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บทท่ี  1 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์ ในทุกด้านท้ังด้านการศึกษา การส่ือสาร และ ส่ือบันเทิงซึ่งมีหลายรูปแบบ เกมเป็นส่ือ
บันเทิงชนิดหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชน เกมถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆมากมาย  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เล่นเกมให้มากท่ีสุดและเพื่อผลทางด้านธุรกิจ จึงท าให้การเข้าถึงเกมนั้นง่ายขึ้น  
และจากผลส ารวจจ านวนผู้เล่นเกมในยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้อุตสาหกรรมเกมเริ่ม
มีการพัฒนาแข่งขันกันมาก  

ในสังคมปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมอยู่มากมาย โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมท่ีท าเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดมหาศาล แต่ในเมื่อเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายจึงจ าเป็นต้องมีการ
ป้องกันและวางโครงข่ายโยงใยสลับซับซ้อน รวมกับการรักษาความลับอย่างยิ่งยวด ความโหดร้ายและ
การไร้ศีลธรรม ผู้จัดท าจึงท าโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อ แสดงให้เห็นถึงการกระท าและผลกรรมของการก่อ
อาชญากรรม 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อให้ความบันเทิง สนุกสนานแก่ผู้ท่ีชอบและสนใจ 
1.2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
1.2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี 

 
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

โครงการ Mafia Hero เป็นเกมประเภท Action Side Scrolling ท่ีมีรูปแบบภาพกราฟิก 
เป็น 3 มิติ ระบบปฏิบัติการ Windows 

 
1.4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในการท า Modeling 3      ตัวละครภายในเก ซึ่งรวมถึง น เ    นของตัวละครใน
เกมท้ังหมดและงานด้านภาพ 2 มิติ ได้แก่ การออกแบบ User Interface และภาพประกอบเรื่องราว
ท่ีน ามาเล่าในเกม 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้รับความบันเทิงจากเกม ช่วยฝึกไหวพริบให้ผู้เล่นได้รูจักแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
รวมถึงซึมซับเนื้อเรื่องจากเกมท่ีให้แง่คิดเกี่ยวกับความดี ความช่ัว คุณธรรม  และการให้อภัย เพื่อน า
ความรู้ไปพัฒนาทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี 
                                                                                                              
2.1 การสร้างโมเดล 3 มิติ 

การออกแบบและกระบวนการสร้างโมเดลตัวละครภายในเกมโมเดลตัวละครในงาน 3 มิติ 
สามารถสร้างได้หลายวิธี เช่นสร้างด้วยเส้นเนิร์บ (Nurb) หรือ สร้างจากโพลีกอน (Polygon) แต่วิธีท่ี
เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมักจะเป็นวิธีการสร้างโมเดลแบบการปั้นโดยใช้โครงสร้างโมเดลแบบโพลีกอน 
เหตุผลท่ีวิธีนี้เป็นท่ีนิยมเพราะมีวิธีการขึ้นโมเดลท่ีง่ายในการสร้างหรือแก้ไข ความละเอียดของโมเดล
ส าหรับการปั้นโมเดลตัวละครประเภทตัวคนหรือสัตว์ต่างๆด้วยวิธีดังกล่าวนั้นสามารถแบ่งชนิดย่อยๆ 
ได้สองแบบคือ โมเดลแบบความละเอียดต่ า (Low polygon model) และโมเดลแบบความละเอียด
สูง (High polygon model) 

 
2.1.1 โมเดลแบบความละเอียดต่ า (Low polygon model) เป็นโมเดลท่ีใช้จ านวนโพลีกอน

ท่ีไม่มากนัก ข้อดีของโมเดลแบบนี้คือสร้าง และแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่าย ประหยัดเวลาในการ
เรนเดอร์ (Render) และเครื่องคอมพิวเตอร์ท างานไม่หนัก และด้วยความไม่หนักของโมเดลนี่เองทีท า
ให้โมเดลชนิดนี้มักจะเหมาะกับงานท่ี ต้องการความเร็วในการประมวลผลสูงๆ เช่นโมเดลส าหรับเกม 

 
ภาพที่ 2-1: ภาพแสดงโมเดลความละเอียดต่ าเหมาะส าหรับท าเกม 
ที่มา:    Polycount.com, Low Polygon Model, เข้าถึงเมื่อ 12 สิหาคม 2556 

2.1.2 โมเดลแบบความละเอียดสูงเป็นโมเดลท่ีมีความละเอียดสูง (High polygon model) 
จึงมีจ านวนโพลีกอนท่ีใช้ในการท างานรวมท้ังขนาดไฟล์ของโมเดลมากขึ้นตามไปด้วยและเนื่องจาความ
ใหญ่และละเอียดนี่เองท่ีท าให้โมเดลแบบนี้ต้องใช้เวลาในการประมวลผลต่างๆมากมายส่วนใหญ่โมเดล
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แบบนี้มักจะถูกใช้ในงานประเภทท่ีต้องการความสมจริงมากๆ เช่น ในงานภาพยนตร์ งานโฆษณาหรือ
ในการเริ่มเรื่องท่ีเป็นส่วนแอนนิเมชันสวยๆของเกมต่างๆ เป็นต้น ขั้นตอนหลักในการขึ้นรูปโมเดลใน
การปั้นโมเดลเราสามารถแบ่งขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2-2: ภาพแสดงการเตรียมแบบร่างในการท าโมเดลและการท าโมเดล 
ที่มา:    Scotthamalienko.blogspot.com, Modeling Low Polygon Game Characters, 
เข้าถึงเมื่อ 12 สิงหาคม 2556 

1. เตรียมแบบร่างให้พร้อมส าหรับอ้างอิงต าแหน่งต่างๆ 
2. ปั้นโมเดลไปทีละส่วน เช่น ล าตัว แขน ขา และส่วนหัวแล้วแต่ตามความถนัดน าโมเดลท่ีปั้น

เรียบร้อยแล้วมาใส่รายละเอียดพื้นผิว ด้วยการวาดลวดลายท่ีต้องการในโปรแกรมตกแต่งและวาดภาพ 
การเตรียมแบบร่างส่าหรับการขึ้นโมเดลเนื่องจากการสร้างโมเดลความละเอียดต่ า จะต้องใช้วิธีดึงดัด 
หรือย้ายจุดต่างๆ ไปมากับ Polygon ดังนั้นในการท างานจึงควรจะมีแบบร่างของโมเดลท่ีต้องการ
สร้างส าหรับใช้อ้างอิงการย้ายต าแหน่งด้วยเหตุผล 2 ประการคือ 

2.1 ประการแรกคือสามารถขึ้นโมเดลได้ง่าย เพราะการวาดในกระดาษให้เรียบร้อยจะท า
ให้ได้เห็นหน้าตาตัวโมเดลก่อน และเมื่อเห็นหน้าตาคร่าวๆ แล้วการปั้นโมเดลก็จะง่ายยิ่งขึ้น 

2.2 ประการท่ีสองคือใช้ส าหรับอ้างอิงต าแหน่งจุดต่างๆ ท่ีเราจะใช้อ้างอิงในการปั้นรูป
โมเดล 2-2 เครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติ  
 

2.1.3 โปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการสร้างงานโมเดลกราฟิก 3 มิติ คือ 
Maya เป็นโปรแกรมกราฟิกสร้างภาพ 3 มิติ เกิดจากบริษัท Alias Systems 

Corporation แต่ปัจจุบันเป็นของAutodesk เดิมเป็นซอฟแวร์ท่ีใช้งานบนเครื่อง Silicon Graphics 
(SGI) ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) Irix เท่านั้นแต่ก็ได้มีการพอร์ตมาใช้กับเครื่องพีซีท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows NT และ XP และในปัจจุบันสามารถใช้กับเครื่องMac ทีใช้ Mac OS X  ่13ได้อีกด้วย 
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Maya ท่ีถูกใช้อย่างมากในอุตสาหกรรมหนังและ ภาพยนตร์ และมีการใช้บ้างในเกมคอมพิวเตอร์
Maya มีจดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างมากในการท างาน โดยใช้การท างานแบบ Node-base 
เป็นหลัก กล่าวคือฟังก์ชันการท างานแต่ละแบบจะถูกเก็บเป็น Node โดยแต่ละ Node จะมีอินพุท
และเอาท์พุทเราสามารถเช่ือมNode เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลท่ีแตกต่างกันได้นับไม่ถ้วน 
รวมถึงการใช้งานสคริปต์ท่ีเรียกว่า MEL ซึ่งใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  

ข้อดีของโปรแกรม Mayaเป็นโปรแกรมท่ีขึ้นโมเดลได้รวดเร็ว และเป็นโปรแกรมท่ีครบครัน
ทางด้านงาน 3 มิติมากท่ีสุด ให้ภาพ แสง และรายละเอียดได้สมจริง มีจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่น
อย่างมากในการท างานนิยมน าไปใช้ในการสร้างภาพยนตร์ ทาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ 

