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แฝงความสนุกและปริศนาไวกับความกดดันตาง รวมถึงฝกใหผูเลนรูจักการเดินไปขางหนา แมหนทาง

ที่เดินไป ผูเลนไมทราบวาจะตองเจอกับสิ่งใด เมื่อเกมจบลง ผูเลนจะอดทนกับแรงกดดันของเรื่องใด

เรื่องหน่ึงได ไมมากก็นอย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

เกมสยองขวัญเปนเกมที่ตองดึงจิตในของผูเลนออกมา โดยผูเลนพรอมทีจ่ะเผชิญความกลัว 

ความระแวง ความกลา ความเครียด ความกดดันซึ่งความรูสึกพวกน้ีมันสามารถเปลี่ยนเปนความสนุก

ไดผูสรางเกมตองใชเทคนิคทกุอยางที่มีไมวาดานกราฟก เสียง เน้ือเรื่อง ระบบเกม ฯลฯ ถือไดวาเกม

แนวน้ีคือเกมทีต่องสรางอยางละเอียดออน ใสใจทุกลายละเอียดและสรางความทาทายใหกับผูสรางที่

จะทําเกมที่ใชอารมณใหผูเลนทุกคนสนุกไปกับมันเกม DEATH & BREATH คือ แรงกดดัน กดดันใน

ที่น้ีมาจาก ฉาก บรรยากาศเสียง และอุปสรรคปมปริศนาตางๆที่ผูเลนไมเขาใจและตองคลี่คลายมันไป

ตลอดการเลนเกม ซึ่งแรงกดดันน้ันจะสงผลใหผูเลนตองระวังตัวและเอาตัวรอด พยายามคิดหาชวง

จังหวะ จากการหลบหนีผแีตแรงกดดันน้ันก็ไมไดมีอยูตลอดเวลา พวกเราจะใสมันมาในจังหวะหน่ึง

เทาน้ัน  

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปญหา  

จากพฤติกรรมของมนุษยเมื่ออยูในสถานที่ทีป่ดและอันตราย จะแสดงความกลัวออกมา ทั้ง

ในความจริงและในเกมตางก็คลายกัน ในเกมน้ีผูเลนจะตองมีสติ เผชิญความกลัวเพ่ือหาทางออกจาก

สถานที่ที่ไมคุนเคยเพ่ือเอาชีวิตรอดจากสิ่งอันตราย รวมถึงอารมณของมนุษยเราน้ันเปนสิ่งละเอียด 

ออน ความกลัว ความกด ความเครียดที่มีอยูในตัวเราทุกคนปจจุบันมีคนทนกับแรงกดดันความเครียด

จากสังคมไมไดเยอะมาก เกมน้ีคณะนักพัฒนาสรางใหผูเลนไดรับความกดดันในระดับหน่ึงเพ่ือคน

จะตองอดทนกับแรงกดดันน้ันใหได เกมน้ีไมไดสอนใหคนยอมแพตอแรงเครียดหรือแรงกดดัน แตเกม

น้ีจะสอนใหผูเลนรูจักการเดินไปขางหนา แมหนทางที่เดินไปจะมืดมน เพ่ือการเอาตัวรอด ที่ผูเลน

ตองการจะมีชีวิตรอดและอยูตอไป  

1.2 วัตถุประสงค  

1.เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน โดยเนนเรื่องการออกแบบบาน ตัวละคร และผี ซึ่งจะสื่อ

ความนากลัว แฝงปริศนาตางๆและบรรยากาศในเกมที่เปนสากล  

2.เพ่ือสรางความผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของชาติในดานเอกลักษณผีในแตละชาติไว

ในผีของเกมน้ี 

3.เพ่ือฝกทักษะผูเลนในดานการสังเกต จากการสํารวจ และความคิดจังหวะในการเอาตัว

รอดจากสถานการณที่บีบคั้น 
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1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

เกม DEATH & BREATH น้ีคือ แรงกดดัน กดดันในที่น้ีมาจาก ฉาก บรรยากาศเสียง และ

อุปสรรค ปมปริศนาตางๆ ทีผู่เลนไมเขาใจและตองคลี่คลายมันไปตลอดการเลนเกม ซึง่แรงกดดันน้ัน

จะสงผลใหผูเลนตองระวังตัว และเอาตัวรอด พยายามคิดหาชวงจังหวะ จากการหลบหนีผี (แตแรง

กดดันน้ันก็ไมไดมีอยูตลอดเวลา จะใสมันมาในจังหวะหน่ึงเทาน้ัน) จะเนนในดานความบันเทิงที่สราง

ปมปริศนาจากเน้ือเรื่อง สรางความต่ืนเตนทาทาย พรอมกับใหผูเลนฝกความสังเกตที่จะสํารวจสิ่งของ

ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชประโยชนในเกม และเปนการสรางจุดเดนของผีแบบใหมที่อยูในรูปแบบวิญญาณ 

ขอบเขตของเกมเปนเกมที่ใชโปรแกรม Unity4.2 ในการพัฒนา โดยใชภาษา JavaScript สามารถเลน

ไดบนคอมพิวเตอรต้ังโตะ โนตบุค ระบบปฏิบัติการ Window  

 

1.4 ภาระหนาที่ความรบัผิดชอบ  

รับผิดชอบในสวนของการออกแบบเกม เนนเน้ือเรื่องและการเลาเรื่องดวยภาพ (Cut 

Scene), Subtitle, ออกแบบแผนผังสถานทีใ่นเกม, Interface หลัก, ภาพประกอบโดยใชโปรแกรม

ตาง ๆ ในการพัฒนาเชน Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5 เปนตน รวมถึงเสียง 

(Sound Effect) 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

เปาหมายของเกม จะเนนในดานความบันเทิงที่สรางปมปริศนาจากเน้ือเรื่อง สรางความ

ต่ืนเตนทาทาย พรอมกับใหผูเลนฝกความสงัเกตที่จะสํารวจสิ่งของตาง ๆ เพ่ือนําไปใชประโยชนในเกม 

ดังน้ันกลุมเปาหมายเหมาะสาํหรับทุกเพศ (18+) 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎ ี

 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)  

“การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม”  

1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเกิดจากการวางเง่ือนไขที่ตอบสนองตอความตองการ

ทางธรรมชาติ  

2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยสามารถเกิดขึ้นไดจากสิ่งเราที่เช่ือมโยงกับสิ่งเราตาม

ธรรมชาติ  

3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยที่เกิดจากสิ่งเราที่เช่ือมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติจะ

ลดลงเรื่อย ๆและหยุดลงในทีสุ่ดหากไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ  

4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยสิ่งเราที่เช่ือมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติจะลดลงและ

หยุดไปเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลับปรากฏขึ้นไดอีกโดยไมตองใชสิ่ง

เราตามธรรมชาติ  

5. มนุษยมีแนวโนมที่จะจําแนกลักษณะของสิ่งเราใหแตกตางกันและเลือกตอบสนองได

ถูกตอง  

 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Learning Theory : Behaviorism)  

ทฤษฎี น้ี ใหความสําคัญกับประสบการณในอดีต (Past Experience) วามีผลตอแรงจงูใจ

ของบุคคลเปนอยางมาก ดังน้ันทุกพฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับอิทธิพลที่เปน

แรงจูงใจมาจากประสบการณใน อดีตเปนสวนมาก โดยประสบการณในดานดีและกลายเปนแรงจูงใจ

ทางบวกที่สงผลเราใหมนุษยมีความตอง การแสดงพฤติกรรมในทศิทางน้ันมากย่ิงขึ้นทฤษฎีน้ีเนน

ความสําคัญของสิ่งเราภายนอก (Extrinsic Motivation) นักคิด นักจิตวิทยาในกลุมพฤติกรรมนิยม

มองธรรมชาติของมนุษยในลกัษณะเปนกลาง คือ ไมดีไมเลว(neutral-passive) การกระทําตาง ๆ 

เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอก พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเรา 

(stimulus-response) การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  
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กลุมพฤติกรรมนิยมใหความสาํคัญกับ “พฤติกรรม” มาก เพราะพฤติกรรมเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได 

สามารถวัดและทดสอบได  

ทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 3 แนวคิดดังตอไปน้ี  

1. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Connectionism Theory)  

2. ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory)  

3. ทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล (Hull’s Systematic Behavior Theory)  

ทฤษฎีพ้ืนฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุก

อยางเกิดขึ้นโดยการเรียนรูและสามารถสังเกตได พฤติกรรมแตละชนิดเปนผลรวมของ การเรียนรูที่

เปนอิสระหลายอยางเสริมแรง (Reinforcement) ชวยใหพฤติกรรมเกิดขึ้น 

1.ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค  

ทฤษฎีของธอรนไดคเรียกวาทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีน้ี

กลาวถึงการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus - S) กับการตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลัก

เบ้ืองตนวา “การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยที่การตอบสนอง

มักจะออกมาเปนรูปแบบตาง ๆ หลายรูปแบบ จนกวาจะพบรูปแบบที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด เราเรียก

การตอบสนองเชนน้ีวาการลองถูกลองผิด (Trial and error) น่ันคือการเลือกตอบสนองของผูเรียนรู

จะกระทําดวยตนเองไมมีผูใดมากําหนดหรือช้ีชองทางในการปฏิบัติใหและเมื่อเกิดการเรียนรูขึ้นแลว 

การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุด และ

พยายามทําใหการตอบสนองเชนน้ันเช่ือมโยงกับสิ่งเราที่ตองการใหเรียนรูตอไปเรื่อย ๆ  

เพ่ือสนับสนุนหลักการเรียนรูดังกลาว ธอรนไดคไดสรางสถานการณขึ้นในหองทดลอง เพ่ือทดลองให

แมวเรียนเรียนรู การเปดประตูกรงของหีบกลหรือกรงปริศนาออกมากินอาหาร ดวยการกดคานเปด

ประตู ซึ่งจากผลการทดลองพบวา  

1. ในระยะแรกของการทดลอง แมวจะแสดงพฤติกรรมเดาสุมเพ่ือจะออกมาจากกรงมากิน

อาหารใหได  

2. ความสําเร็จในครั้งแรก เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยที่เทาของแมวบังเอิญไปแตะเขาที่คานทําให

ประตูเปดออก แมวจะว่ิงออกไปทางประตูเพ่ือกินอาหาร 

3. พบวายิ่งทดลองซํ้ามากเทาใดพฤติกรรมเดาสุมของแมวจะลดลง จนในที่สุดแมวเกิดการ

เรียนรูความสมัพันธระหวางคานกับประตูกรงได  
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4. เมื่อทําการทดลองซํ้าอีกตอไปเรื่อย ๆ แมวเริ่มเกิดการเรียนรูโดยการลองถูกลองผิดและ

รูจักที่จะเลือกวิธีที่สะดวกและสั้นที่สุดในการแกปญหา โดยทิ้งการกระทําอ่ืน ๆ ที่ไมสะดวก

และไมเหมาะสมเสีย  

5. หลังจากการทดลองครบ 100 ครั้ง ทิ้งระยะเวลานานประมาณ 1 สปัดาหแลวทดสอบ โดย

จับแมวตัวน้ันมาทําใหหิวแลวจับใสกรงปริศนาใหม แมวจะใชอุงเทากดคานออกมากินอาหาร

ทางประตูที่เปดออกไดทันที  

ดังน้ัน จากการทดลองจึงสรุปไดวา แมวเรียนรูวิธีการเปดประตูโดยการกดคานไดดวยตนเอง

จากการเดาสุม หรือแบบลองถูกลองผิด จนไดวิธีที่ถูกตองที่สุด และพบวาย่ิงใชจํานวนครั้งการทดลอง

มากขึ้นเทาใด ระยะเวลาที่ใชในการแกปญหาคือเปดประตูกรงออกมาไดย่ิงนอยลงเทาน้ัน  

 

กฎการเรียนรูของทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค  

1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีความ

พรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ  

2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะ

ทําใหการเรียนรูน้ันคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซํ้าบอย ๆ การเรียนรูน้ันจะไมคงทนถาวร และ

ในที่สุดอาจลืมได  

3. กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรา

กับการตอบสนอง ความมั่งคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมี

การนําไปใชอาจมีการลืมเกิดขึ้นได  

4. กฎแหงผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลไดรบัผลที่พึงพอใจยอมอยากจะเรียนรู

ตอไป แตถาไดไดรับผลที่ไมพึงพอใจ จะไมอยากเรียนรู ดังน้ันการไดรับผลที่พึงพอใจ จึงเปน

ปจจัยสําคัญในการเรียนรู 

 

2.ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory)  

2.1 พฤติกรรมเรสปอนเดนท (Respondent behavioral)  

เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดย สิง่เรา เมื่อมีสิ่งเราพฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะ

สามารถสังเกตได นิยมเรียกกนัวา ทฤษฎีการเรียนรูแบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ (Classic 

Conditioning Theory) ทฤษฎีการเรียนรูแบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคน้ัน ผูริเริม่ต้ังทฤษฎีน้ีเปน

คนแรก คือ พาฟลอฟ (Pavlov) ตอมาภายหลังวัตสัน (Watson) ไดนําเอาแนวคิดของพาฟลอฟไป
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ดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมย่ิงขึ้น ซึ่งจะขอนําเสนอแยกเปนรายบุคคลดังน้ี “ พาฟลอฟ (Pavlov) และ 

วัตสัน (Watson) ”  

 

พาฟลอฟ (Pavlov)  

พาฟลอฟ เปนนักวิทยาศาสตร สนใจศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหัวใจ และไดหัน

ไปสนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร จนทําใหเขาไดรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา ในป ค.ศ. 

1904 จากการวิจัยเรื่อง สรีรวิทยาของการยอยอาหาร  

ตอมาพาฟลอฟไดหันมาสนใจเกี่ยวกับดานจิตเวช (Psychiatry) และไดใชเวลาในชวงบ้ัน

ปลายของชีวิตในการสังเกตความเปนไปในโรงพยาบาลโรคจิต และพยายามนําการสังเกตเขามา

เกี่ยวของกับการทดลองสุนัขในหองปฏิบัติการจนไดรับช่ือเสียงโดงดัง และไดช่ือวาเปนผูต้ังทฤษฎีการ

วางเง่ือนไขแบบคลาสสิคขึ้น 

ในการวิจัยเกี่ยวกับการยอยอาหารของสุนัข (ค.ศ. 1904) พาฟลอฟสังเกตวา สุนัขมีน้ําลาย

ไหลออกมา เมื่อเห็นผูทดลองนําอาหารมาให พาฟลอฟจึงสนใจในพฤติกรรมน้ําลายไหลของสุนัข

กอนที่ไดรับอาหารมาก และไดทําการศึกษาเรื่องน้ีอยางมีระเบียบและการทําการวิจัยเรื่องน้ีอยาง

ละเอียด ซึ่งการทดลองของพาฟลอฟเปนตัวอยางที่ดีของการใชวีธีการทางวิทยาศาสตรมาศึกษา

พฤติกรรม เพราะเปนการทดลองที่ใชการควบคุมที่ดีมาก ทําใหพาฟลอฟไดคนพบหลักการที่เรียกวา 

Classic Conditioning ซึ่งการทดลองดังกลาวอธิบายไดดังน้ี พาฟลอฟไดทําการทดลองโดยการสั่น

กระด่ิงและใหผงเน้ือแกสุนัข โดยทําซํ้าควบคูกันหลายครั้ง และในที่สุดหยุดใหอาหารเพียงแตสั่น

กระด่ิง ก็ปรากฏวาสุนัขก็ยังคงมีน้ําลายไหลได ปรากฏการณเชนน้ีเรียกวา พฤติกรรมของสุนัขถูกวาง

เง่ือนไข หรือการเรียนรูแบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ 

พาฟลอฟเช่ือวา การเรียนรูของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเง่ือนไข (Conditioning) คือ การ

ตอบสนองหรือการเรียนรูที่เกิดขึ้นน้ัน ๆ ตองมีเง่ือนไขหรือมีการสรางสถานการณใหเกิดขึ้น เชน สุนัข

ไดยินเสียงกระด่ิงแลวน้ําลายไหล เปนตน โดยเสียงกระด่ิงคือสิ่งเราที่ตองการใหเกิดการเรียนรูจากการ

วางเง่ือนไข ซึ่งเรียกวา “สิ่งเราที่วางเง่ือนไข (Conditioned stimulus) และปฏิบัติกิริยาการเกิดน้ํา

ลายไหลของสนัุข เรียกวา “การตอบสนองที่ถูกวางเง่ือนไข (Conditioned response) ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรูจากการวางเง่ือนไข  

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนอกจากจะเปนการเรียนรูที่เกิดจากการวาง

เง่ือนไขหรือมีการสรางสถานการณขึ้นมาแลว ยังหมายถึงการสรางความสัมพันธระหวาง สิ่งเรากับ

ปฏิกิริยาตอบสนองอยางฉับพลัน หรือปฏิกิริยาสะทอน (Reflex) ซึ่งพาฟลอฟไดอธิบายเรื่องราวการ

วางเง่ือนไขในแงของสิ่งเรา (Stimulus - S) และการตอบสนอง (Response - R) วา อินทรียมีการ
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เช่ือมโยงสิ่งเราบางอยางกับการตอบสนองบางอยางมาต้ังแตแรกเกิด แลวพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเติบโต

ขึ้นตามธรรมชาติ โดยสิ่งเราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียกวา สิ่งเราที่ไมได วางเง่ือนไข 

(Unconditioned stimulus = UCS) หมายถึง สิ่งเราที่มีอยูในธรรมชาติ และเมื่อนํามาใชคูกับสิ่งเรา

ที่วางเง่ือนไขแลวทําใหเกิดการเรียนรูหรือตอบสนองจากการวางเง่ือนไขได และ การตอบสนองที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียกวา การตอบสนองที่ไมไดวางเง่ือนไข (Unconditioned response = 

UCR) ซึ่งหมายถึง การตอบสนองตามธรรมชาติที่ไมตองมีการบังคับ เชน การเคาะเอ็นที่สะบาหัวเขา

ทําใหเกิดการกระตุกขึ้นน้ัน เปนปฏิกิริยาสะทอนโดยธรรมชาติ (Reflex) สมมุติวาเราสรางการ

เช่ือมโยงบางอยางขึ้นในระบบประสาท เชน สั่นกระด่ิงทกุครั้งที่มีการเคาะหัวเขา จากน้ันเขาจะ

