกและยัง
สอดแทรกให้ผู้เล่นได้รู้จักคิด การวางแผน การสังเกต เพ่ือท าภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง 

เราจะสวมบทเป็นลูกแฟรงเกนสไตน์ตามเก็บพลังงานไฟฟ้าจากของใช้ต่างๆในบ้าน เพ่ือ
ช่วยชีวิตของพ่อ โดยระวังไม่ให้คนในบ้านจับได้ โดยในภายหลังเราจะต้องหาทางไปช่วยเหลือพ่อของ
เราที่ถูกจับตัวไปโดยองค์กรลับซึ่งท างานให้กับเหล่านักบุญ (บาทหลวง) 

ความสนุกของเกมอยู่ที่เราจะต้องใช้สมองในการคิดเส้นทาง หรือล าดับการเดินที่ดีที่สุด และ
จัดสรรเวลาในขณะที่เราก าลังเก็บพลังงานไฟฟ้า ไม่ให้ถูกคนเดินมาพบเข้าแล้วหาทางออกไปจากบ้าน 
โดยถ้าเราเก็บพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ครบก็จะได้ดาวสะสมสามดวงนั่นเอง 
 
รายละเอียดโปรแกรมเชิงเทคนิค 
 Input / Output Specification 

1. Input 
- Keyboard ปุ่ม ลูกศรซ้าย-ขวา เพ่ือบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละคร 
- Keyboard ปุ่ม Shift ด้านซ้าย เพ่ือท าให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 
- Keyboard ปุ่ม E เพ่ือให้ตัวละครดูดไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถ

ใช้กดซ่อนตัวในตู้ เพ่ือหลบศัตรูได้ 
2. Output 

- หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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4.2 Storyboard เนื้อเรื่อง 
เราจะสวมบทเป็นลูกแฟรงเกนสไตน์ตามเก็บพลังงานไฟฟ้าจากของใช้ต่างๆในบ้าน เพ่ือ

ช่วยชีวิตของพ่อแฟรงเกนสไตน์ โดยระวังไม่ให้คนในบ้านจับได้ โดยในภายหลังเราจะต้องหาทางไป
ช่วยเหลือพ่อของแฟรงเกนสไตนท์ี่ถูกจับตัวไปโดยองค์กรลับซึ่งท างานให้กับเหล่านักบุญ (บาทหลวง) 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 : Storyboard เนื้อเรื่องเกม Frankenspark 
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4.3 Storyboard เกม (Game Screen Flow) 

 
ภาพที่ 4-2 : Storyboard เกม Frankenspark (Game Screen Flow) 
 Game Screen Flow แสดงหน้าต่างๆของเกม ตั้งแต่หน้าเริ่มต้นที่มีโลโก้เกม เมื่อเข้าเกม
แล้วจะมีเมนูให้ผู้ใช้งานเลือกกิจกรรมต่างๆ จากนั้นจึงเลือกเมนูเพ่ือเข้าสู่เกม หรือดูเครดิตของผู้จัดท า 
และสามารถคลิกเลือกออกจากเกมเมื่อไม่ต้องการเล่นแล้ว เมื่อเลือกแล้ว จะท าการลิงค์ไปยัง
หน้าต่างๆ เมื่อเข้าเล่นเกมแล้วจะมีปุ่มให้เลือกเพ่ือหยุดเกมชั่วคราว และผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ
เล่นต่อไป เริ่มเกมนี้อีกครั้ง หรือออกไปที่หน้าเมนู เพ่ือท าการย้อนกลับไปยังหน้าต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 : ภาพโลโก ้เกม Frankenspark 
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ภาพที่ 4-4 : ภาพหน้าแรก เกม Frankenspark 
 ออกแบบให้เป็นบ้านของมนุษย์ที่ลูกแฟรงเกนสไตน์จะต้องเข้าไปขโมยไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 4-5 : ภาพหน้าจอขณะเล่นเกม เกม Frankenspark 
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4.4 Character Design 
 

 
ภาพที่ 4-6 : ภาพลูกFrankenstein เกม Frankenspark 
 ตัวละครจะรับบทเป็นลูกแฟรงเกนสไตน์และสามารถดูดไฟฟ้าได้ จึงออกแบบให้มีความน่ารัก 
มีความเป็นเด็ก แต่ยังมีความเป็นแฟรงเกนสไตน์ และยังมีกระเป๋าเป้เพื่อใช้เก็บไฟฟ้า 