ข้อเสียของโปรแกรม Mayaมีกระบวนการท่ีซับซ้อนและ ไม่เหมาะกับผู้ท่ีไม่ชอบการค านวณ 
และผู้ท่ีเพิ่งเริ่มต้นกับงานทางด้าน 3 มิติ และแก้ไข  ้งานในส่วนของโมเดลแบบความละเอียดต่ าได้ยาก
และซับซ้อน 
 
2.2 ทฤษฎีการแอนิเมชั่น 

2.2.1 แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคล่ือนไหว" ด้วยการน าภาพนิ่งมา
เรียงล าดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่องท าให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคล่ือนไหวในลักษณะภาพติดตา 
(Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษาภาพนี้ไว้ 
ในระยะส้ันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์
จะเช่ือมโยงภาพท้ังสองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว ท่ีมีความต่อเนื่องกัน   แม้ว่าแอนิ
เมช่ันจะใช้หลักการเดียวกับวิดิโอ แต่แอนิเมช่ันสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้มากมาย  เช่น  
งานภาพยนตร์  งานโทรทัศน์  งานพัฒนาเกม  งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์  หรือ
งานพัฒนาเว็บไซต์  เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-3: ภาพแสดงการเดิน 
ที่มา:    Richard Williams, The Animation Survival Kit, หน้าท่ี 24 

2.2.2 ชนิดของแอนิเมช่ันสามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิดคือ 
1. Traditional Animation / Hand Drawing Animation / 2D Animation: เป็นงาน 
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แอนิเมช่ันสมัยแรกเริ่ม มักจะใช้การวาดด้วยมืองานประเภทนี้ พบเห็นได้ท่ัวไป ในการท าAnimation 
ยุคแรกๆ โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยมือ ทีละแผ่น แล้วใช้วิธี Flip เพื่อตรวจดูท่าทางของตัวละครท่ีเรา
ได้ท าการ animate ไปแล้ว หรือท่ีเราเรียกกันว่า In Between(IB) โดยท่ัวไปแล้ว ในงาน Animation 
แบบนี้ ถ้าเป็นงาน Animation จากฝ่ังตะวันตก หรือ เป็นหนังโรง จะก าหนดให้ 1 วินาที ใช้รูป 24 
เฟรม แต่ถ้าเป็นพวกซีรี่ย์การ์ตูนญี่ปุ่น จะก าหนดไว้ที่ 1 วินาที ใช้รูป 12 เฟรม หรือ อาจมากกว่านั้น 
 
 2. Stop-motion หรือ Clay Animation : งานแอนิเมช่ันประเภทนี้ animator จะต้อง
เข้าไปท าการเคล่ือนไหวโดยตรงกับโมเดล และท าการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรมๆการท าStop Motion
ถือเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะ ต้องแม่นในเรื่องของ Timing และ Pose มากๆ แม้การท าจะไม่
ต้องอาศัยการวาดรูปเป็นหลัก แต่ก็ต้องท า IB เองท้ังหมดด้วยมือ การท า IB ในงาน Animation 
ประเภทนี้ ต้องอาศัยความช านาญในการค านวนล่วงหน้า เพราะ ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการ
Flip แล้วก็ตาม ( เช่น โปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยในการ Capture รูปแล้ว Play ดูได้ทันที ) แต่การจัดแสง
และการควบคุมความต่อเนื่องระหว่างเฟรม ต้องอาศัยความรอบคอบ และความอดทนสูงมาก บางที
ท ากันหลายวันหลายคืนไม่ได้พักเลยก็มี ดังนั้น Animator ของงานประเภทนี้ 
 
 3. Computer Animation / 2D Animation on computer / 3D Animation :เป็น
งานแอนิเมช่ัน ท่ีมักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงโปรแกรมเป็นไปได้ง่าย และการ
น าหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ท าให้เข้าใจได้ง่าย แถมยังสะดวกในการแก้ไข
และแสดงผล จึงเป็นท่ีนิยมกันมาก Animator ในงานประเภทนี้ จึงมีเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันอย่าง
มากมาย พร้อมด้วยความต้องการ ของวงการบันเทิงในยุคนี้ ท่ีเน้นการท า CG Animation มากขึ้น ดู
ได้จากเมืองไทย ท่ีมีสถาบันสอนการท า Animation เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ Studio ท่ีท างาน 
Animation ในบ้านเราก็มีมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่า งานต่างๆในวงการบันเทิงไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนซีรี่ย์ ต่างๆ ล้วนล้วนแต่ มีงาน CG Animation แฝงอยู่ด้วยแทบ
ท้ังนั้น เรียกได้ว่า เมืองไทยตอนนี้ มีความต่ืนตัวในกระแส Animation เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 
 
2.3 ทฤษฎีภาพกราฟิก 2 มิติ 

งานกราฟิก มีประวัติความเป็นมาในอดีตเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้ในการขีดเขียนส่ือความหมาย
เป็นรูปต่างๆในผนังถ้ าให้ผู้อ่านตีความหมายได้ เรียกว่า Pictogram ต่อมาประมาณ 9000 ปี ก่อน
คริสตกาล ชาว Sumerian ในแคว้นเมโสโปเตเมีย ได้เริ่มเขียนตัวอักษรรูปล่ิม  (Cuneiform) และ
ตัวอักษร Hieroglyphic ของชาวอียิปต์งานกราฟิกเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อได้คิดค้นกระดาษ
และวิธีการพิมพ์ ปี ค.ศ.1440 Johann Gutenberg ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบตัวเรียง 
ท่ีสามารถพิมพ์ได้หลายครั้ง 

2.3.1 บทบาทความส าคัญของภาพกราฟิก 2 มิติ 
  สังคมมนุษย์ในปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้นเรื่อย ๆ มีภาษาพูดและภาษาเขียน
เกิดขึ้น  เพื่อใช้ส่ือความหมายต่อกัน  ใช้ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และสร้างสมความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึ้น  ภาษาพูดและภาษเขียนมีมากมายและกลายเป็นสัญลักษณ์ขั้นสูง    มีความสลับซับซ้อนของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   6 

สัญลักษณ์ทางภาษาท้ังด้านการพูดและเขียนมากขึ้น   การอธิบายด้วยค าพูด   ข้อเขียน   จึงไม่
เพียงพอและไม่รวดเร็วทันต่อการถ่ายทอดส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้    จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้งานกราฟิกเข้าช่วย  เพราะงานกราฟิกมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ 
 

2.3.2 ประเภทของภาพกราฟิกแบ่งได้ 2 ประเภท 
1. ภาพกราฟิกแบบ บิตแมป เป็นการแสดงภาพท่ีใช้หลักการ การเรียงต่อกันของส่ีเล่ียม

ขนาดเล็กจ านวนมาก บนจอแสดงผล ซึ่งช่องส่ีเหล่ียมนั้นจะเรียกว่า Pixel ในแต่ละพิกเซล จะสามารถ
แสดงสีออกมาเท่ากับ 1สี เมื่อน าแต่ละพิกเซลมาเรียงต่อกันดังหลักการข้างต้นก็จะท าให้เกิดภาพขึ้นได้
ดังนั้นภาพกราฟิกแบบบิตแมปนี้จะมีความสามารถในการแสดงภาพสีท่ีมีความต่อเนื่ อง  
ของแถบสี และภาพที่มีแสงและเงา 
 

2. ภาพกราฟิกแบบ เวกเตอร์ เป็นการแสดงภาพท่ีใช้หลักการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
มาสร้างเส้นต่างๆแล้ววางประกอบกันจนเป็นภาพ จากหลักการข้างต้นนี้ เรี ยกว่า เวกเตอร์ 
(Vector) จากนั้นก าหนดต าแหน่งสีของเวกเตอร์ลงไป ซึ่งจะท าให้ภาพคมชัด จึงนิยมใช้กับภาพ
ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์สินค้า 
 

2.3.3 หลักการท างานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ภาพท่ีเกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการท างานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สี

แดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ าเงิน (Blue) โดยใช้หลักยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสี
ท้ัง 3 สีมาผสมกัน ท าให้เกิดเป็นจุดสีส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีเรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากค าว่า Picture 
กับ Element โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสี เมื่อน ามาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพท่ีใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ Raster กับ Vector 