กระตุกเมื่อไดยินเสียงกระด่ิงโดยไมตองเคาะหัวเขา เปนตน 

จากหลักการขางตนสามารถสรุปหลักการเรียนรูของพาฟลอฟเปนแผนผงั ดังน้ี  

การวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ = สิ่งเราที่วางเง่ือนไข + สิ่งเราที่ไมไดวางเง่ือนไข = การเรียนรู  

ในการทดลองของพาฟลอฟน้ัน พบวา  

1. การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค ควรเริ่มจากการเสนอสิ่งเราที่วางเง่ือนไขกอน แลวจึงเสนอ

สิ่งเราที่ไมวางเง่ือนไข  

2. ชวงเวลาในการใหสิ่งเราทีว่างเง่ือนไข และไมวางเง่ือนไขที่แตกตางกัน ทําใหเกิดการ

ตอบสนองที่แตกตางกัน  

3. ถามีการวางเง่ือนไขซอนกันมากครั้ง (หมายถึงการใหสิ่งเราที่วางเง่ือนไขหลาย ๆ สิ่ง) การ

ตอบสนองก็จะมีกําลังออนลงมายิ่งขึ้น  

 

วัตสัน (Watson)  

จอหน บี วัตสัน (John B. Watson) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน วัตสันไดนําเอาทฤษฎีของ

พาฟลอฟมาเปนหลักสําคญัในการอธิบายเรื่องการเรียน ผลงานของวัตสันไดรับความนิยมแพรหลาย

จนไดรับการยกยองวาเปน “บิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม” ทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบาย

เรื่องการเกิดอารมณจากการวางเง่ือนไข (Conditioned emotion)  

วัตสัน ไดทําการทดลองโดยใหเด็กคนหน่ึงเลนกับหนูขาว และขณะที่เด็กกําลังจะจับหนูขาว ก็ทําเสียง

ดังจนเด็กตกใจรองไห หลังจากน้ันเด็กจะกลัวและรองไหเมื่อเห็นหนูขาว ตอมาทดลองใหนําหนูขาวให

เด็กดู โดยแมจะกอดเด็กไว จากน้ันเด็กก็จะคอย ๆ หายกลัวหนูขาว 

จากการทดลองดังกลาว วัตสันสรุปเปนทฤษฎีการเรียนรู ดังน้ี  
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1. พฤติกรรมเปนสิ่งที่สามารถควบคุมใหเกดิขึ้นได โดยการควบคุมสิ่งเราที่วางเง่ือนไขให

สัมพันธกับสิ่งเราตามธรรมชาติ และการเรียนรูจะคงทนถาวรหากมีการใหสิ่งเราที่สัมพันธกันน้ันควบคู

กันไปอยางสมํ่าเสมอ  

2. เมื่อสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมใด ๆ ได ก็สามารถลดพฤติกรรมน้ันใหหายไปได  

ลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสคิ  

1. การตอบสนองเกิดจากสิ่งเรา หรือสิ่งเราเปนตัวดึงการตอบสนองมา  

2. การตอบสนองเกิดขึ้นโดยไมไดต้ังใจ หรือไมไดจงใจ  

3. ใหตัวเสริมแรงกอน แลวผูเรียนจึงจะตอบสนอง เชน ใหผงเน้ือกอนจึงจะมีน้ําลายไหล  

4. รางวัลหรือตัวเสริมแรงไมมีความจําเปนตอการวางเง่ือนไข  

5. ไมตองทําอะไรกับผูเรียน เพียงแตคอยจนกระทั่งมีสิ่งเรามากระตุนจึงจะเกิดพฤติกรรม  

6. เกี่ยวของกับปฏิกิริยาสะทอนและอารมณ ซึ่งมีระบบประสาทอัตโนมัติเขาไปเกี่ยวของ  

ในแงของความแตกตางระหวางบุคคล  

กฎแหงการเรยีนรูทฤษฎีการวางเงื่อนไข  

1.กฎแหงการลดภาวะ (Law of extinction) คือ ความเขมขนของการตอบสนอง จะลด

นอยลงเรื่อย ๆ ถาอินทรียไดรับสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเพียงอยางเดียว หรือความ มีสมัพันธระหวางสิ่งเรา

ที่วางเง่ือนไขกับสิ่งเราที่ไมวางเง่ือนไขหางออกไปมากขึ้น เชน การใหแตเสียงกระด่ิงอยางเดียว โดย

ไมใหผงเน้ือบดตามมา จะทําใหสุนัขเกิดปฏิกิริยาน้ําลายไหลลดลงเรื่อย ๆ  

2.กฎแหงการฟนคืนสภาพ (Law of spontaneous recovery) คือ การตอบสนอง ที่เกิด

จากการวางเง่ือนไขที่ลดลงเพราะไดรับแตสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเพียงอยางเดียว จะกลับปรากฏขึ้นอีก

และเพ่ิมมากขึน้ ๆ ถาอินทรยีมีการเรียนรูอยางแทจริง โดยไมตองมีสิ่งเราที่ไมวางเง่ือนไขมาเขาคูชวย 

3.กฎแหงสรุปกฎเกณฑโดยทั่วไป (Law of generalization) คือ ถาอินทรียมีการเรียนรู โดย

การแสดงอาการตอบสนองจากการวางเง่ือนไขตอสิ่งเราที่วางเง่ือนไขหน่ึงแลว ถามีสิ่งเราอ่ืนที่มี

คุณสมบัติคลายคลึงกับสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเดิม อินทรียจะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเราที่วางเง่ือนไขน้ัน 

เชน ถาสุนัขมอีาการน้ําลายไหลจากการสั่นกระด่ิงแลว เมือ่สุนัขตัวน้ันไดยินเสียงระฆังหรือเสียงฉาบ

จะมีอาการน้ําลายไหลทันท ี 

4.กฎแหงความแตกตาง (Law of discrimination) คือ ถาอินทรียมีการเรียนรู โดยการ

ตอบสนองจากการวางเง่ือนไขตอสิ่งเราที่วางเง่ือนไขแลว ถาสิ่งเราอ่ืนที่มีคุณสมบัติแตกตางจากสิ่งเรา

ที่วางเง่ือนไขเดิม อินทรียจะตอบสนองแตกตางไปจาก สิง่เราที่วางเง่ือนไขน้ัน เชน ถาสุนัขมีอาการน้ํา
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ลายไหลจากการสั่นกระด่ิงแลว เมื่อสุนัขตัวน้ันไดยินเสียงประทัดหรือเสียงปนจะไมมีอาการน้ําลาย

ไหล  

ดังน้ัน อาจกลาวไดวา การเรียนรูของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของพาฟลอฟ คือ การวางเง่ือนไข

แบบคลาสสคิ ซึ่งหมายถึงการใชสิ่งเรา 2 สิง่คูกัน คือ สิ่งเราที่วางเง่ือนไขและสิ่งเราที่ไมไดวางเง่ือนไข

เพ่ือใหเกิดการเรียนรู คือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเง่ือนไข ซึ่งถาสิ่งมีชีวิตเกิดการเรียนรูจริง

แลวจะมีการตอบสนองตอสิ่งเรา 2 สิ่งในลักษณะเดียวกัน แลไมวาจะตัดสิ่งเราชนิดใดชนิดหน่ึงออกไป 

การตอบสนองก็ยังคงเปนเชนเดิม เพราะผูเรียนสามารถเช่ือมโยงระหวางสิ่งเราที่วางเง่ือนไขกับสิ่งเรา

ที่ไมวางเง่ือนไขกับการตอบสนองไดน่ันเอง 

2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบตอเนื่อง (Contiguous Conditioning Theory) 

ของกัทธร ี(Guthrie)  

เอ็ดวิน อาร กัทธรี (Edwin R. Guthrie) เปนศาสตราจารยทางจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัย

วอชิงตันสหรัฐอเมริกา เปนบุคคลสําคญับุคคลหน่ึงที่ทําใหวงการทฤษฎีการเรียนรูกาวหนาไปไดไกล 

จุดเริ่มตนของทฤษฎีการเรียนรูของเขามีรากฐานมาจาก “ทฤษฎีการเรียนรูของวัตสัน” คือ การศึกษา

การวางเง่ือนไขแบบ คลาสสคิหรือผลจากการแสดงปฏิกิริยาสะทอน (Reflex) เนนถึงการเรียนรูแบบ

สัมพันธตอเน่ือง แตตอมาเขาไดพัฒนาทฤษฎีของเขาใหมีเอกลักษณะของตนมากขึ้น  

ในป ค.ศ. 1921 สมิธ (Smith) และกัทธรีไดเขียนหนังสือช่ือจิตวิทยาเบ้ืองตน (Introductory 

psychology textbook) ขึ้น กลาวถึงการวางเง่ือนไขที่ซับซอนตาง ๆ มากกวาของ วัตสันและพา

ฟลอฟ  

ในป ค.ศ. 1935 กัทธรีเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู (The Psychology of 

Learning) ตอมามีการแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 1952 เปนเรื่องการเรียนรูจากการวางเง่ือนไขเพ่ือให

เกิดความสัมพันธตอเน่ืองระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (S-R) น่ันเอง ครั้งหลังสุดหนังสือ ไดตีพิมพ