 

 
ภาพที่ 4-7 : ภาพพ่อFrankenstein เกม Frankenspark 
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พ่อแฟรงเกนสไตน์จะออกแบบให้ตัวใหญ่ๆเหมือนแฟรงเกนสไตน์ในการ์ตูน แต่จะมีหน้าตาที่
อ่อนแอ เนื่องจากไฟฟ้าก าลังจะหมดจากตัว 

 

 
 
ภาพที่ 4-8 : ภาพศัตรูในเกม Frankenspark 

ศัตรูของเกมจะเริ่มตั้งแต่มนุษย์ธรรมดา ไปจนถึงนักบุญ บาทหลวง 
 
4.5 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ 

Unity เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาตัวเกม สามารถออกแบบและสร้างเกมได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถจัดการส่วนต่างๆของเกมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้โปรแกรมพัฒนาเกมขนาดใหญ่ที่ดึง
ความสามารถของคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างสูงสุด โปรแกรมสามารถจัดการตั้งแต่การขึ้นรูปตัวละคร 
สิ่งของ อุปกรณ์ประกอบฉาก สามารถใช้ในการจัดการเสียงเอฟเฟ็ก ดนตรีประกอบ ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวของตัวละคร และวัตถุแต่ละชิ้น มีเครื่องมือในการออกแบบเกมหลากหลายชนิด 

Autodesk Maya เป็นโปรแกรมที่มากประสิทธิภาพส าหรับงาน 3มิติ ที่ประกอบไปด้วย 
ความสามารถในการสร้าง model เครื่องมือในการสร้างงาน animation และ เครื่องมือในการ
จัดการ rendering ที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรม แบบ open architecture โดยทุกอย่างที่จ าเป็นใน
กระบวน การผลิตผลงาน สามารถเขียน script หรือเขียนค าสั่ง โดยใช้ MEL มีความสมบูรณ์ในการ
ออกแบบภาพหลายมุมมอง และสามารถออกแบบรูปร่างได้เต็มรูปแบบ 

Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก เพ่ือน าไปใช้
ร่วมกับงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานกราฟิกที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท Photoshop เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างภาพและ การตกแต่งภาพที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างสูงสุด ในปัจจุบันเนื่องจาก
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เป็นโปรแกรมที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร
งานมัลติมิเดียและสร้างกราฟิก 

Adobe After Effect เป็นโปรแกรมส าหรับงานทางด้าน Video Compost หรืองานซ้อน
ภาพวีดีโอ รวมถึงงานทางด้านการตกแต่ง หรือเพ่ิมเติม Effect พิเศษให้กับภาพ โปรแกรมAdobe 
After Effect ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมทางด้าน Motion Graphic ใช้ในธุรกิจการตัดต่อภาพยนตร์ 
งานโทรทัศน์ การสร้าง Project การใช้ Transition , Effect และ Plug in ต่างๆ ในการท างาน การ
ตัดต่องาน Motion Graphic เช่น การบันทึกเสียง , การท าเสียงพากย์ , การใส่ดนตรีประกอบ 
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น การท าตัวอักษรให้เคลื่อนไหว , การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม
ยอดนิยมต่างๆ และการท า Mastering , การบันทึกผลงานลงเทป DV , VHS และการแปลงไฟล์เพ่ือ
ท า VCD , DVD 