1. หลักการของกราฟิกแบบ Raster หรือแบบ Bitmap เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการ
เรียงตัวกันของจุดส่ีเหล่ียมเล็กๆ หลากหลายสี ซึ่งเรียกจุดส่ีเหล่ียมเล็กๆ นี้ว่าพิกเซล (Pixel) ในการ
สร้างภาพกราฟิกแบบ Raster จะต้องก าหนดจ านวนของพิกเซลให้กับภาพท่ีต้องการสร้าง ถ้าก าหนด
จ านวนพิกเซลน้อย เมื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะท าให้มองเห็นภาพเป็นจุดส่ีเหล่ียมเล็กๆ หรือ
ถ้าก าหนดจ านวนพิกเซลมากก็จะท าให้แฟ้มภาพมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการก าหนดพิกเซลจึงควรก าหนด
จ านวนพิกเซลให้เหมาะกับงานท่ีสร้าง คือ ถ้าต้องการใช้งานท่ัวไป จะก าหนดจ านวนพิกเซลประมาณ 
100-150 ppi (Pixel/inch) “จ านวนพิกเซลต่อ 1 ตารางนิ้ว” ถ้าเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดน้อย
และแฟ้มภาพมีขนาดเล็ก เช่น ภาพส าหรับใช้กับเว็บไซต์จะก าหนดจ านวนพิกเซลประมาณ 72 ppi 
และถ้าเป็นงานพิมพ์ เช่น นิตยสาร โปสเตอร์ขนาดใหญ่ จะก าหนดจ านวนพิกเซลประมาณ 300-
350ppi เป็นต้น 

 
2. หลักการของกราฟิกแบบ Vector หลักการของกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพกราฟิก 

ท่ีเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณซึ่งภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน 
โดยแยกช้ินส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียด
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ของภาพจะไม่ลดลง แฟ้มจะมีขนาดเล็กกว่าแบบ Raster ภาพกราฟิกแบบ Vector นิยมใช้เพื่องาน
สถาปัตย์ตกแต่งภายใน และการออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบรถยนต์ การ
สร้างโลโก้ การสร้างการ์ตูนเป็นต้น 
 
2.4 ทฤษฎีสี 

สี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ านาจให้เกิดความ
เข้มของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองท า
ให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก
เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นส่ือสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจ
นั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสัน
แตกต่างกันมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ 
เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลส าเร็จ
ในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความ
สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
 
ค าจ ากัดความของสี  

1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้ 
2. แม่สีท่ีเป็นวัตถุ ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ าเงิน 
3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 

 
คุณลักษณะของสี 

1. สีแท้ คือ สีท่ียังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ท่ีมีความสะอาดสดใส เช่น แดง 
เหลือง น้ าเงิน 

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

 
2.4.1 ประวัติความเป็นมาของสี 

มนุษย์เริ่มมีการใช้สีต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีท้ังการเขียนสีลงบนผนังถ้ า ผนังหิน  
บนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา และท่ีอื่นๆภาพเขียนสีบนผนังถ้ า เริ่มท าต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ทวีปยุโรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย ภาพเขียนสีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้พบท่ี
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรได้ส ารวจพบภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์บนผนังถ้ า และ เพิงหินในท่ีต่างๆ จะมีอายุระหว่าง 1500-4000 ปี เป็นสมัยหินใหม่และ
ยุคโลหะได้ค้นพบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้ าในอ่าวพังงา ต่อมาก็ค้นพบอีกซึ่งมีอยู่
ท่ัวไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เป็นต้นสีท่ีเขียนบนผนังถ้ าส่วนใหญ่เป็นสีแดง นอกนั้นจะมีสี
ส้ม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้ าตาล และสีด าสีบนเครื่องปั้นดินเผา ได้ค้นพบการเขียนลายครั้งแรกท่ีบ้าน
เชียงจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ. 2510 สีท่ีเขียนเป็นสีแดงเป็นรูปลายก้านขดจิตกรรมฝาผนังตามวัด
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ต่างๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานว่า ใช้สีในการเขียนภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจ ากัดเพียง 4 สี 
คือ สีด า สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมัยโบราณนั้น ช่างเขียนจะเอาวัตถุต่างๆในธรรมชาติมาใช้
เป็นสีส าหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใช้ท าสีขาว สีด าก็เอามาจากเขม่าไฟ หรือจากตัวหมึกจีน 
เป็นชาติแรกท่ีพยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาติได้มากกว่าชาติอื่นๆ คือ ใช้หินน ามาบดเป็นสีต่างๆ สี
เหลืองน ามาจากยางไม้ รงหรือรงทอง สีครามก็น ามาจากต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าเรื่องสีก็
เพื่อท่ีจะน ามาใช้ ย้อมผ้าต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีด า
โดยใช้หมึกจีนเขียน 
 

2.4.2 สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. สีธรรมชาติ 

1.1 สีธรรมชาติ เป็นสีท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย์ สีของท้องฟ้า
ยามเช้า เย็น สีของรุ้งกินน้ า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน 
ท้องฟ้า น้ าทะเล 

 
2. สีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

2.1 สีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือได้สังเคราะห์ขึ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลอง
จากแสงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร 
การจัดฉากเวที โทรทัศน์ การตกแต่งสถานท่ี 
 

2.4.3 แม่สี 
สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกท่ีมีต่อสีของ

มนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆท่ีปรากฏนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะท่ีแตกต่างกัน
ตามชนิดและประเภทของสีนั้น 

แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกันแล้วท าให้เกิดสีใหม่ ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม
แม่สี มีอยู่  2 ชนิด คือ 

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดงสี
เหลือง และสีน้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวท่ีมีสีคุณสมบัติของแสงสามารถ
น ามาใช้ในการถ่ายภาพภาพโทรทัศน์การจัดแสงสีในการแสดงต่างๆเป็นต้น 

2.แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี 
มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ใน
วงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯแม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด 
วงจรสี ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีห ลักท่ีใช้งานกันท่ัวไป ใน
วงจรสีจะแสดงส่ิงต่างๆดังต่อไปนี้ 

 
2.4.4 วงจรสี  

สีขั้นที ่1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน 

   ส
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สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะท าให้เกิดสี
ใหม่ 3สีได้แก่สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สีส้ม สีแดง ผสมกับสีน้ าเงิน ได้สีม่วง สีเหลือง ผสมกับสีน้ าเงิน 
ได้สีเขียว 

สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกับสีขั้นท่ี 2 ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะได้สีอื่น ๆ 
อีก6 สีคือสีแดงผสมกับสีส้ม ได้สีส้มแดงสีแดงผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดงสีเหลืองผสมกับสีเขียว ได้สี
เขียวเหลือง สีน้ าเงินผสมกับสีเขียวได้สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงินผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงน้ าเงิน สีเหลือง 
ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง 

1. วรรณะของสีคือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เย็นในวงจรสีจะมีสีร้อน7สีและสีเย็น 7 
สี ซึ่งแบ่งท่ี สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ท้ังสองวรรณะสีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่
ปฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกัน 
เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร การน าสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกันอาจกระท าได้ดังนี้ 

     - มีพื้นท่ีของสีหนึ่งมากอีกสีหนึ่งน้อย 
     - ผสมสีอื่นๆลงไปสีสีใดสีหนึ่งหรือท้ังสองสี 
     - ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีท้ังสองสี 
2. สีกลาง คือ สีท่ีเข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ าตาล กับ สีเทาสี

น้ าตาลเกิดจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน สีน้ าตาลมีคุณสมบัติส าคัญ คือ ใช้
ผสมกับสีอื่นแล้วจะท าให้สีนั้นๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปล่ียนแปลงค่าสีถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสี
น้ าตาล สีเทา เกิดจากสีทุกสีๆสีในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติท่ีส าคัญ คือ ใช้
ผสมกับสีอื่นๆแล้วจะท าให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนท่ีเป็นเงา ซึ่งมีน้ าหนักอ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้าผสม
มาก ๆ เข้าจะกลายเป็นสีเทา 

3.แม่สีวัตถุธาตุ นั้นหมายถึง “วัตถุท่ีมีสีอยู่ในตัว” สามารถน ามาระบาย ทา ย้อม และ
ผสมได้เพราะมีเนื้อสีและสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดขึ้นมา
อีกมากมายด้วยการผสมของแม่สีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สีคือ 

- แดง  
- เหลือง  
- น้ าเงิน  

สีแดง สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ าเงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัว
แล้วกลายเป็นสีเขียวอันเป็นคู่สีของสีแดง 

สีเหลือง สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ าเงินซึ่งผสมกัน ในตัว
แล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง 

สีน้ าเงิน สะท้อนรังสีของสีน้ าเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้วผสมกัน
ก็จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ าเงิน 

 
2.4.4 ระบบสี RGB (Red Green Blue) 

ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม จะ
เกิดแถบสีท่ีเรียกว่า สีรุ้ง (Spectrum) ซึ่งแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลือง 