ในป ค.ศ. 1959 เปนฉบับที่แกไขปรับปรุง ซึง่ไดรับความนิยมจนกระทั่งถงึปจจุบัน กัทธรีมีความคิด

ขัดแยงกับธอรนไดค แตเห็นดวยกับวัตสันและพาฟลอฟ 

หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบตอเนื่อง  

กัทธรีกลาววาการเรียนรูของอินทรียเกิดจากความสัมพันธตอเน่ืองระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง โดยเกิดจากการกระทําเพียงครั้งเดียว (One-trial Learning) มิตองลองทําหลาย ๆ ครั้ง 

เขาเช่ือวาเมื่อใดก็ตามที่มีการตอบสนองตอสิ่งเราแสดงวาอินทรียเรียนรูที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา ที่

ปรากฏในขณะน้ันทันท ีและเปนการตอบสนองตอสิ่งเราอยางสมบูรณ ไมจําเปนตองฝกหัดอีกตอไป 

เขาคานวาการฝกในครั้งตอไปไมมีผลใหสิ่งเราและการตอบสนองสัมพันธกันแนนแฟนขึ้นเลย 
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(ซึ่งแนวความคดิน้ีตรงกันขามกับแนวความคิดของธอรนไดค ที่กลาววาการเรียนรูจะเกิดจาก

การลองผิดลองถูก โดยกระทําการตอบสนองหลายๆ อยาง และเมื่อเกิดการเรียนรูคือการแกปญหา

แลวจะตองมีการฝกหัดใหกระทําซํ้าบอยๆ)  

กัทธรี กลาววา “สิ่งเรา ที่ทําใหเกิดอาการเคลื่อนไหวเปนสิ่งเราที่วางเอง” 

2.3 พฤติกรรมโอเปอแรนท (Operant behavioral)  

เปนพฤติกรรมที่บุคคลหรือสตัวแสดงพฤติกรรมการตอบสนองออกมา (Emitted) โดย

ปราศจากสิ่งเราที่แนนอน และพฤติกรรมน้ีมผีลตอสิ่งแวดลอม นิยมเรียกกันวา ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

การวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนท (Operant Conditioning Theory)  

 

2.3 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เปนทฤษฎีทางจิตวิทยา มาสโลวขยายแนวคิดไปรวมถึง

ขอสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็นแตกําเนิดของมนุษย ทฤษฎีของเขาคลายกับทฤษฎี

จิตวิทยาพัฒนาการหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเนนที่การเติบโตของมนุษยในระยะตาง ๆ เปน

แนวความคิดของมาสโล (Abraham Maslow) เช่ือวา พฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถ

อธิบาย โดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ 

ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของ

แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ ของ Maslow โดยเขาเช่ือวามนุษยเปน “สัตวที่มีความ

ตองการ” (wanting animal) และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ 

ในทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อ

บุคคลไดรับความพึงพอใจใน สิ่งหน่ึงแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งถือเปน

คุณลักษณะของมนุษย ซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตาง ๆ อยู กลาววาความปรารถนาของ

มนุษยน้ันติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลาน้ี จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ต้ังแตขั้น

แรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ  

 

ลําดับขั้น  

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว มักถูกนําเสนอโดยรูปพิระมิด ที่ความตองการที่มากที่สุด 

พ้ืนฐานที่สุดจะอยูขางลางและความตองการความสมบูรณของชีวิต (self-actualization) จะอยู

บนสุด พิระมิดแบงออกเปน 5 ช้ันคราวๆของความตองการตางๆ คือ  

1.ความตองการทางกายภาพ (Self-Actualization needs)  

2.ความมั่นคงปลอดภัย (security)  
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3.มิตรภาพและความรัก (friendship and love)  

4.ความเคารพนับถือ (esteem)  

5.ความสมบูรณของชีวิต (self-actualization)  

ถาความเคารพนับถือ, มิตรภาพและรัก หรือ ความมั่นคงปลอดภัย ขาดพรองไป แมรางกายจะไมได

แสดงอาการใดๆออกมาแตบุคคลน้ันๆรูสึกกระวนกระวายและเกร็งเครยีด ทฤษฎีของมาสโลวยังบอก

ดวยวา ช้ันความตองการที่พ้ืนฐานมากกวาหรืออยูขางลางของพิระมิด จะตองไดรับการตอบสนอง

กอนที่บุคคลจะเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาตอความตองการในระดับที่สูงขึ้นได  

 

1.1 ความตองการทางกายภาพ (Self-Actualization needs) 

ความตองการทางกายภาพ เปนความตองการเพ่ือจะอยูรอดของมนุษยถาความตองการ

พ้ืนฐานที่สุดน้ีไมไดรับการตอบสนอง รางกายของมนุษยก็ไมสามารถทํางานได หรือไมสามารถทํางาน

ไดดี อากาศ น้ํา อาหาร เปนสิ่งที่รางกายตองการเพ่ือใชในกระบวนการสรางและสลาย เพ่ือใหมนุษย

สามารถมีชีวิตอยูได เสื้อผาเครื่องนุนหมและ ที่พัก จะใหการปกปองที่จําเปนกับมนุษย จากสภาพ

อากาศและสิ่งแวดลอม สัญชาตญาณและความตองการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการแขงขันเพ่ือ

โอกาสในการผสมและสืบพันธุ 

2.1 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (security) 

เมื่อความตองการทางกายภาพไดรับการตอบสนองในระดับที่พอเพียง ความตองการความ

มั่นคงปลอดภัยจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม ถาไมมีความปลอดภัยทางกายภาพ (จากสาเหตุ เชน 

อาชญากรรม สงคราม การกอการราย ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือความรุนแรงในครอบครัว) คนอาจมี

อาการของความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (post-traumatic stress disorder) และ

อาจมีสงผานความเครียดน้ีไปยังคนรุนหลังได ถาไมมีความปลอดภัยมั่นคงทางเศรษฐกิจ (จากสาเหตุ 

เชน วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ การขาดโอกาสทางการงาน) ความตองการความมั่นคงปลอดภัยน้ี อาจ

ปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานที่มีความมั่นคง กระบวนการรองทุกขเพ่ือปกปองบุคคลจากการ

กลั่นแกลงของผูบังคับบัญชา หรือ ปกปองบัญชีเงินฝาก เรียกรองนโยบายประกันภัย ประกันสุขภาพ 

ประกันชีวิต ตางๆ การเรียกรองที่พักที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ เปนตน  

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง  

- ความมั่นคงปลอดภัยสวนบุคคล  

- ความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน  

- สุขภาพและความเปนอยู  

- ระบบรับประกัน-ชวยเหลือ ในกรณีของอุบัติเหตุ/ความเจ็บปวย  
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3.ความรักและความเปนเจาของ (friendship and love) 

เมื่อความตองการทางกายภาพและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ระดับขั้นทีส่าม

ของความตองการมนุษยคือ ความตองการเปนเจาของ ความตองการน้ีจะรุนแรงมากในวัยเด็กและ

บางครั้งอาจจะชนะความตองการความปลอดภัยไดในบางครั้ง ดังเห็นไดจากการที่เด็กติดพอแมที่เปน

อันตราย ซึ่งบางครั้งเรียกวา "Stockholm syndrome" การขาดความรักและความเปนเจาของ (อาจ

มาจาก การขาดความผูกพันจากผูเลี้ยงดูขณะเปนทารก (hospitalism), การถูกทอดทิ้ง (neglect), 

การถูกสังคมรงัเกียจหรือกีดกัน (shunning), การถูกขับออกจากกลุม (ostracism) เปนตน) อาจมีผล

ทําใหบุคคลไมสามารถพัฒนาหรือรักษาความสัมพันธที่สําคัญ (เชน มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว) ไว

ได 

มนุษยตองการที่จะรูสึกเปนเจาของและถูกยอมรับ ไมวาจะเปนในระดับกลุมสังคมใหญ เชน 

สโมสร กลุมศาสนา องคกรสายอาชีพ ทีมกีฬา แก็งส หรือ ความสัมพันธทางสังคมเล็กๆ (สมาชิกใน

ครอบครัว คูชีวิต พ่ีเลี้ยง เพ่ือนสนิท) มนุษยตองการที่จะรักและถูกรักจากคนอ่ืน ถาขาดความตองการ

เรื่องน้ีไป หลายๆคนกลายเปนคนขี้เหงา มปีญหาการเขาสังคม และ เปนโรคซึมเศราความตองการ

เปนเจาของน้ี บอยครั้งที่สามารถจะชนะความตองการทางกายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได 

ขึ้นกับแรงกดดันจากคนรอบขาง (peer pressure) เชน คนที่มีอาการ anorexic (เบ่ืออาหาร) อาจ

ละเลยความตองการอาหาร และความปลอดภัย เพียงเพ่ือไดความตองการควบคุมและเปนเจาของ  

4.ความเคารพนับถือ (esteem)   

มนุษยทุกคนตองการที่จะไดรับการนับถือและเคารพใหเกียรติ ความเคารพนับถือแสดงถึง

ความตองการของมนุษยที่จะไดรับการยอมรับและเห็นคณุคาโดยคนอ่ืน คนตองการที่จะทําอะไร

จริงจังเพ่ือจะไดรับการยอมรับนับถือและตองการจะมีกิจกรรมที่ทําใหรูสึกวาเขาไดมีสวนทําประโยชน 