 
4.6 ตารางการด าเนินงาน 

ภาพตารางท่ี 4-1 : ตาราง CPM เกม Frankenspark 

การด าเนินงาน ET PA TE TL TE-TL Critical Path 
1.เอกสารต่างๆ 5  5 5 0 + 
2.ฉาก 20 1 25 25 0 + 
3.ปั้นตัวละคร 35 2 60 60 0 + 
4.แอนิเมชัน 10 3 70 70 0 + 
5.Effect 30 2 55 70 15 - 
6.Text 10 2 35 70 35 - 
7.Programming 20 4,5,6 90 90 0 + 
8.Interface 10 7 100 100 0 + 
9.ทดสอบ 30 8,10,11 130 130 0 + 
10.เสียง 5 7 100 100 5 - 
11.Cut scene 10 4 100 100 20 - 
12.ติดต้ัง 20 9 150 150 0 + 
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ภาพที่ 4-9 : ภาพตารางCPM เกม Frankenspark 
ET : ค่าระยะเวลาคาดหวัง 
TE : ค านวณหาเส้นทางวิกฤต 
TL : ค่าเริ่มต้นของ TL จะมีค่าเท่ากับ TE ค่าสุดท้าย จากนั้นให้ท าการลบออกด้วยค่า ET ของแต่ละ
โหนด เริ่มต้นจากโหนดทางขวามือไปทางซ้ายจนถึงโหนดแรกของแต่ละเส้นทาง 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการผลิต 

หลังจากที่ได้วางแผนการด าเนินงานในส่วนต่างๆของการผลิตแล้ว จึงเริ่มกระบวนการผลิต 
โดยเริ่มจากการขึ้นโมเดลตัวละครหลัก 3 มิติ 

5.1 การปั้นโมเดลตัวละคร 3 มิติ 
  การปั้นโมเดลตัวละครหลักนั้น อ้างอิงจากแฟรงเกนสไตน์จากการ์ตูนแอนิเมชันหลายๆเรื่อง 
แล้วน ามาดัดแปลงให้มีการสะพายเป้ที่ใช้เก็บไฟฟ้า เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของเกมแฟรงเกนสปาร์ค 
จากนั้นท าการกางยูวี รวมถึงTextureของตัวละครด้วย 
 

 

ภาพที่ 5-1 : ภาพตัวอย่างโมเดลของตัวละครหลักภายในเกม ท่าทางขณะที่ก าลังยืน 
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ภาพที่ 5-2 : ภาพตัวอย่างโมเดลของตัวละครภายในเกม พ่อแฟรงเกนสไตน์ ท่าเตรียมแอนิเมชัน 

 

ภาพที่ 5-3 : ภาพตัวอย่างโมเดลของตัวละครภายในเกม ท่าขณะก าลังยืนของตัวศัตรู 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

 

ภาพที่ 5-4 : ภาพตัวอย่างโมเดลของตัวละครหลักภายในเกม ท่าเตรียมแอนิเมชันของตัวศัตรู 
 
5.2 การอนิเมทตัวละคร 
  หลังจากที่ได้โมเดลตัวละครจากฝ่ายRigging แล้ว ก็น ามาขยับตัวละคร ท าให้ตัวละครนั้น
สามารถเคลื่อนไหวได้ ตามท่าทางต่างๆ เช่น การเดิน การขึ้นบันได การชาร์ตไฟฟ้า เป็นต้น 

 

ภาพที่ 5-5 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ขณะก าลังเก็บพลังงานไฟฟ้า (ด้านหลัง) 
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ภาพที่ 5-6 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ขณะก าลังเก็บพลังงานไฟฟ้า (ด้านหน้า) 

 
ภาพที่ 5-7 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ของตัวละครขณะวิ่ง (ด้านข้าง) 

 
ภาพที่ 5-8 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ของตัวละครขณะวิ่ง (ด้านหน้า) 
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ภาพที่ 5-9 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ท่าทางของตัวละครเมื่อถูกศัตรูพบ 

 
ภาพที่ 5-10 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ท่าทางของตัวละครเมื่อถูกศัตรูพบ และจัดการ
กับตัวละครเสร็จแล้ว 

 
ภาพที่ 5-11 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ท่าเดินของตัวละคร ในลักษณะการย่อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ตัวละครขณะก าลังเดินลงบันได 

 

ภาพที่ 5-13 : ภาพแสดงการเคลื่อนไหวภายในเกม ด้านหลังของตัวละครขณะยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.3 Programming 
เมื่อได้รับกราฟฟิกจากฝ่ายกราฟฟิกแล้ว จึงน ามา Import เข้าโปรแกรม Unity เพ่ือท าการ

ลง Code ให้ตัวละครสามารถดูดไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาระยะหนึ่ง แล้วไฟฟ้าจะหมดลงเมื่อท าการดูด
ครบเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว วางพาร์ทการเดินของตัวละครหลักและศัตรู เมื่อตัวละครโดนศัตรูจับได้จะ
เช็คว่าให้ผู้เล่นแพ้ทันที Setจุดเช็คชนต่างๆ วางโค้ดส่วนต่างๆเพ่ือก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัว
ละคร การท าแอคชัน รวมถึงท่าแอนิเมชัน 