   ส
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เขียว น้ าเงิน คราม ม่วง ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ท่ีมีช่วงคล่ืนท่ีสายตา สามารถมองเห็นได้ 
แสงสีม่วงมีความถี่คล่ืนสูงท่ีสุด ค ล่ืนแสงท่ีมีความถี่ สูงกว่าแสงสีม่วง เรียกว่า อุลตราไวเลต
(Ultraviolet)และคล่ืนแสงสีแดง มีความถี่คล่ืนต่ าท่ีสุด คล่ืนแสง  ท่ีต่ ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า 
อินฟราเรด (Infrared) คล่ืนแสงท่ีมีความถี่สูงกว่าสีม่วง และต่ า กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่
สามารถรับได้ และเมื่อศึกษาดูแล้วแสงสีท้ังหมดเกิดจาก แสงสี  3  สี คือ สีแดง ( Red )  สีน้ าเงิน ( 
Blue)และสีเขียว(Green)ท้ังสามสีถือเป็นแม่สีของแสงเมื่อน ามาฉายรวมกันจะท าให้เกิดสีให้อีก  3สี
คือ สีแดงมาเจนต้า สีฟ้าไซแอนและสีเหลือง และถ้าฉายแสงสีท้ังหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว  จาก
คุณสมบัติของแสงนี้เราได้น ามาใช้ประโยชน์ท่ัวไป ในการฉายภาพยนตร์ การบันทึกภาพวิดีโอ ภาพ
โทรทัศน์การสร้างภาพเพื่อการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้นการ
ผสมสี วัตถุธาตุ แดง เหลือง และสีเงิน นั้น ผสมกันแล้วเกิดสีขึ้นอีกหลายสีแม่สีวัตถุธาตุ หรือ เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า สีขั้นที่หนึ่ง 
 

2.4.5 วรรณะของสี 
วรรณะของสี  คือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่ง

แบ่งท่ี สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ท้ังสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 
1.วรรณะสีร้อน ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สี

ใน วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่า
สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ าตาลหรือสีเทาอม
ทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน 

 
2.วรรณะสีเย็น ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน สีม่วง

น้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีด า สี
เขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น  ถ้าอยู่ในกลุ่มสี
วรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสี
ม่วงจึงเป็นสีได้ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 

 
ภาพที่ 2-4: วรรณะสีร้อน – วรรณะสเย็น 
ที่มา:    Vattaka.com, วงจรสี, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 

   ส
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บทท่ี  3 

ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ถ้าจะพูดถึงเกมตะลุยด่านนั้น ในความคิดของผู้เล่นหลายๆท่านอาจจะนึกถึงเกม Mario, 
Megaman หรือ Contra ซึ่งเป็นเกมยุคแรกๆ ท่ีบุกเบิกเกมแนวนี้ จนมาถึงปัจจุบันท่ีได้มีการพัฒนา
ลูกเล่นต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้เล่นได้ท้าทายและเพลิดเพลินกับเกมอยู่ตลอดเวลา  

 
3.1กรณีศึกษา 
 3.1.1 Contra 

 
ภาพที่ 3-1: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Contra 
ที่มา:    Gamesdotanews.com, Contra, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556  

เกม Contra เป็นเกมแนว Action Side Scrolling ก าเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 โดยสามารถ
เล่นได้ในเครื่อง Famicom สามารถเล่นได้ด้วยกันถึงสองคน โดยตัวเกมจะมีระบบเปล่ียนอาวุธ ท าให้
เกิดความหลากหลายในการเล่น 

 
จุดเด่นของเกม 
 1. มีอาวุธให้เลือกใช้ได้หลากหลาย 
 2. สามารถเลือกเล่นได้ท้ังแบบ 1 คน และ 2 คน 
 3. มีการเปล่ียนมุมมองในการเล่นในบางด้าน 
 
จุดด้อยของเกม 
 1. เมื่อเล่นพร้อมกันสองคนจะมีปัญหาทางด้านการเล่ือนของหน้าจอ เมื่อผู้เล่นท้ังสองคนอยู่
กัน คนละฝ่ังของหน้าจอ ตัวเกมจะไม่สามารถเล่ือนหน้าจอเพื่อไปยังฉากถัดไปได้ 
 2. ตัวละครผู้เล่นตายได้ง่าย เช่นโดนโจมตีหรือสัมผัสกับกับดักเพียงแค่หนึ่งครั้งก็ตายแล้ว 
 3. เริ่มเกมตัวน้อยมากซึ่งยากมากท่ีจะผ่านไปถึงด่านสุดท้าย (ส าหรับผู้เล่นท่ีไม่รู้สูตร 30ตัว) 
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ภาพที่ 3-2: ภาพแสดงตัวอย่างภายในเกม Contra 
ที่มา:    Gamesdotanews.com, Contra, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556 
 

3.1.2 Castlevania The Dracula X Chronicles 

 
ภาพที่ 3-3: ภาพแสดงตัวอย่างเกม Castlevania The Dracula X Chronicles 
ที่มา:    Castlevaniacrypt.com, Castlevania The Dracula X Chronicles, เข้าถึงเมื่อ 10 
สิงหาคม 2556 

เกม Castlevania เป็นเกมแนว Action Adventure Side Scrolling ท่ีท าออกมาหลายภาค
และเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางจนมาถึงปัจจุบัน ส่วนในภาคนี้เป็นเกม 2 มิติ ท่ีภาพกราฟิกเป็น 3 
มิติโดยตัวเกมจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกมประเภท Action Side Scrolling และแนว 
Adventure ท่ีจะเพิ่มปริศนาลงไปในเกม ท าให้ตัวเกมไม่ได้มีเพียงแค่เดินไปมาเพื่อท าการต่อสู้เพียง
อย่างเดียว 

 
จุดเด่นของเกม 
 1. มีศัตรูที่หลากหลาย สามารถหาวิธีต่อสู้ได้หลายแบบ 

2. มอีาวุธให้เลือกใช้ได้หลากลาย 
3. ตัวเกมจะฝึกให้ผู้เล่นคิดแก้ปัญหาในด่าน 
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จุดด้อยของเกม 
1. ตัวเกมเป็นแนว Horror และเนื้อหาภายในเกมมีความรุนแรง ฉากต่อสู้มีเลือดให้เห็น 
2. เนื่องจากเป็นการผสมกันของ Action และ Adventure จึงท าให้มีความยากต่อการเล่น

เพราะแผนท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่รวมไปถึงมีปริศนาในเกมท่ีมีอยู่มากมาย 
 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 

จากข้อดีของเกม Castlevania นั้นเราสามารถน าข้อดีทางด้านความหลากหลายของศัตรู ท่ี
ท าให้เกิดความหลากหลายในการหาวิธีต่อสู้กับศัตรูแต่ละชนิด มาประยุกต์ใช้กับโครงงาน 

 
ภาพที่ 3-4: ภาพแสดงตัวอย่างภายในเกม Castlevania The Dracula X Chronicles 
ที่มา:    Castlevaniacrypt.com, Castlevania The Dracula X Chronicles, เข้าถึงเมื่อ 10 
สิงหาคม 2556 
 

3.1.3 Double Dragon 

 
ภาพที่ 3-5: ภาพตัวอย่างเกม Double Dragon 
ที่มา:    Vgmuseum.com, Double Dragon, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556  
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Double Dragon เป็นเกม Action ท่ีท าออกมาเป็น 2 มิติ ซึ่งผู้เล่นสามารถเดินขึ้นลงได้ท าให้
เกิดรูปแบบในการเล่นท่ีแตกต่างกับเกม Side Scroll 2 มิติ เกมอื่นๆ และตัวละครภายในเกมมี 
ท่าทางการต่อสู้ท่ีดูแล้วสนุกสนาน เช่นกันท่ี ชกศัตรูจนตัวกระเด็น หรือ ท่าทางการออกหมัดท่ี
ต่อเนื่องกัน 
 
จุดเด่นของเกม 
 1. มีมิติในการต่อสู้มากกว่าเกม Side Scroll 

2. ท่วงท่าในการต่อสู้ของตัวละคร ในรูปแบบของศิลปะป้องกันตัว (Martial Art) จึงท าให้มี
การต่อสู้ท่ีเป็นท่วงท่าต่อเนื่อง 

3. การโต้ตอบของศัตรูเมื่อถูกโจมตี เช่นการกระเด็น ล้มลง นั้นท าให้ตัวเกมเกิดความ
สนุกสนานได้ 

 
จุดด้อยของเกม 

1. ตัวเกมเป็นแนว Horror และเนื้อหาภายในเกมมีความรุนแรง ฉากต่อสู้มีเลือดให้เห็น 
2. เนื่องจากเป็นการผสมกันของ Action และ Adventure จึงท าให้มีความยากต่อการเล่น

เพราะแผนท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่รวมไปถึงมีปริศนาในเกมมากเกินไป 
 

วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 
จากข้อดีของเกม Double Dragon เราได้น ารูปแบบการต่อสู้ ท่ีเป็นศิลปะป้องกันตัวท่ีมี

ท่วงท่าต่อเนื่องกัน และน าการโต้ตอบของศัตรูในเกมท่ีมีต่อการโจมตีของผู้เล่น นั้นมาประยุกต์ใช้ใน
โครงงานของข้าพเจ้า 

 
ภาพที่ 3-6: ภาพตัวอย่างภายในเกม Double dragon 
ที่มา:    Vgmuseum.com, Double Dragon, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556 
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บทท่ี 4 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 