เพ่ือจะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ไมวาจะเปนอาชีพ หรือ งานอดิเรก ความไมสมดุลในความเคารพนับถือ 

อาจสงผลใหมคีวามภาคภูมิใจในตนเองต่ําและรูสึกตอยต่ํา คนที่มคีวามภาคภูมิใจในตนเองต่ําตองการ

การเคารพจากคนอ่ืนๆ เขาอาจพยายามแสวงหาความมีช่ือเสียง (ซึ่งขึ้นกับผูอ่ืน) หมายเหตุ อยางไรก็

ตาม คนจํานวนมากที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา ไมสามารถที่จะแกไขความภาคภูมิใจตัวเองได

งายๆโดยการมีช่ือเสียง ไดรับความเคารพ จากภายนอก แตตองยอมรับตัวเองจากภายใน ความไม

สมดุลทางจิต เชน โรคซึมเศรา อาจทําใหผูปวยไมสามารถมีความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) 

ได 

คนสวนใหญมคีวามตองการความเคารพและความภาคภูมิในในตนเองที่มั่นคง มาสโลวได

กลาวถึงตองการความเคารพนับถือใน 2 ระดับ คือ ระดับลาง กับ ระดับสูง ระดับลาง เปนความ

ตองการความนับถือจากคนอ่ืน ความตองการสถานะ การยอมรับ ช่ือเสียง ศักด์ิศรี และ ความสนใจ 
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ระดับสูง เปนความตองการความเคารพตัวเอง ความตองการความแข็งแกรง ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญ ความมั่นใจในตัวเอง ความเปนตัวของตัวเอง และ อิสระ ที่ความตองการเหลาน้ีจัดเปน

ระดับสูง ก็เพราะวา มันขึ้นกบัความสามารถภายในมากกวา ซึ่งไดมาโดยผานประสบการณ  

การขาดความตองการเหลาน้ี อาจทําใหความรูสึกต่ําตอย ออนแอ และชวยตัวเองไมได หมด

หนทาง มาสโลวไดหมายเหตุไววาการแบงขั้นความตองการความเคารพนับถือระดับลางกับสูงน้ี

เกี่ยวของกันมากกวาที่จะเปนการแบงแยกกันอยางชัดเจน  

5.ความสมบูรณของชีวิต (self-actualization) 

ดูบทความหลักที่ ความสมบูรณของชีวิต  

“อะไรที่บุคคลเปนได เขาตองเปน” (“What a man can be, he must be.”)  

เปนคํากลาวของมาสโลวที่สรุปความหมายของความตองการความสมบูรณของชีวิตไว ความตองการน้ี 

เกี่ยวกับ ศักยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนักถึงศักยภาพน้ัน มาสโลวอธิบายวาน้ีคือความ

ตองการที่ปรารถนาจะเปนมากกวาที่เขาเปนอยู เปนความปรารถนาที่จะเปนทุกๆอยางที่เขาจะ

สามารถเปนได เพ่ือที่จะเขาใจความตองการความสมบูรณของชีวิตได บุคคลจะตองไดรับการ

ตอบสนองความตองการอ่ืนๆ (กายภาพ ความปลอดภัย ความรัก ความเคารพนับถือ) อยางดีแลวกอน  

 

2.4 ทฤษฎีมุมกลองและภาพ  

ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึงในการถายภาพยนตร เพราะภาพสามารถ

ถายทอดความรูสึกของนักแสดง บอกเลาเรื่องราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเน้ือหาของภาพยนตร 

ขนาดภาพจึงเปนตัวกําหนดสิ่งที่ตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเหน็หรือไมเห็นสิง่ใดในฉาก

องคประกอบตางๆเหลาน้ีเกิดขึ้นจากผูสรางภาพยนตร ที่จะเลือกต้ังกลองในมุมใด ระยะหางจากสิ่งที่

ถายเทาใด และใชภาพขนาดใดเปนตัวบอกเลาเรื่อง ขนาดภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนมากที่จะตองเรียนรู

พอๆกับเรื่องอ่ืน ในการสรางภาพยนตร เกมก็เหมือนกัน มุมกลองเปนภาษาหน่ึงที่จะสื่อสารใหผูเลน

เขาใจวาขณะน้ันตัวละครในเกม กําลังเจอกับอะไร และควรแกไขปญหาในเกมอยางไง  

 

ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS)  

ขนาดภาพลักษณะน้ีกลองจะต้ังอยูไกลจากสิ่งที่ถายมาก ซึ่งภาพที่ไดจะเปนภาพมุม-กวาง 

ผูชมสามารถมองเห็นองค-ประกอบของฉากไดทั้งหมด สามรถมองเห็นสิง่ที่ถายไดเต็มสัดสวน แมสิ่งที่

ถายน้ันจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึง่ภาพลักษณะน้ี จะใชเปนภาพแนะนํา-สถานที่ เหมาะสําหรับการปูเรื่อง 

เริ่มเรื่อง ซึ่งภาพยนตรในตางประเทศนิยมใสไตเต้ิลสวนหัวไวในฉากประเภทน้ีตอนที่ภาพยนตรริ่ม

เขาเน้ือเรื่อง  
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ภาพขนาดไกลน้ีจะสรางความรูสึกโออา อลังการ แสดงออกถึงความใหญโตของสถานที่ 

ความนาเกรงขาม ความยิ่งใหญ และยังสามารถสรางความประทับใจรวมถึงสรางความประทับใจ

ใหกับผูชมไดอีกดวย 

เชน กลุมเรือโจรสลัดกําลังแลนเรือออกสูทะเลกวางโดยมีเรือของหัวหนาโจรสลัดแลนออกเปนลําหนา 

ตามดวยกลุมเรือลูกนองอีกนับ 10ลํา โดยใชภาพขนาดไกลมาก ต้ังกลองในมุมสูงทําใหผูชมเห็นถึง

ความย่ิงใหญและนาเกรงขามของโจรสลัดกลุมน้ีเปนตน  

 

ภาพไกล (Long Shot หรือ LS)  

ขนาดภาพแบบน้ีไมสามารถกําหนดระยะหางระหวางกลองกับสิ่งที่ถายได แตจะกําหนด

โดยประมาณวาสิ่งที่ถายจะอยูในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถาเปนคน ศรีษะจะพอดีกับกรอบภาพ

ดานบน สวนกรอบภาพดานลางก็จะพอดีกับเทา ซึ่งสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง การ

เคลื่อนไหว ตําแหนงที่อยูในการแสดงหรือในฉาก ดวยเหตุน้ีจึงสามารถใชเปนภาพแนะนําตัวละคร 

หรือเริ่มฉากใหมได บางครั้งอาจใชเปนภาพในฉากเริ่มเรื่องไดเชนเยกกันกับภาพขนาดไกลมาก และ

บางครั้งภาพขนาดไกลยังมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) สวน

องคประกอบรอบขางผูชมจะไดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น 

 

ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS)  

ขนาดภาพลักษณะน้ีถาเปนภาพบุคคล ผูชมจะไดเห็นต้ังแตเอวของนักแสดงขั้นไปจนถึงศีรษะ 

ขนาดภาพแบบน้ีผูชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลัง

พอสมควร ซึ่งพอที่จะเขาใจเรื่องราวตางๆได จึงถือไดวาเปนภาพที่ถายทอดเหตุการณในเรื่องไดดี

ขนาดภาพปานกลาง เปนขนาดภาพที่นิยมใชมากที่สุด เพราะใชเปนภาพเช่ือมตอ กลาวคือ การ

เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเปน ภาพใกลหรือจากภาพใกลมาเปนภาพไกลก็ตาม จะตองเปลี่ยน

มาเปนภาพขนาดปานกลางเสียกอน ทั้งน้ีเพ่ือไมใหขัดตออารมณความรูสกึของผูชม เน่ืองจากภาพจะ

กระโดด นอกจากน้ีภาพขนาดปานกลางยังนิยมใชถายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกัน

วา ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใชกันมาก ในภาพยนตรบันเทิง  

 

 

 

ภาพใกล (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  
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ภาพใกล ผูชมจะมองเห็นนักแสดงต้ังแตไหลขึ้นไป เปนขนาดภาพที่ผูชมสามารถเขาถงึ

อารมณของนักแสดงไดมากที่สุด เพราะการใชภาพขนาดใกลถายบริเวณใบหนาของนักแสดง จะ

สามารถภายถอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณความรูสึกที่อยูภายในของนักแสดงไดอยางชัดเจนมาก 

นอกจากน้ียังจะทําใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับสิ่งที่ถายอีกดวยทั้งน้ีเพ่ือทําใหเขาใจถึงรายละเอียดของ

วัตถุตางๆ ตามเน้ือหาที่กําลังนําเสนอ และภาพขนาดใกลน้ียังสามารถบังคับใหผูชมสนใจในวัตถุที่

กลองกําลังถาย หรือสิ่งที่กําลังนําเสนอ 

 

ภาพใกลมาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ BCU)  

เปนภาพที่ถายในระยะใกลมากๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเนนสิ่งที่ถาย เพ่ือใหผูชมเห็นรายละเอียด

ของวัตถุ หรือเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในกรณทีีวั่ตถุมีขนาดเล็กมากๆ เชน การถายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