 

ภาพที่ 5-14 : ภาพการประกาศตัวแปรต่างๆ 
ตัวแปร isMoving เป็นตัวก าหนดให้ตัวละครอยู่ในสถานะใด เช่น (0) คือ  สถานะตาย เกม

จบ ตัวละครจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และแสดงอนิเมชันตอนตาย, (1) คือ สถานะปกติ เคลื่อนที่ได้ มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การแสดงแอนิเมชันยืน, เดิน, วิ่ง, (2) คือ ตัวละครก าลังขึ้นหรือลงบันได ตัวละครจะไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ และถูกท าให้มองไม่เห็น จนกว่าจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติ (1) 

 

ภาพที่ 5-15 : ภาพค่าเริ่มแรกท่ีก าหนดให้ตัวละคร 
 ก าหนดให้ตัวละครมีสถานะปกติ นั่นก็คือ isMoving มีค่าเท่ากับ (1) และก าหนดให้ค่าต่างๆ 
ยังไม่ถูกเริ่มใช้ เช่น ตัวละครยังไม่ได้ขึ้น-ลงบันได ยังไม่ได้ท าการซ่อนตัว หรือเอฟเฟกต์ยังไม่ถูก
เรียกใช้ และสั่งให้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขภายในฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ก าหนด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-16 : ภาพการรับค่าการกดปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา  
การรับค่าการกดปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา จากคีย์บอร์ด เพ่ือเคลื่อนที่ไปด้านหน้า และการหันหน้า

ของตัวละคร โดยมีการตั้งเงื่อนไว้ว่าถ้าตัวละครถูกสั่งให้ก าลังวิ่ง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละคร
ก็จะเป็น 1 ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นค่าที่ถูกก าหนดไว้ ความเร็วเท่ากับ 0.5 และในชุดค าสั่งนี้ได้ตั้งค าสั่งพิเศษ
ไว้ เมื่อกดปุ่ม (V) บนคีย์บอร์ดก็จะท าการย้ายต าแหน่งไปยังจุดที่ก าหนดไว้ หรือก็คือการวาร์ปนั่นเอง 
เพ่ือท าการทดสอบเกม หรือวิธีลัดเกมนั่นเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-17 : ภาพส่วนของการสั่งให้ตัวละครเล่นแอนิเมชัน  
เมื่ออยู่ในสถานะต่างๆ หรือรับค่าจากปุ่มใดๆบนคีย์บอร์ด isMoving มีค่าเท่ากับ 1 คือ 

สถานะปกติ เมื่อกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาจะแสดงแอนิเมชันเดิน แต่ถ้ากดปุ่มชิฟต์ (Shift) ทางซ้าย
พร้อมกับปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา ตัวละครจะแสดงแอนิเมชันวิ่ง แต่ถ้าไม่กดปุ่มใดๆเลย ตัวละครก็จะ
แสดงแอนิเมชันยืนปกติ isMoving มีค่าเท่ากับ 0 คือ  สถานะตาย เกมจบ จะแสดงแอนิเมชันตาย 
และแสดงเอฟเฟคจบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-18 : ภาพค าสั่งการขึ้น-ลงบันได 
เมื่อเข้าสู่เงื่อนไขการขึ้นหรือลงบันไดตัวละครจะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้  

โดยใช้วิธีท าให้ตัวละครไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วง และสั่งให้ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านตัววัตถุได้ 
เมื่อถึงจุดที่ก าหนดก็จะท าการคืนค่ากลับไปเป็นเหมือนเดิม ซึ่งใช้วิธีนี้ทั้ งการขึ้นและลงบันได เพ่ือท า
ให้กล้องเคลื่อนที่ตามตัวละคร ขณะก าลังเคลื่อนที่ข้ึนไปเพ่ือความสวยงาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-19 : ภาพค าสั่งตรวจสอบการเช็คชน 
เงื่อนไขเสร็จสิ้นการซ่อนตัว เมื่อเสร็จแล้วให้ตัวละครหันหน้าออกมา และให้ตัวละครอยู่ใน