4.1 โครงเร่ืองและแนวทางการด าเนินเร่ือง 

 เกม Mafia Hero     เกม Action ท่ีมีเค้าโครงเรื่องอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศ
มหาอ านาจอย่าง America (USA) ในยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองนั้นมีแก๊ง Mafia อยู่มากมาย Mafia 
                                                         ซึ่งเกมมีสไตล์สัดส่วนตัวละครเป็น กึ่ง SD 
(Super Deformed) ในส่วนของบรรยากาศในเกมนั้นจะถูกออกแบบมาให้อยู่ในอาคารก่อสร้างของ
แก๊ง Mafia ของศัตรูมีความหรูหรา โดยเกมนั้น ผู้เล่นจะได้สวมบทบาท เป็นทายาท Mafia 
                ศัตรู เมื่อได้แนวคิดเนื้อเรื่องมาแล้วผู้ออกแบบต้องน าเนื้อเรื่องท่ีได้มาตีโจทย์ในการ
ท าเกม ซึ่งภายในเกมนั้นมีรูปแบบการเล่นหรืออุปสรรคต่างๆจะต้องอ้างอิงให้ตรงกับเนื้อเรื่องมากท่ีสุด
เพื่อท่ีผู้เล่นเช่ือและเกิดความต่ืนเต้น และยังสอดแทรกแนวคิดดีๆไว่ในเนื้อเรื่องพร้อมมุกตลกในเกม
เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ให้ผู้เล่นได้มี ความสนุก เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 4-1: Concept เกม Mafia Hero 

 เป็นการวางแผนองค์ประกอบของเกม โดยบอกถึงลักษณะการเล่น มุมมองของผู้เล่นท่ีจะให้
เห็นภายในเกม วิธีการเล่น การวางแผนถึงจุดส าคัญของเกม ความน่าสนใจของตัวเกม Concept เป็น
ส่ิงมี่ใช้อธิบาย น าเสนอเกมให้มีความเข้าใจตรงกันของกลุ่ม การท าเกมเราควรท่ีจะปรึกษากับเพื่อนใน
กลุ่มเพื่อท่ีจะคิด วิเคราะห์วิธีการท าเกมเพื่อให้เกมท่ีท าออกมาแล้ว ตรงตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ แล้วมี
ความน่าสนใจท่ีจะดึงดูดผู้เล่นได้มากน้อยเพียงใด Concept เกมนั้นจะต้องเข้าใจง่าย สามรถเล่า
รายละเอียดของเกม การเล่นเกมท่ีให้เข้าใจง่ายข้ึน ผู้ออกแบบเกมควรวาง Concept ออกมาเพื่อเสนอ
กับ คนในกลุ่มให้เข้าใจตรงกันให้มากท่ีสุด จึงจะสามารถสร้างเกมออกมาได้ดี 

   ส
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4.2 การออกแบบตัวละคร 

 
ภาพที่ 4-2: ภาพออกแบบตัวละคร 

ออกแบบตัวละครให้ดูความเข้มแข็ง เหมาะแก่การ เกมต่อสู้ ก่อนท่ีจะวาดในขนาด SD 
                    เพื่อให้รู้ถึงสัดส่วนต่างของตัวละครแล้วดึงเอาจุดเด่นออกมาให้เข้ากับสัดส่วน 
SD แล้วจึงเลือกสัดส่วนท่ีเหมาะสมในเกมท่ีออกแบบไว้  

 

 
ภาพที่ 4-3: เลือกตัวละครและขนาดท่ีเหมะสมกับตัวเกม  

เนื่องจากเกมมีเนื้อหาท่ีรุนแรงจึงได้เลือกแบบตัวละครท่ีดูน่ารักขึ้น ทางซ้ายจะเป็นตัวเอก 
ส่วนทางขวาจะเป็นศัตรูของเรา 
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ภาพที่ 4-4: ภาพร่างตัวละครบอสท้ังหมดในเกม  

ตัวละครโดยจะใส่ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบอสไว้ ซึ่งออกแบบให้ดูออกง่ายว่าตัว
ละครไหนเป็นอะไร ท าอะไรได้บ้าง ซึ่งให้ตรงกับเนื้อเรื่องท่ีออกแบบไว้ 
 
4.3 การออกแบบเกมเพลย์ 
 หลังจากสรุปเนื้อเรื่อง และธีมหลักของตัวเกมได้แล้ว ก็ท าการคิดรูปแบบการเล่นภายในเกม 
ว่าตัวละครท้ังหมดมีความสามารถอะไร สามารถท าอะไรได้บ้าง แ ล้วเคล่ือนไหวอย่างไร เช่น เดิน 
กระโดด ยิงปืน เตะ ต่อย เป็นต้น เพื่อท่ีจะสามารถออกแบบฉากภายในเกมได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
ปรึกษาพูดคุยกับ Programmer ว่าสามารถเขียนโปรแกรมจากส่ิงท่ีคิดได้หรือไม่ 

 
ภาพที่ 4-5: ภาพแสดงถึงการเคล่ือนไหวในลักษณะต่างๆของตัวละคร  
 การออกแบบท่า Action                                                  ใช้อะไร 
การออดแบบควรค านึงถึงความ Balance ของตัวเกม 
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4.4 การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ 
 เนื่องจากเกม Mafia Hero ลักษณะเกมเป็น 2 มิติ ตามดีไซด์ของผู้จัดท า จึงมีภาพกราฟิก 2 
มิติ ท่ีเป็นส่วนของ User Interface 

 

ภาพที่4-6: ภาพออกแบบหน้าเข้าเกม 
 

 

ภาพที่4-7: ภาพแสดงการร่างไอเท็ม และ Interface             แทบพลัง 

 การออกแบบไอเท็มนั้นควรออกแบบให้ผู้เล่นสามรถสังเกตได้ง่ายว่า ของช้ินนี้ใช้ท าอะไรมี
ความส าคัญอย่างไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้ออกแบบควรค านึงถึง 
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4.5 Storyboard เกม 

 

ภาพที่ 4-8: Story Board เกม 

การวางแผนส่วนของเกมท่ังหมดโดยการวางแบบระบบของเกมว่ามีอะไรบ้าง ตัวเกมสามารถ
ท าอะไรได้บ้าง โดยการวางแผนไว้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน เช่น Main Manu ไปจนถึง Play Game 
 
4.6 Storyboard เนื้อเร่ือง 

 

ภาพที่ 4-9: Storyboard เนื้อเรื่องเกม 
 หลังจากได้ Concept ท่ีลงตัวแล้วก็ท าการคิดเนื้อเรื่องของเกมโดยท าเป็นบทความเล่า
ความเป็นมาของเกมว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง จากนั้นจึงท าเป็นภาพ Story Board เพื่อให้ใจง่ายยิ่งขึ้น 
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โดยเนื่องย่อจะเกี่ยวข้องกับ มาเฟียการหักหลัง แล้วก็การแก้แค้นโดยมาเฟียซึ่งจะมีข้อคิดแอบแฝงไว้ 
 
4.7 โปรแกรมและเคร่ืองมือที่ใช้ 

4.7.1 Autodesk Maya เป็นโปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ์ในการออกแบบภาพหลายมุม มี
เครื่องมือช่วยออกแบบพื้นผิว รูปหลายเหล่ียมรวมอยู่ มีเครื่องมือ ช่วยในการรับส่งข้อมูล ใช้สร้าง 
Characters     Elements อื่นๆ ของ Animation ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ลายเส้นมีเครื่องมือท่ีช่วยแก้ไข 
Animation                                                           

 
4.7.2 Adobe Photoshop ใช้ในการวาดภาพ ออกแบบ ลงสี โปรแกรม Photoshop 

                                                                                  
                         ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกประเภท งานกราฟิกบนเว็บไซต์และการตกแต่งภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิตอล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมมีผู้นิยมใช้มากท่ีสุด Photoshop                 
                                           เนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ และผลงานท่ีได้
เหมาะท่ีจะใช้กับงานส่ิงพิมพ์ นิตยสารงานมัลติมิเดียและสร้างกราฟิกส าหรับเว็บท่ีนับวันก าลังพัฒนา
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง และถึงแม้ว่า Photoshop          แ   ท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้งานกลับ
ไม่ยากอย่างท่ีหลายคนคิด เราสามารถท่ีจะเรียนรู้การใช้งานในโปรแกรม Photoshop                 
         จะมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่มากก็ตาม 
 

4.7.3 Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างภาพลายเส้นท่ีมีความคมชัดสูง งาน
ภาพประกอบและงานกราฟิกแบบ 2 มิติต่างๆ เช่น การสร้างโลโก้สินค้า จนไปถึงการจัดเลย์เอาต์งาน
ส่ิงพิมพ์ และมีเครื่องมือท่ีช่วยเหลือในงานเว็บไซต์อีกด้วย โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรม
ภาพกราฟิกเป็นเวกเตอร์ ท าให้สามารถย่อขยายได้โดยคุณภาพไม่เปล่ียนแปลง 