เปนตนหรือถาถายใบหนานักแสดง ก็เพ่ือเปนการเนนอารมณของนักแสดงเชน จับภาพที่ดวงตาของ

นักแสดง ทําใหเห็นน้ําตาที่กําลังไหลออกจากดวงตา เปนตนและทั้งหมดน้ีก็เปนขนาดภาพที่นิยมนํามา

ถายทอดเรื่องราวของภาพยนตร ซึ่งตมความเปนจริงแลว เราสามารถที่จะประยุกตหรือดัดแปลงขนาด

ภาพไปเปนอยางอ่ืนก็ไมไดผิดอะไร เพียงแตทั้งหมดน้ีเปนขนาดภาพสากลที่ทําใหเรา (ทีมงานถายทํา

ภาพยนตร) เขาใจตรงกันวาตองการใหภาพออกมาในลักษณะใดเทาน้ัน นอกจากน้ีอารมณและ

ความรูสึกที่ผูชมจะไดรับขณะชมภาพยนตร ไมไดขึ้นอยูกับขนาดภาพเพียงยางเดียว แตตองอาศัย

องคประกอบของภาพยนตรอ่ืนๆ เขามาเปนตัวชวยเสริมความนาเช่ือถือ และความเปนภาพยนตรมาก

ย่ิงขึ้น  

 

มุมกลอง (Camera Angle)  

มุมกลองจัดวาเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงของการจัดองคประกอบเพ่ือการถายภาพยนตร ซึ่ง

จะสัมพันธกับขนาดภาพดวย หากสังเกตจากบทภาพยนตรโดยทั่วไปน้ัน จะเห็นวารายละเอียดเรื่อง

ของขนาดภาพและมุมกลองตองถูกเขียนมาควบคูกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่

ของกลองอีกดวย มุมกลองเกดิจากความสัมพันธกันระหวางระดับการต้ังกลองภาพยนตรกับวัตถุที่ถาย 

การเลือกใชมุมกลองในระดับตางๆจะทําใหเกิดผลดานภาพที่แตกตางกันไป รวมถึงอารมณความรูสึก

ของผูชมที่จะแตกตางกันออกไปดวยหากจะแบงมุมกลองในระดับตางๆโดยเริ่มจากระดับสูงกอน

สามารถแบงไดดังน้ี 

 

 

1. มุมกลองระดับสายตานก (Bird's eye view)  
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เปนการต้ังกลองในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถาย ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกบัภาพ

ที่นกมองลงมาดานลาง เมื่อผูชมเห็น ภาพแบบน้ีจะทําใหดูเหมือนกําลังเฝามองเหตุการณจากดานบน 

มุมกลองในลกัษณะน้ีจะทําใหผูชมรูสึกเหมอืนตกอยูในสถานการณที่ชวยเหลือตัวเองไมได เว้ิงวาง ไร

อํานาจ ตกอยูในภาวะคับขัน ไมมีทางรอด เพราะตามหลักความเปนจริงแลวมนุษยเราจะเคยชินกับ

การยืน น่ัง นอน เดิน หรือใชชีวิตสวนใหญบนพ้ืนโลกมากกวาที่จะเดินเหินยูบนที่สูง และดวยความที่

มุมภาพในระดับน้ีไมสามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากไดครบเพราะเปนภาพที่มองตรงลงมา จึงทํา

ใหภาพรูสึกลึกลับ นากลัว เหมาะกับเรื่องราวที่ยังไมอยากเปดเผยตัวละครหรือเปนภาพยนตรสยอง

ขวัญ  

2. มุมกลองระดับสูง (Hight Angle)  

ตําแหนงของกลองมุมมน้ีจะอยูสูงกวาสิ่งที่ถาย การบันทึกภาพในลักษณะน้ีจะทําใหเห็น

รายละเอียดของเหตุการณทั้งดานหนาและดานหลังเทากันโดย ตลอด จึงทําใหภาพในระดับน้ีมีความ

สวยงามทางดานศิลปะมากกวาภาพในระดับอ่ืน นอกจากน้ีสิ่งที่ถูกถายดวยกลองระดับน้ีมักจะทําให

ผูชมรูสึกวาสิ่งที่ถายมีความต่ําตอย ไรคา ไรความหมาย สิ้นหวัง ความพายแพ 

3. มุมกลองระดับสายตา (Eye Level)  

มุมลองในระดับน้ีเปนมุมกลองในระดับสายตาคน ซึ่งเปนการเลียนแบบมาจากการมองเห็น

ของคน ซึ่งโดยสวนใหญคนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง ทําใหภาพที่ผูชมเห็นรูสึกมีความ

เปนกันเอง เสมอภาค และเหมือนตัวเองไดเขาไปอยูในเหตุการณน้ันดวยแตรายละเอียดของภาพใน

ระดับน้ีจะสามารถมองเห็นไดแตดานหนาเทาน้ัน  

4. มุมกลองระดับต่ํา (Low Angle)  

เปนการต้ังกลองในระดับที่ต่ํากวาสิ่งที่ถาย เวลาบันภาพตองเงยกลองขึ้น ภาพมุมต่ําน้ีก็มี

อิทธิพลตอความรูสึกของผูชมไดเชนเดียวกันซึ่งจะทําใหผูชมรูสึกวาสิ่งที่ายน้ันมีอํานาจ มีคา นาเกรง

ขาม มีความย่ิงใหญซึ่งจะตรงขามกับภาพมุมสูง นิยมถายภาพโบราณสถาน สถาปตยกรรมแสดงถึง

ความสงางาม ชัยชนะ และใชเปนการเนนจุดสนใจของภาพไดดวย  

 

2.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการผลิตเสียงประกอบสื่อ  

เสียงเปนพลังงานรูปหน่ึงอยูในรูปของกลที่ใชอากาศเปนพาหะ เสียงเกิดจาการสั่นสะเทือน

ของ วัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทําใหเกดิการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นและถูกสงผานตัวกลาง 

เชน อากาศไปยังหู เมื่อการสัน่สะเทือนน่ันมาถึงหูของเรา มันจะถูกสงไปสมองเพ่ือตีความ จากน้ัน

สมองจะทําหนาที่จําแนกเสียงตางๆ ตามประสบการณที่มอียู เราจึงระลึกไดวาเสียงที่ไดยินคือเสียง
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อะไร เสียงที่เรารูน้ันประกอบดวยความถี่สูง – ต่ําแตกตางกัน ขันอยูกับความเร็วในการสัน่สะเทือน

ของวัตถุ วัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกวาวัตถุที่สั่นชา เชนการสั่นของวัตถุ 60รอบตอวินาทีจะเกิดเสียงใน

ระดับทุมต่ําแตการสั่นของวัตถุ 2000 รอบ ตอวินาทีจะเกิดเสียงแหลม โดยมีหนวยวัดเปนเฮิรตซ (Hz)  

ในโลกน้ีมีความถี่ชวงกวางมากแตความสามารถที่หูมนุษยที่รับไดจะมีชวงความถี่ระหวาง 20 

– 20000 เฮิรตซเทาน้ันเสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 เฮิรตซ เรียกวาคลื่นอินฟราโซนิค และที่มีความสูง

กวา 20000 เฮิรตซ เรียกวาคลื่นอุลตราโซนิค แตอยางรีก็ตามชวงความถี่ดังกลาว ประสาทหูจะไดยิน

ไดก็ตอเมื่อเสียงน้ันตองมีความดังเพียงพอ คนเราเริ่มไดยินเสียงที่มีความถี ่20 - 30เฮิรตซ ซึ่งมีระดับ

ความดังซึ่งมีหนวยวัดเปน เดซิเบล (dB) อยูในชวง 60 – 70 เดซิเบล ถาเสียงมีความถี่สงูขึ้นถึง 1000 

เฮิรตซ จะเริ่มไดยินเสียงมีระดับความดังประมาณ 10 เดซิเบล 

มาตรฐานองคการอนามัยโลก (World Health Organization,2001) กําหนดระดับความดัง 

ของเสียงที่เหมาะสมกับการไดยินของมนุษยน้ันความดังตองไมเกิน 85 เดซิเบล ชวงเวลาไมเกิน 8 

ช่ัวโมงติดตอกันสําหรับประเทศไทยกําหนดมาตรฐานความดังของเสียงไมเกิน 85 dB และไดยินเสียง

ดังไมเกิน 70 เดซิเบลติดตอกันไมเกิน 24ช่ัวโมง ในทางตรงกันขามกันหากมนุษยเราฟงเสียงที่มีความ

ดังต้ังแต 130 เดซิเบล ขึ้นไปอาจทําใหสูญเสียการไดยินอยางถาวรได (Noise Induce Hearing Loss 

)นอกจากน้ันจะกอใหเกิดผลกระทบตออารมณ (Psychological Stress) เชน หงุดหงิด โมโหงาย 

นอนไมหลับ เครียด กลามเน้ือแข็งตึง ระบบยอยอาหารผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ระบบตอมไรทอ

แปรปรวน และเปนโรคหัวใจขาดเลือด จะเห็นไดวา ความหมายของเสียงในเชิงวิทยาศาสตรน้ัน จะ

กลาวถึงตัวเลขของคาตาง ๆ ในเชิงฟสิกสและวิศวกรรมซึง่มีความสลับซบัซอนมาก การจะกลาววา