ต าแหน่งที่ตั้งเอาไว้ ตรวจสอบการชนกับ Trigger หรือไม่มีการชนกับ Trigger เพ่ือส่งค าสั่งไปยังส่วน
ต่างๆ เพ่ือให้ระบบท างานอย่างได้ถูกต้อง และมีการ return ค่าตัวแปร pause เพ่ือให้สามารถน ามา
เรียกใช้ได้อีก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-20 : ภาพประกาศตัวแปรต่างๆ 
การข้ึน-ลงบันได จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่ง (Joker) วางเอาไว้ยังต าแหน่งจุดเริ่มต้นของการขึ้น-

ลงบันได  มีหน้าที่แค่เล่นแอนิเมชันการเดินขึ้น-ลงบันไดเท่านั้น เมื่อเริ่มเกมตัวละคร (Joker) จะถูกปิด
การแสดงผลเอาไว้ แต่เมื่อได้รับค าสั่งก็จะท าการแสดงผลตัวละคร (Joker) ออกมาให้เห็นแล้วท าการ
เริ่มแอนิเมชันขึ้น-ลงบันได ส่วนตัวละครหลักของเราที่ใช้บังคับอยู่นั้นจะถูกปิดการแสดงผลตัวละคร 
และเข้าสู่สถานะก าลังขึ้นหรือลงบันได ( isMoving = 2) เมื่อตัวละคร (Joker) ท าการแสดงของ
แอนิเมชันขึ้น-ลงบันไดจนเสร็จ ก็จะถูกปิดการแสดงผลของตัวละคร (Joker) และถูกกลับไปยัง
ต าแหน่งเดิมที่เริ่มต้น เพ่ือให้สามารถท าตามเงื่อนไขได้อีกครั้ง ส่วนตัวละครหลักของเราที่ใช้บังคับอยู่
นั้นก็จะกลับมาอยู่ในสถานะปกติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-21 : ภาพค าสั่งตัวละคร (Joker) (1) 
ชุดค าสั่ง มีการท างานที่คล้ายกับ Ai ตัวละคร (Joker) จะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งจุด

ต่างๆที่ได้ก าหนดเอาไว้ เช่น เงื่อนไขแรกหันหน้าไปยังต าแหน่งที่ 1 ตัวละครจะใช้แอนิเมชันเดิน และ
เคลื่อนที่ไปยังต าแหน่ง เมื่อถึงต าแหน่งนั้นก็จะไปยังเงื่อนไขต่อไป เงื่อนไขที่ 2 สั่งให้ตัวละครใช้
แอนิเมชันเดินขึ้นบันได และเราจะต้องก าหนดให้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นแอนิเมชันนี้ แล้วจึงไปยัง
เงื่อนไขต่อไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-22 : ภาพค าสั่งตัวละคร (Joker) (2) 
การท างานจะเหมือนกับภาพด้านบน โปรแกรมจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ แล้วไปยังเงื่อนไข

ต่อไป เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะท าการคืนค่าต่างๆ ให้กลับเป็นเหมือนเดิม เพ่ือการท างานในครั้งต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-23 : ภาพประกาศตัวแปรต่างๆ 
การซ่อนตัวก็จะมีการท างานที่เหมือนกันกับการขึ้น -ลงบันได แต่จะมีการเพ่ิมเงื่อนไข ใน

ระหว่างที่ยังซ่อนตัวไม่เสร็จนั้น ถ้าถูกพบก็จะท าให้ผู้เล่นนั้นแพ้ หรือในขณะที่ก าลังออกมาจากที่ซ่อน 
โดยค่าเริ่มแรกถูกตั้งไว้ให้ยังไม่ถูกเรียกใช้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-24 : ภาพตรวจสอบสถานะและค าสั่งตัวละคร (Joker) 
ชุดค าสั่ง มีการท างานที่คล้ายกับ Ai ตัวละคร (Joker) จะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งจุด

ต่างๆที่ได้ก าหนดเอาไว้ เมื่อถึงต าแหน่งนั้นก็จะไปยังเงื่อนไขต่อไป และเราจะต้องก าหนดให้ว่าใช้เวลา
เท่าไหร่ในการเล่นแอนิเมชันนี้ แล้วจึงไปยังเงื่อนไขต่อไป 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-25 : ภาพค าสั่งตัวละคร (Joker) 
การท างานจะเหมือนกับภาพด้านบน โปรแกรมจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ แล้วไปยังเงื่อนไข