 
4.7.4 Adobe After Effect   เป็นโปรแกรมส าหรับงานทางด้าน Video Compost  หรือ

งานซ้อนภาพวีดีโอ รวมถึงงานทางด้านการตกแต่ง หรือเพิ่มเติม Effect พิเศษให้กับภาพ โปรแกรม 
After Effect  ก็คือ โปรแกรม Photoshop  เพียงแต่เปล่ียนจากการท างานภาพนิ่งมาเป็น
ภาพเคล่ือนไหว ผู้ท่ีมีพื้นทางด้านการใช้งานโปรแกรม Photoshop  มาก่อน  ก็จะสามารถใช้งาน
โปรแกรม After Effect ได้ง่ายมากขึ้น  โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect ซึ่งเป็นโปรแกรมยอด
นิยมทางด้าน Motion Graphic ใช้ในธุรกิจการตัดต่อภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ การสร้าง Project การ
ใช้ Transition , Effect และ Plug in ต่างๆ ในการท างาน การตัดต่องาน Motion Graphic เช่น การ
บันทึกเสียง , การท าเสียงพากย์ , การใส่ดนตรีประกอบ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น การท า
ตัวอักษรให้เคล่ือนไหว , การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ และการท า Mastering , การ
บันทึกผลงานลงเทป DV , VHS และการแปลงไฟล์เพื่อท า VCD , DVD 
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4.7.5 Unity 3D – Game Engine  สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ 
OS X โดยการโอนงานข้ามเครื่องก็ไม่มีข้ันตอนพิเศษเพิ่มเติม พูดง่ายๆก็คือ ถ้าเครื่องเราใช้ Windows 
แต่เพื่อนเราใช้ OS X เราก็สามารถโอนงานข้ามไปมาได้ ด้วยการก็อปปี้ไฟล์ไปเท่านั้นเองพูดถึงเรื่อง
การใช้งานกันบ้าง การสร้างเกมด้วย Unity นั้น ถือว่าท าได้ง่ายมากๆ หากเทียบกับเกมเอนจ้ินตัวอื่น ก็
สามารถสร้างเกมได้ ก็คงไม่ผิดนัก แต่หากจะสร้างเกมท่ีซับซ้อนสักหน่อย ก็คงต้องออกแรงเขียน
สคริปต์กันบ้างแต่ก็ต้องขอชมทางผู้พัฒนาว่าสร้างโปรแกรม Unity ออกมาได้ยอดเยี่ยม รูปแบบการ
เขียนสคริปต์ใน Unity นั้นถือว่าไม่ยาก ท าให้ถึงแม้คนท่ีไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็ยังสามารถ
เข้าใจในรูปแบบการเขียนสคริปต์ของ Unity ได้ 
 
4.8 ตารางการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
ตารางที่ 4-10:                    

รายการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
รวบรวมข้อมูลและสรุปรูปแบบ
เกม 

         

ศึกษาค้นคว้ารูปแบบเกมท่ี
ต้องการ 

         

วางแผนและแบ่งงานกับสมาชิก
ในทีม 

         

ออกแบบและคิดเรื่องภายในเกม          

ศึกษาหาข้อมูลตามท่ีได้ออกแบบ
ไว ้

         

ออกแบบตัวละครภายในเกม          
ท าโมเดล 3 มิติ          
ท าอนิเมช่ันโมเดล          

ท ากราฟิก 2 มิติ User 
Interface 

         

ทดสอบการเล่นเกม          

แก้ไขและปรับปรุงเกม          

จัดท าเอกสาร          
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บทท่ี  5 

ข้ันตอนการผลิต 
 
5.1 การท าโมเดล 3      

ก่อนท่ีจะเริ่มท าโมเดล 3      ต้องมีการออกแบบเพื่อเป็นแบบในการเทียบขนาดสัดส่วน 
ลักษณะเฉพาะของโมเดล หลังจากได้แบบดีไซน์ท่ีต้องการแล้ว ก็เริ่มขั้นตอนท าโมเดลโดยอ้างอิงจาก
แบบท่ีผู้จัดท าได้ดีไซน์ไว้ การท าโมเดลเกมนั้นควรค านึงถึงจ านวน Polygon ไม่ให้เยอะจนเกินไป 
เพื่อท่ีจะน าเข้าไปใช้ในโปรแกรม Unity จะได้เป็นภาระของเครื่องคอมพิวเตอร์จนมากเกินไป ควรท่ีจะ
วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือท าโมเดล เนื่องจากในการท าเกม 3 มิตินั้น คอมพิวเตอร์จะต้องใช้
ทรัพยากรในการประมวลผลสูง ซึ่งอาจจะท าให้เกมนั้นประมวลผลช้าท าให้เกิดการกระตุกหรือไม่
สมบูรณ์ได้ 
 

5.1.1 ตัวละคร 

 

ภาพที่ 5-1: ภาพแสดงตัวละคร 3             Perspective 

 โมเดลขั้นตอนแรกปั้นส่วนหัวเป็นส่วนแรก สามารถขึ้นจาก Sphere หรือ Box ก็ได้แล้วแต่
ความถนัดจากนั้นก็ขึ้นส่วนอื่นต่อ  ควรจัดการวางเส้นให้ดีตรงส่วนข้อต่อต่างๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-2: ภาพแสดงตัวละคร 3            ด้านข้าง 

 

 

ภาพที่ 5-3: ภาพแสดงตัวละคร 3           ด้านหน้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-4: ภาพแสดง UV ท่ีตัดออกมาแล้ว 

ในโมเดลหนึ่งตัวควรจัดเรียงยูวีให้เป็นแผ่นเดียวเพื่อป้องกันท่ีไม่ให้หนักเครื่องจนเกินไป 
 

 

ภาพที่ 5-5: ภาพแสดง UV ท่ีลงสี Texture 

 การวาง UV นั้นต้องให้เหมาะสมต่อพื้นท่ี ใช้พื้นท่ีให้มีประโยชน์มากท่ีสุด และส่วนของใบหน้า
ต้องมีขนาดใหญ่ เพราะเป็นจุดเด่นของตัวโมเดล ดังนั้นจึงต้องละเอียดกว่าส่วนอื่นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่5-6: ภาพแสดงตัวละครที่ลง Texture เสร็จแล้ว 

 หลังจากน ายูวีไปลงสีเรียบร้อยแล้ว ก็น ามาใส่โมเดล เพื่อเตรียมโมเดลไปใส่กระดูก 

 

 

ภาพที ่5-7: ภาพแสดงการใส่ กระดูกให้ตัวละครด้านหน้า 

 เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีต้องรู้ว่าเราจะควรวางโครงกระดูกอย่างไร ข้อต่อตรงไหนเพื่อจะท าให้
โมเดลเราสามารถขยับได้ตามท่ีต้องการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่5-8: ภาพแสดงการใส่ กระดูกให้ตัวละครด้านข้าง 

 

 

ภาพที่ 5-9: ภาพแสดง Controller        Perspective 

 ในส่วนของ Controller จะเป็นการควบคุมตัวละคร เช่น มือ แขน ขา เท้า คอ หัวเพื่อท่ีจะ
น าไปท าอนิเมช่ันให้กับตัวละครได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

ภาพที ่5-10: ภาพแสดง Controller       ด้านหน้า 
 

 

ภาพที ่5-11: ภาพแสดง Controller       ด้านข้าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนสะโพก 

 การ Paint Weight นั้นเป็นการแบ่งน้ าหนักของจุด Vertex ให้ติดไปกับ Joint นั้นๆเพื่อท า
ให้ Polygon เคล่ือนท่ีได้เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อนั้นเอง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วน Root 

 

 

ภาพที่ 5-13: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนต้นขา 

 ส่วนต้นขาควรจะใช้น้ าหนักท่ีไม่มากนัก โดยจะให้น้ าหนักเล่ือมไปตรงส่วนสะโพกนิดหนึ่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-14: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนหัวเข่า 

 ส่วนหัวเข่านั้นจะเป็นข้อต่อระหว่างต้นขากับเท้าควรให้น้ าหนักไปทางข้อเท้ามากหน่อย 
 

 

ภาพที่ 5-15: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนข้อเท้า 

 เพ้นท์ตามข้อต่อเท้าของโมเดลปกติโดยให้น้ าหนักมากหน่อยเพราะเป็นส่วนท่ีบิดง่อมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-16: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนหัวไหล่ 
 

 

ภาพที่ 5-17: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนต้นแขน 

 ในส่วนของแขนและหัวไหล่ควรให้น้ าหนักมากเพราะเป็นส่วนท่ีมีการหักง่อมากท่ีสุดใน
ส่วนอื่นๆ ของโมเดล โดยจะมีส่วนข้อศอกท่ีเป็นข้อต่อขั้นอยู่ควรให้น้ าหนักท่ีน้อยกว่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่5-18: ภาพแสดงการ Paint Weight ส่วนข้อมือ 
 

 