เสียงที่เปลงออกมาใหฟงน้ันอยูในพิกัดที่รับไดหรือเกินพิกัดที่ไมควรรับ ตองใชเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการวัดเทาน้ัน โสตประสาทของมนุษยไมสามรถเปนตัววัดไดเน่ืองจากวา

ระดับการตอบสนองความดังของเสียงของแตละคนอาจไมเทากันและไมสามรถอางอิงเปนตัวเลขที่

สากลยอมรับ คุณลักษณะของเสียงมาใชประโยชนในการผลิตสื่อ กลาวคือตองทราบวาธรรมชาติของ

เสียงเปน  

อยางไร เราจะใชสาระทางเสียงอยางไร ระดับเสียงเพียงใดจึงจะเหมาะสมกับการใชงาน และ

เราจะนําเสียงไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางไร เราไดทราบความหมายของเสียงเชิงวิทยาสา

สตรพอสมควรแลว อยางเรากลาวขางตนวานักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจะนําเสียงไปใชใหเกดิ

ประโยชนแกสังคมไดอยางไร เราควรศึกษาความหมายของเสียงในเชิงสังคมศาสตรบางวาเปนอยางไร 

 

ความหมายของเสียง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

เสียง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติ การกระทําดังน้ีกอใหเกิด

สัญลักษณ ของสรรพสิ่ง เปนตัวแทนความรูสึกและกอเกิดจินตนาการตามประสบการณเดิมของผูฟง 

เมื่อเสียงเดินทางสัมผัสสะการไดยินมนุษย สมองจะตีความหมายโดยทันที สงผลใหเกิดการเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูฟงตาม  

 

วัตถุประสงคของเปลงเสียง  

ยกตัวอยางเสียงที่เปนสัญลักษณของสรรพสิ่งเชน เสียงตีกลองเพลของพระแสดงเวลา  

ประมาณ 11 นาฬิกา ไดเวลาฉันเพลแลว เสียงไกขันยามเชา เสียงเรียกลูกคาของรานไอศกรีม เปนตน 

การเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยน้ันเกิดจากการรับรูจากการไดยินเสียงเปนอันดับแรก การไดยินเสียง

ตางๆรอบตัวตองมากอน จะสังเกตไดการเริ่มวันใหมของคนในสังคมจะเริ่มจากการไดยินเสียงนาฬิกา

ปลุกหรือเสียงตางๆ รอบตัวลําดับแรกกอนที่จะลืมตาขึ้นมองสรรพสิ่ง บทกวีของสุนทรภู กวีเอกของ

ไทยก็ไดกลาวเกี่ยวกับการใชเสียงในสังคมไววา “อันออยตาลหวานลิ้นยงัสิ้นซาก แตลมปากหวานหู

มิรูหาย”  

จากบทกวีขางตน เปนเครื่องยืนยันไดวา มนุษยในสังคมมคีวามสัมพันธกัน มนุษยตองไดยิน

เสียงที่มีความไพเราะ ออนหวาน ชัดเจน เหมาะสมกับสภาวะจิตในขณะรับฟง ย่ิงเปนคําพูดที่ออก

จากปากคนที่รัก ย่ิงสรางความประทับใจตลอดกาลใหแกผูฟงอยางนาหลงใหล ผูพูดตองการสิ่งใด 

ผูฟงจะรีบตอบสนองตามคําเอ้ือนเอยอยางเต็มใจ ในทางตรงกันขาม หากการไดยินเปนเสียงที่ฟงแลว

ไมชัดเจนวาเสียงน้ันสื่อความหมายใด ความดังก็เกินกวาสภาวะกายจะรับได สาระที่เอ้ือนเอยก็หา

สาระความสําคัญไม และหากเปเสียงที่เปลงจากผูที่ไมพึงใจ การเปดรับเสียงจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง น่ี

คือการใชเสียงทางสังคมศาสตร ดังน้ันเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของผูฟงตองตระหนักอยางย่ิงวา  

1. สรรพสิ่งอ่ิมเอมกับเสียงที่ตองใจ 

2. สรรพสิ่งพึงใจกับเสียงที่มคีวามชัดเจน 

3. สิ่งมีชีวิตมีความอดทนกับระดับเสียงที่เหมาะสมสําหรับตน 

4. สิ่งมีชีวิตที่มีสมองจะตีความเสียงที่ไดยินจากประสบการณเดิม 

5. สิ่งมีชีวิตที่มีสมองเช่ือหูของตนเองถึง 13%  

 

2.6 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมทีส่ราง

ขึ้นใหกับสิ่งที่ไมมีชีวิต ปญญาประดิษฐเปนสาขาหน่ึงในดานวิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมเปน

หลัก แตยังรวมถึงศาสตรในดานอ่ืนๆอยางจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปญญาประดิษฐ
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เปนการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทํา การใหเหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน 

และการทํางานของสมอง แมวาดังเดิมน้ันเปนสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร แตแนวคิดหลายๆ 

อยางในศาสตรน้ีไดมาจากการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากศาสตรอ่ืนๆ เชน การเรียนรูของเครื่อง น้ันมี

เทคนิคการเรียนรูที่เรียกวา การเรียนรูตนไมตัดสินใจ ซึ่งประยุกตเอาเทคนิคการอุปนัยของ จอหน 

สจวรต มิลล นักปรัชญาช่ือดังของอังกฤษ มาใชเครือขายประสาทเทียมกนํ็าเอาแนวคิดของการทํางาน

ของสมองของมนุษย มาใชในการแกปญหาการแบงประเภทของขอมูล และแกปญหาอ่ืนๆ ทางสถิติ 

เชน การวิเคราะหความถดถอยหรือ การปรับเสนโคงอยางไรก็ตาม เน่ืองจากปจจุบันวงการ

ปญญาประดิษฐ มีการพัฒนาสวนใหญโดยนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร อีกทั้งวิชาปญญาประดิษฐ ก็

ตองเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตรหรอืคณะวิศวกรรมศาสตร เราจึงถือเอางาย ๆ 

วา ศาสตรน้ีเปนสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอรน่ันเอง  

 

นิยามของปญญาประดิษฐ  

มีคํานิยามของปญญาประดิษฐมากมายหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน 4 ประเภท

โดยมองใน 2 มิติ ไดแกระหวาง นิยามที่เนนระบบที่เลียนแบบมนุษย กับ นิยามที่เนนระบบที่ระบบที่

มีเหตุผล (แตไมจําเปนตองเหมือนมนุษย) ระหวาง นิยามที่เนนความคิดเปนหลัก กับ นิยามที่เนนการ

กระทําเปนหลัก ปจจุบันงานวิจัยหลักๆ ของ AI จะมีแนวคิดในรูปที่เนนเหตุผลเปนหลกั เน่ืองจากการ

นํา AI ไปประยุกตใชแกปญหา ไมจําเปนตองอาศัยอารมณหรือความรูสกึของมนุษย  

ระบบทีค่ิดเหมือนมนุษย (Systems that think like humans)  

ความพยายามใหมอันนาต่ืนเตนที่จะทําใหคอมพิวเตอรคิดได เครื่องจักรที่มีสติปญญาอยาง

ครบถวนและแทจริง ("The exciting new effort to make computers think machines with 

minds, in the full and literal sense."  

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ การแกปญหา การเรียนรู ("[The 

automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as 

decision-making, problem solving, learning."  

หมายเหตุ กอนที่จะทําใหเครื่องคิดอยางมนุษยได ตองรูกอนวามนุษยมีกระบวนการคิด

อยางไร ซึ่งการวิเคราะหลักษณะการคิดของมนุษย เปนศาสตรดาน cognitive science เชน ศึกษา

การเรียงตัวของเซลลสมองในสามมิติ ศึกษาการถายเทประจุไฟฟา และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีไฟฟาในรางกาย ระหวางการคิด ซึ่งจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548) เราก็ยังไมรูแนชัดวา มนุษยเรา 

คิดไดอยางไร  
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ระบบที่กระทําเหมือนมนุษย (Systems that act like humans)  

วิชาของการสรางเครื่องจักรที่ทํางานในสิ่งซึ่งอาศัยปญญาเมื่อกระทําโดยมนุษย ("The art of 

creating machines that perform functions that requires intelligence when performed 

by people." 