ต่อไป เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะท าการคืนค่าต่างๆ ให้กลับเป็นเหมือนเดิม เพ่ือการท างานในครั้งต่อไป 

 

ภาพที่ 5-26 : ภาพค าสั่งตัวละคร (Joker) ขณะออกจากการซ่อนตัว 
 ค าสั่งจะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งจุดต่างๆที่ได้ก าหนดเอาไว้ และเราจะต้องก าหนดให้ว่า
ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นแอนิเมชันเพ่ือไปยังเงื่อนไขต่อไป และท าการคืนค่าต่างๆ ให้กลับเป็น
เหมือนเดิม เพ่ือการท างานในครั้งหน้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-27 : ภาพประกาศตัวแปรต่างๆ 
 ส าหรับ Interface ของเกม เช่น ก าหนดขนาดแถบพลังงานไฟฟ้า หรือตารางคะแนนเมื่อจบ
เกม ใส่เอฟเฟคต่างๆ และก าหนดค่าเริ่มต้นของค าสั่งต่างๆ ให้คะแนนทุกอย่างเริ่มต้นที่ 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 

ภาพที่ 5-28 : ภาพระบบการเก็บไฟฟ้า 

รับค่าการกดปุ่มตัวอักษร (E) จากคีย์บอร์ดค้างเอาไว้  จะท าให้ตัวละครหันหน้าไปยังจุดที่
ก าหนดเอาไว้ แสดงเอฟเฟคการเก็บไฟฟ้า และตั้งเงื่อนไขไม่ให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากจุดเดิม
ได้อีกหลังจากที่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากจุดนั้นได้ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 5-29 : ภาพการแสดงผลคะแนน 
ส่วนของการแสดงผลจ านวนไฟฟ้าที่เก็บมา และมีการ return ค่าตัวแปรเพ่ือให้สามารถ

น ามาเรียกใช้ได้อีกครั้ง ในตอนที่เกมจบเพื่อแสดงคะแนน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

 

ภาพที่ 5-30 : ภาพประกาศตัวแปรต่างๆ ค่าเริ่มต้น 
ตัว Ai จะมีการตรวจจับกับตัวผู้เล่นโดยใช้ระยะห่าง  เมื่อ Ai ตรวจเจอจะส่งค่าไปยังตัวละคร

ให้ไม่สามารถขยับได้ (isMoving = 0) โดย Ai จะเปลี่ยนไปเคลื่อนที่และท างานในเงื่อนไขของ aiRun 
ที่เป็นค าสั่งก าหนดให้ว่า Ai ต้องท าอะไรบ้างเมื่อตรวจเจอผู้เล่น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-31 : ภาพค าสั่งการเคลื่อนที่และการกระท าของ Ai 
 Ai จะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งจุดต่างๆที่ได้ก าหนดเอาไว้ เช่น เงื่อนไขแรกหันหน้าไปยัง
ต าแหน่งที่ 1 ตัวละครจะใช้แอนิเมชันเดิน และเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่ง เมื่อถึงต าแหน่งนั้นก็จะไปยัง
เงื่อนไขต่อๆไป และเราจะต้องก าหนดให้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นแอนิเมชันต่างๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-32 : ภาพค าสั่งการเคลื่อนที่และการกระท าของ Ai 
การท างานของ Ai จะท าการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งจุดต่างๆที่ได้ก าหนดเอาไว้ เหมือนกับ

ภาพด้านบน เมื่อถึงเง่ือนไขสุดท้ายก็จะท าการคืนค่าต่างๆ เพ่ือกลับไปท างานอีกครั้ง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-33 : ภาพการตรวจจับของ Ai 
เมื่อ Ai สามารถตรวจพบผู้เล่นได้ Ai ก็จะเดินไปยังผู้เล่น แสดงแอนิเมชัน และเอฟเฟค, 