ภาพที่ 5-19: ภาพแสดงตัวละครท่ีสมบูรณ์ของตัวเอก 

 หลังจากท าการริกกระดูกเรียบร้อยก็พร้อมท่ีจะน าโมเดลไปอนิเมช่ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สิ่งของต่างๆภายในเกม 

 

ภาพที่ 5-20: ภาพ 3 มิติท่ีมี Texture ของฉลาม (เป็นสกิลพิเศษของบอส 1) 

 ส่ิงของในเกมบางอย่างนั้นก็จะมีการเคล่ือนไหว ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องท าการใส่กระดูก
แล้วท าอนิเมช่ัน แต่ทว่าของบางอย่างนั้นจะต้องเรียนรู้ กายภาพของส่ิงเหล่านั้น ยกตัวอย่างจากภาพท่ี 
5-26 เป็นโมเดลสัตว์ ท่ีกายภาพของสัตว์กับคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการท่ีจะใส่กระดูกให้ถูกควรศีกษา
โครงสร้างของมันก่อน 

 

 

ภาพที ่5-21: ภาพ 3 มิติของฉลาม ท่ีใส่กระดูกแล้ว มุมมอง Perspective 

 จากภาพท่ี 5-27                                        กับคนโดยส้ินเชิง ส่วนของ 
Root ท่ีเป็นจุดส าคัญของการใส่กระดูกนั้นอยู่ท่ีบริเวณคอของฉลาม ในส่วนอื่นท่ีมีลักษณะเป็นครีบก็
ใช้ข้อต่อท่ีน้อยกว่า ส่วนกระดูกส่วนหลังไปจนถึงหางนั้นจะสามารถขยับได้ท้ังหมด ซี่งเป็นจุดส าคัญใน
การเคล่ือนไหวของปลาฉลามท่ีจะบิดตัวไปมาในขณะท่ีเคล่ือนไหว ซึ่งจะมีข้อต่อท่ีมากกว่าของคน 

   ส
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ภาพที ่5-22: ภาพ 3 มิติของฉลาม ท่ีใส่กระดูกแล้ว มุมมองด้านข้าง 
 

 

ภาพที่ 5-23: ภาพแสดง Controller ของฉลาม 
 

  

ภาพที่ 5-24: ภาพแสดงการ Paint Weight                Root 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากภาพท่ี 5-24 การ Paint Weight ปลาฉลามต้องศึกษากายภาพของฉลามว่าส่วนใด
ของฉลามนั้นสามารถเคล่ือนไหว ไปในทิศทางไหน จะได้รู้ว่าถึงการลงน้ าหนักของ Paint Weight
ต่อไปจะภาพตัวอย่างการ Paint Weight          
 

 

ภาพที่ 5-25: ภาพแสดงการ Paint Weight                Back 
 

 

ภาพที่ 5-26: ภาพแสดงการ Paint Weight                Head 
 

 

ภาพที่ 5-27: ภาพแสดงการ Paint Weight                Jaw 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 5-28: ภาพแสดงการ Paint Weight               คลีบปลา 
 
5.2 การท าอนิเมชั่น 
 หลังจากท่ีท าโมเดลเสร็จแล้ว เราก็จะเอาโมเดลมาท าอนิเมช่ันตามท่ีออกแบบไว้ก่อนท่ีจะท า
อนิเมช่ันนั้นควรเตรียม Reference เพื่อศึกษาการเคล่ือไหวต่างๆ 

 

ภาพที่ 5-29: ภาพก่อนท าอนิเมช่ัน 
 

 

ภาพที่ 5-30: ภาพท่า T-Pose 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การท าอนิเมช่ันทุกครั้ง เราควรจะ Key frame     T-Pose ไว้ใน Frame ท่ี 1ทุกครั้งเพื่อเป็น
ท่ามารตฐานในการท าอนิเมช่ัน 

 

 

ภาพที่ 5-31: ภาพการเว้น Key frame 

 การอนิเมช่ันท่าทางต่างๆ เราควรท่ีเว้น Key frame ไว้ประมาณหนึ่งหลังจากท าอนิเมช่ัน
เสร็จหนึ่ง Pose เพื่อท่ีเวลา Export งานไปใช้จะท าไม่ให้เกิดการกระตุกในการท าอนิเมช่ันจาก
ประสบการณ์ของผู้จัดท าได้มีการเว้น Key frame                         Pose                        
Programmer ใช้ การกระตุกของงานอาจเกิดจากการท่ีเราท าอนิเมช่ันไว้ต่อเนื่อง หรือ อาจเกิดจาก 
เส้นกราฟของการอนิเมช่ันซึ่งผู้ท าอนิเมช่ันควรตรวจสอบให้ดี 

 

 

ภาพที่ 5-32: ภาพการท าอนิเมช่ัน Idle 

 การท าท่าอนิเมช่ันควรมีการท าเป็น Text box คือเขียนรายละเอียดการอนิเมช่ันไว้ว่าท่ีนี้มีกี่ 
Key frame ควรวนลูปไหมเขียนไว้เพื่อส่งงานให้โปรแกรมเมอร์ท าต่อได้แล้วเข้าใจง่ายข้ึน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-33: ภาพการท าอนิเมช่ัน Run 

 หลังจากเตรียมการทุกอย่างก่อนการอนิเมช่ันจริงแล้วก็ถึงเวลาการท าอนิเมช่ัน ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ต้องปรึกษากับเพื่อนในกลุ่ม ว่าต้องการท่าใดบ้าง สามารถจะท าโค้ดท่าอะไรได้บ้างตามท่ีเราได้
ออกแบบไว้ก่อนหน้านั้น 
 การอนิเมช่ันเราควรจะมีท่าหลักของตัวละครเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของตัวละครนั้น 
หลังจากนั้นก็เพิ่มท่า พื้นฐาน เช่น ยืน นั่ง กระโดด วิ่ง เป็นต้น ท่าต้อสู้ต่าง ๆ และ ท่าพิเศษท่ีมี
เฉพาะตัวละครนั้น การท าอนิเมช่ันนั้นสามารถดึงความสนุก มุกตลกออกมาได้จากการท าอนิเมช่ันของ
แต่ละคนขึ้นกับจินตนาการ และควรคิดถึง Feed back การโต้ตอบกันระหว่างตัวละคร 
 

 

ภาพที่ 5-34: ภาพขั้นตอนการ Bake Simulation 

 ขั้นตอนนี้ส าคัญเป็นขั้นตอนการเอาอนิเมช่ัน เราท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไป Export ให้
โปรแกรมเมอร์ท างานต่อ ควรจะเริ่มจาก Keyfame ท่ี 1 ก่อนท าการ คลิกท่ีกระดูกและโมเดลควรท่ี
จะคลิดท่ีช้ิน ไม่ควรครอบท้ังหมด จากนั้นก็ท าการ Bake Simulation ก็จะได้ดังภาพที่ 5-42 

   ส
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ภาพที่ 5-35: ภาพขั้นตอนการ Export 

 การ Export ขึ้นอยู่กับ Programe ท่ีเราจะน าไปใช้ต่อ 
 
5.3 การท ากราฟิก 2 มิติ 

 จากการออกแบบเกมและการวางแผนกับสมาชิกในกลุ่มแล้ว ได้ท าการเก็บรายละเอียดภาพท่ี
ได้ออกแบบไว้จากการ Sketch น ามาเป็นองประกอบท่ีส าคัญของเกม ในการท ากราฟิก 2 มิติจะ
ค านึงถึงขนาดของภาพควรให้ได้ขนาดท่ีพอดีกับการน าไปใช้ เป็นองประกอบของเกม จะไม่ท าให้เกิด
การบิดเบือนของภาพ ดังนั้นควรตกลงกับโปรแกรมเมอร์เพื่อหาขนาดความกว้างของจอเกม 

 

ภาพที่ 5-36: ภาพ 2 มิติ แทบ HP            

 เป็นภาพกราฟิกของหลอด HP ท่ีใช้ในเกมซึ่งออกแบบให้มีด้วยกัน 2 หลอดโดยหลอดบน
นั้นเป็นหลอด HP ปกติซึ่งจะมีสีแดงคล้ายเลือดเพื่อให้ดูออกง่าย ส่วนหลอดล่างนั้นเป็นเกจพลังงาน
การเปล่ียนล่างของตัวละครของตัวเอกในเกมซึ่งผู้เล่นต้องสะสมให้เต็มจึงจะสามรถใช้ได้ ในวงกลมนั้น
จะเป็นหน้าตาของตัวละครของผู้เล่นท่ีจะแสดงสถานะว่าอยู่ในโหมดไหน ซึ่งผู้เล่นจะรู้ได้จากในวงกลม
นี้ว่าอยู่ในสถานะไหน แล้วท าให้เข้าใจง่าย 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 5-37: ภาพ 2 มิติ แทบ HP           ท่ีแยกส่วน 