ตรวจสอบการชนกับตัวผู้เล่นด้วย Trigger เมื่อถูกพบเงื่อนไขก็จะเป็นจริง, มีการ return ค่าตัวแปร
เพ่ือให้สามารถน ามาเรียกใช้ได้อีก 
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ภาพที่ 5-34 : ภาพก าหนดการเคลื่อนที่ของกล้อง 
กล้องจะจับภาพ และเคลื่อนที่ไปตามตัวผู้เล่น มีการก าหนดค่าต าแหน่งที่กล้องสามารถ

เคลื่อนที่ไปได้มากท่ีสุดเท่าใด โดยค่าเริ่มแรกก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่ 0 
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บทที่ 6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 

6.1 สรุปผล 
  ผลจากการด าเนินงานโดยรวมแล้ว โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด
ในการแสดงผล แต่อาจพบปัญหาในเรื่องของภาพกระตุก ทั้งนี้ผลงานที่เสร็จแล้วนั้นผู้เล่นได้รับความ
สนุกสนานและจินตนาการตามที่ผู้จัดท าได้ออกแบบไว้และยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
6.2 ปัญหาที่พบ 

การท างานอาจมี Bug ที่ตรวจสอบไม่พบเนื่องจากเวลาในการทดสอบมีจ ากัด และ
โปรแกรมเมอร์ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องโค้ด มีการท างานด้านกราฟฟิกมากเกินไป ท าให้อาจจะ
เสียเวลาไป 

การติดต่อสื่อสารกันไม่เข้าใจท าให้การท างานนั้นล่าช้าและสับสน จึงต้องมีระบบการท างาน
และนัดประชุมกลุ่มกันอยู่เป็นประจ าเพ่ือปรับปรุงผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาด 
  จ านวนสมาชิกในทีมงานมีน้อยจึงท าให้ต้องท าหน้าที่หลายอย่าง ท าให้ทีมเสียเวลาในการ
ออกแบบ 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการสร้างเกมนั้นผู้จัดท าแบ่งเวลาและหน้าที่ให้ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นกล่าวคือการแบ่ง
หน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถก าหนดระยะเวลาการท างานได้และทราบถึงสาเหตุของการล่าช้าใน
เรื่องนั้นๆและสามารถแก้ไขได้ตรงจุด การท างานควรท าในส่วนระบบหลักให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน 
เพราะการเขียนโปรแกรมนั่นมีความซับซ้อนหากวางโครงสร้างไม่ดีนั้นจะมีปัญหาและยากต่อการแก้ไข
ในภายหลัง ส่วนทางด้านกราฟิกนั้นควรท างานออกมาให้มากที่สุดเสียก่อน อย่าเสียเวลากับการแก้ไข
งานจนกว่าเราจะได้ประกอบ Code กับกราฟิก เราจะได้เห็นภาพรวมของเกม ส่วนการท างานที่
ยืดหยุ่น เช่น หากมีงานส่วนใดล่าช้าและส าคัญเราสามารถช่วยกันเพ่ือให้เสร็จทันเวลาได้ และงานส่วน
ใดไม่ส าคัญและต้องเสียเวลามากก็ควรตัดออกไป ควรเน้นไปที่ความสมบูรณ์ของผลงาน  

การติดต่อประสานงานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการทางานเป็นทีม ถ้าหากสมาชิกกลุ่มอยู่กัน
คนละท่ีควรหาเครื่องมือในการท างานเช่น Skype ในการติดต่อสื่อสารและส่งงาน การท าเกมไฟล์งาน
ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ดังนั้นควรใช้ Dropbox ในการส่งไฟล์ Dropbox ยังช่วยให้เรา Backup ไฟล์
งานอีกด้วย  
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การออกแบบงานนั้น ไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่ม 
เพราะการท าเกมนั้นเราท าเพ่ือเป็นผลผลิตให้ผู้เล่น จึงควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้และนั่นก็
คือจุดแข็งของเกม เมื่อเริ่มสร้างสรรค์งานนั้นไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรท าการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดนั้นเราต้องรับผิดชอบกับแนวความคิดที่ดี
ที่สุดของตัวเองว่าดีจริงเมื่อผู้เล่นได้เล่นหรือเรารู้สึกไปเพียงคนเดียว ดังนั้นเราควรรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุง เพ่ือไม่ให้ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในการท างานนั้นเราควร
ค านึงถึงผลงานและความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้ได้เกมที่มีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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