การท าแทบเลือดนั้นผู้ออกแบบควรจะแยกส่วนแทบต่างๆท่ีซ้อนทับกันเพื่อผู้ออกแบบจะต้อง
ส่งส่วนนี้ให้โปรแกรมเมอร์ท าต่อ โดยท่ีผู้ออกแบบควรจัด Layout                    เพื่อให้
โปรแกรมเมอร์เข้าใจง่ายข้ึน 

 

 
ภาพที่ 5-38: ภาพ 2 มิติ ส่วนของหน้าเข้าเกม 

 ออกแบบมาให้อยู่ในลักษณะของเกมแอคช่ัน โดยส่ือจากภาพพื้นหลัง และ ฟอนด์เกม 

   ส
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ภาพท่ี 5-39: ภาพ 2 มิติ หน้าเข้าเกมท่ีแยกปุ่ม 

 เวลาส่งงานให้โปรแกรมเมอร์ควรท่ีจะแยกภาพกราฟิกไว้ 2 ลักษณะ คือภาพ และฟอนด์
เพื่อให้โปรแกรมท าโค้ดส่วนของปุ่มให้สามารถคลิกใช้งานได้ 

 

 

ภาพที่ 5-40: ภาพความสมบูรณ์ของ cut scene  

 หลังจากท่ีท าภาพที่ใช้เล่าเรื่องเสร็จแล้ว ก็เตรียมข้อความบรรยายไว้เพิ่มอรรถรสของผู้เล่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาท่ีพบ 
 
6.1 สรุปผล 

การสร้างเกม Mafia Hero นั้น ได้น าเอาความรู้และทฤษฎีท้ังหมดจากท่ีเคยเรียนมาและท่ียัง
ไม่เคยเรียนมา มาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานช้ินนี้ขึ้น ความพยายามและความต้ังใจของผู้จัดท า 
อาจมีปัญหาทางเทคนิคหรือการท างานล่าช้าบ้าง จึงท าให้ตัวเกมท่ีออกมานั้นไม่ครบและสมบูรณ์ตาม
ท้ังใจไว้ในตอนแรกอันเนื่องมาจากปัญหาบางประการ ท้ังนี้ผลงานท่ีเสร็จออกมาแล้วนั้นสามารถให้
ความเพลิดเพลินกับผู้เล่นได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้แต่ยังคงต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อท่ีจะน า
จ าหน่ายจริง 
 
6.2 ปัญหาที่พบ 
 6.2.1 การติดต่อส่ือสาร 
  การติดต่อส่ือการนั่นเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากเพราะว่าการสร้างเกมนั้นต้องท างานระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ซึ่งผู้ร่วมงานนั้นจะมีความถนัดและความสามารถ ความเข้าใจท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
ศาสตร์ ดังนั้นหากการติดต่อส่ือสารกันไม่เข้าใจจะท าให้การท างานนั้นล่าช้าและสับสน จึงต้องมีระบบ
การท างานและนัดประชุมกลุ่มกันอยู่เป็นประจ าเพื่อปรับปรุงผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาด 
 
  6.2.2 จ านวนสมาชิกในทีม 
  จ านวนสมาชิกในทีมงานมีน้อยจึงท าให้ต้องท าหน้าท่ีหลายอย่าง ภายในทีมขาดสมาชิก
ใน Level Design ท าให้ทีมเสียเวลาในการออกแบบและสร้างเนื้อเรื่อง (Story) และยังขาด 
Technical Art เพื่อช่วยProgrammer ท างาน จึงท าให้ Programming ต้องเสียเวลากับการน าไฟล์
กราฟิกมาปรับใช้กับโปรแกรมและเสียเวลากับการวาง Level Design ให้ตรงกับ Concept 
 
 6.2.3 การวางแผนการท างาน 
  เนื่องจาก Concept ของเกมนั้นไม่มีความชัดเจนจึงมีการปรับเปล่ียนการท างานอยู่
หลายครั้ง จึงท าให้เสียเวลาไปมากในการปรับเปล่ียนเกมให้ตรง  Concept           อาจจะต้องเริ่ม
งานในส่วนแรกใหม่เพื่อวางระบบให้สมบูรณ์ 
 
 6.2.4 ขาดความช านาญของงาน 
  เนื่องจากความช านาญในการท าโมเดล 3มิตินั้น จึงท าให้งานล่าช้าไปบ้าง ต้องศึกษาท า
ความเข้าใจอยู่นานด้วยตนเอง การกาง UV              และประสบกับปัญหากับ Plug in ขอ  
Autodesk Maya ท าให้โมเดลท่ีท าอยู่นั้นใช้งานไม่ได้บ้าง จ ามีผลอย่างไม่การท างานบ้างครั้งอาจต้อง
ท างานช้ินนั้นต้ังแต่เริ่ม 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ในการสร้างเกมนั้นผู้จัดท าแบ่งเวลาและหน้าท่ีให้ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นกล่าวคือการ
แบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถก าหนดระยะเวลาการท างานได้และทราบถึงสาเหตุของการล่าช้า
ในเรื่องนั้นๆและสามารถแก้ไขได้ตรงจุด การท างานควรท าในส่วนระบบหลักให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน
เพราะว่าการเขียน Code Game นั่นมีความซับซ้อนหากวางโครงสร้างไม่ดีนั้นจะมีปัญหาและยากต่อ
การแก้ไขในภายหลัง ส่วนทางด้านกราฟิกนั้นควรท างานออกมาให้มากท่ีสุดเสียก่อน อย่าเสียเวลากับ
การแก้ไขงานจนกว่าเราจะได้ประกอบ Code กับกราฟิกเสียก่อน เราจะได้เห็นภาพรวมของเกม 
  ส่วนการท างานท่ียืดหยุ่นเช่นหากมีงานส่วนไหนล่าช้าและส าคัญเราสามารถช่วยกัน
เพื่อให้เสร็จทันเวลาได้ และงานส่วนไหนไม่ส าคัญจริงๆและต้องเสียเวลามากก็ควรตัดออกไปให้เน้นไป
ท่ีความสมบูรณ์ของผลงาน 
 

6.3.2 การติดต่อประสานงานเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานเป็นทีม ถ้าหากสมาชิกกลุ่ม 
อยู่กันคนละท่ีควรหาเครื่องมือในการท างานเช่น Skype ในการติดต่อส่ือสารและส่งงาน การท าเกม
ไฟล์งานส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ดังนั้นควรใช้ Dropbox ในการส่งไฟล์ Dropbox ยังช่วยให้เรา
Backup ไฟล์งานอีกด้วย 
 

6.3.3 การออกแบบงานนั้น ไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรปรึกษาสมาชิกภายใน
กลุ่มเพราะว่าการท าเกมนั้นเราไม่ได้ท าเล่นเอง  จึงควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้และนั่นก็คือ
จุดแข็งของเกม  เมื่อเริ่มสร้างสรรค์งานนั้นไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรท าการศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ หากเราตัดทุกอย่างท่ีรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ออก เกมของเราจะ
ไม่เหลือจุดเด่นของเกมเราเลย และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดนั้นเราต้องรับผิดชอบกับแนวความคิดของตัวเองว่า
มันดีจริงเมื่อผู้เล่นได้เล่นหรือเรารู้สึกไปเพียงคนเดียวดังนั้นเราควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แล้วน าไปปรับปรุง เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในการท างานนั้นเราควรค านึงถึง
ผลงานและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้เกมท่ีมีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างท่ีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่า คนท ายังไม่สนุกคนเล่นจะสนุกได้อย่างไร 
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โมเดลตัวละครและสิ่งของต่างๆท่ีใช้ในเกม 
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ภาพที่ ก-1: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของศัตรูลูกน้อง 

 

 

ภาพที่ ก-2: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของบอส 1 
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ภาพที่ ก-3: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของบอส 2 
 

 
ภาพที่ ก-4: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของบอส 3 
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ภาพที่ ก-5: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของบอส 4 
 

 

ภาพที่ ก-6: ภาพแสดงการตัวละครที่สมบูรณ์ของตัวเอก (God Mode) 
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ภาพที ่ก-7: ภาพ 3 มิติท่ีมี Texture ของเก้าอี้ และ Slot Machine 

 

 

ภาพที ่ก-8: ภาพ 3 มิติท่ีมี Texture ของอาวุธปืน 3 แบบ 

 

 
ภาพที ่ก-9: ภาพ 3 มิติท่ีมี Texture ของอาวุธดาบของบอส 2 และ ไม้เท้าของบอส 4 
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ภาคผนวก ข 

ภาพส าหรับใช้ในส่วนของคัตซีน 
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ภาพที่ ข-1: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (1) 
 

 

ภาพที่ ข-2: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (2) 
 

 

ภาพที่ ข-3: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (3) 
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ภาพที่ ข-4: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (4) 
 

 

ภาพที่ ข-5: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (5) 
 

 

ภาพที่ ข-6: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (6) 
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ภาพที่ ข-7: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (7) 
 

 

ภาพที่ ข-8: ภาพ 2 มิติ ส่วนของ cut scene (8) 
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