การศึกษาวิธีทําใหคอมพิวเตอรกระทําในสิง่ที่มนุษยทําไดดีกวาในขณะน้ัน ("The study of how to 

make computers do things at which, at the moment, people are better." [Rich and 

Knight, 1991])  

หมายเหตุ การกระทําเหมือนมนุษย เชนสื่อสารไดดวยภาษาที่มนุษยใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ตัวอยางคือ การแปลงขอความเปนคําพูด และ การแปลงคําพูดเปนขอความมีประสาทรับสัมผสัคลาย

มนุษย เชน คอมพิวเตอรรับภาพไดโดยอุปกรณรับสัมผัส แลวนําภาพไปประมวลผล เคลื่อนไหวได

คลายมนุษย เชน หุนยนตชวยงานตาง ๆ อยางการ ดูดฝุน เคลื่อนยายสิ่งของ เรียนรูได โดยสามารถ

ตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณใด ๆ แลวปรับตัวสูสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปได  

 

ระบบทีค่ิดอยางมีเหตุผล (Systems that think rationally)  

การศึกษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใชโมเดลการคํานวณ ("The study of 

mental faculties through the use of computational model.") การศึกษาวิธีการคํานวณที่

สามารถรับรู ใชเหตุผล และกระทํา ("The study of the computations that make it possible 

to perceive, reason, and act" [Winston, 1992])  

หมายเหตุ คิดอยางมีเหตุผล หรือคิดถูกตอง เชน ใชหลักตรรกศาสตรในการคิดหาคําตอบ

อยางมีเหตุผล เชน ระบบผูเช่ียวชาญ 

ระบบที่กระทําอยางมีเหตุผล (Systems that act rationally)  

ปญญาประดิษฐคือการศึกษาเพ่ือออกแบบเอเจนตที่มีปญญา ("Computational 

Intelligence is the study of the design of intelligent agents" )  

AI เกี่ยวของกับพฤติกรรมทีแ่สดงปญญาในสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ("AI ... is concerned with 

intelligent behavior in artifacts")  

หมายเหตุ กระทําอยางมีเหตุผล เชน เอเจนต (โปรแกรมทีม่ีความสามารถในการกระทาํ หรือเปน

ตัวแทนในระบบอัตโนมัติตาง ๆ) สามารถกระทําอยางมีเหตุผลเพ่ือบรรลเุปาหมายที่ไดต้ังไว เชน เอ

เจนตในระบบขับรถอัตโนมัติ ที่มีเปาหมายวาตองไปถึงเปาหมายในระยะทางที่สั้นที่สุด ตองเลือก

เสนทางที่ไปยังเปาหมายที่สั้นที่สุดที่เปนไปได จึงจะเรียกไดวา เอเจนตกระทําอยางมีเหตุผล อีก
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ตัวอยางเชน เอเจนตในเกมหมากรุก ที่มีเปาหมายวาตองเอาชนะคูตอสู ก็ตองเลือกเดินหมากที่จะทํา

ใหคูตอสูแพใหได เปนตน  

 

หัวใจของปญญาประดิษฐ  

1.คอมพิวเตอรวิทัศน (Computer vision) เปนการศึกษาเรื่องการมองเห็น การรูจําภาพ มี

สาขายอยเชน การประมวลผลภาพ (image processing)  

2.การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) เปนการศึกษาการแปล

ความหมายจากภาษามนุษย มาเปนความรูที่เครื่องจักรเขาใจได สาขาน้ีเกี่ยวของใกลชิดกับ 

ภาษาศาสตรเชิงคํานวณ (computational linguistics)  

3.การแทนความรู (Knowledge representation) เปนการศึกษาดานเก็บความรู 

(knowledge) ไวในเครื่องจักร โดยมีประเด็นสําคัญคือทําอยางไรจะแสดงความรูไดอยางกะทัดรัด 

ประหยัดหนวยความจําจะนําความรูที่เก็บไวน้ีไปใชในการใหเหตุผลอยางไรและจะมีการเรียนรูความรู

ใหมๆ  ดวยเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง ใหความรูที่ไดอยูในรูปแบบความรูที่เราออกแบบไวไดอยางไร 

การแทนความรูสามารถแบงออกไดเปนสองประเภทหลัก คือ  

- ความรูที่แนนอน (certain knowledge) เชน การแทนความรูดวยตรรกศาสตร ไมวาจะ

เปน first-order logic หรือ propositional logic  

- ความรูที่มีความไมแนนอนมาเกี่ยวของ (uncertain knowledge) เชน ฟซซี่ลอจิก (fuzzy 

logic) และเครอืขายแบบเบย ( bayesian networks)  

4. การเรียนรูของเครื่อง (Machine learning) เปนการศึกษากระบวนการเรียนรู เพ่ือให

เครื่องจักรสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดคลายมนุษย มีสาขายอยมากมาย เชน การสังเคราะหโปรแกรม 

(program synthesis)  

5.การคิดใหเหตุผล (Inference หรือ automated reasoning) เปนการคิดใหเหตุผลเพ่ือ

แกปญหาตาง ๆ อยางอัตโนมัติจากความรูที่มีอยูในเครื่อง การใหเหตุผลดวยวิธีใดน้ันขึ้นอยูกับการ

แทนความรูของเครื่อง (knowledge representation) โดยตรง เทคนิคที่นิยมใชกันมากก็คือ การ

เขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic programming) เมื่อเราแทนความรูของเครื่องดวย first-order 

logic และ bayesian inference เมื่อเราแทนความรูของเครื่องดวย bayesian networks  

 

 

6. การวางแผนของเครื่อง (Automated Planning)  
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7. การคนหาเชิงการจัด (Combinatorial search) เน่ืองจากเวลาเราพยายามแกปญหาใน

งานวิจัยดานปญญาประดิษฐ วิธีมาตรฐานอยางหน่ึงคือ พยายามมองปญหาใหอยูในรูปปญหาของการ

คนหา การคนหาจึงเปนพ้ืนฐานของการโปรแกรมปญญาประดิษฐแทบทกุประเภท  

8. ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert system)เปนการศึกษาเรื่องสรางระบบความรูของปญหา

เฉพาะอยาง เชน การแพทยหรือวิทยาศาสตร จุดประสงคของระบบน้ีคือ ทําใหเสมือนมีมนุษย

ผูเช่ียวชาญคอยใหคําปรึกษา และคําตอบเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ งานวิจัยดานน้ีมีจุดประสงคหลักวา 

เราไมตองพ่ึงมนุษยในการแกปญหา แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลว ระบบผูเช่ียวชาญยังตองพ่ึง

มนุษยเพ่ือใหความรูพ้ืนฐานในชวงแรก การจะทํางานวิจัยเรื่องน้ีตองอาศัยความรูพ้ืนฐานหลายเรื่อง 

ไมวาจะเปน การแทนความรู, การใหเหตุผล และ การเรียนรูของเครื่อง 

 

2.7 ทฤษฎีการเลาเรื่อง (Story Board)  

ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร ลวนแตมีรากฐานแบบ

เดียวกัน น่ันคือการเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นของมนุษยหรือสัตว หรือแมแตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นชวงเวลา

ใดเวลาหน่ึง ณ สถานทีใ่ดที่หนหน่ึงเสมอ ฉะน้ัน องคประกอบที่สําคัญทีข่าดไมไดคือ ตัวละคร สถานที่

และเวลา สิ่งสําคัญในการเขยีนบทหนังสั้นก็คือ การเริ่มคนหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ ใหไดวา เรา

อยากจะพูด จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ อยางไร ซึ่งแรง

บันดาลใจในการเขียนบทที่เราสามารถนํามาใชในก็คือ ตัวละคร แนวความคิดและเหตุการณ ควรจะ

มองหาวัตถุดิบในการสรางเรื่องใหแคบอยูในสิ่งที่เรารูสึก รูจริง เพราะคนทําหนังสั้นมกัจะทําเรื่องที่

ไกลตัว หรือไมก็ไกลเกินจนทาํใหเราไมสามารถจํากัดขอบเขตได การเขยีนเรื่องสัน้ การเขียนเรื่องสั้น 

ตองใหกระชับ ตัวละครมีบทสนทนาไมมาก เทคนิคการเขียนเรื่องสั้น มีดังน้ี  

1. ตองมีการระบายสภาพและบรรยากาศ (Local Color) หมายถึงการพรรณนาภาพอยางใด

อยางหน่ึง เพ่ือนําความคิดของผูอานใหซาบซึ้งในทองเรื่อง ใหเห็นฉากที่เราวาดดวย ตัวอักษรน้ันตอง

ชัดเจน  

2. การวางโครงเรื่อง (Plot) มีการเริ่มนําเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือที่เรียกวา ไคลแมกซ 

(Climax) และจบเรื่องลงโดยเร็ว ใหผูอานโลงใจ เขาใจและสะเทือนใจ หรือเปนแบบสองซอน

เหตุการณ  

3. การจัดตัวละครและใหบทบาท เปนตัวละครที่สําคัญในเรื่อง เพ่ือแสดงลักษณะนิสัยอยาง

หน่ึงอยางใด กอใหเกิดเรื่องราวขึ้น  

4. การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนที่เขาไปอยูในตัวเรื่อง และการเปนบุรุษที่สาม ไดแก ตัว

ละครแสดงบทบาทของตนเอง เปนวิธีที่ดีที่สุด  
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5. การเปดเรื่อง อาจทําไดโดยการใหตัวละครพูดกัน การบรรยายตัวละคร การวางฉากและ

การบรรยายตัวละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมและตัวละคร  

6. บทเจรจา หรือคําพูดของตัวละคร ตองเขียนใหเปนภาษามนุษยพูดกัน และตองใหเหมาะ

กับบทบาทและเหตุการณที่เกี่ยวกับตัวละคร  

7. ตองมีความแนน คือพูดใหตรงไปตรงมา เขาใจงาย ใชคําไมฟุมเฟอย  

8. การต้ังช่ือตัวละคร ควรใหช่ือที่ใกลเคียงกับช่ือคนจริงๆ สวนช่ือเรื่องก็ควงเปนขอความที่

กอใหเกิดความอยากอาน ใชคําสั้นๆ แตใหนาทึ่ง  

9. การทําบท คือการบรรยายใหตัวละครแสดงบทบาทเชนเดียวกับการแสดงละคร ตอง

พรรณนาถึงกิริยาทาทาง อาการรําพึงรําพัน เปนตน  

 

แนวทางในการเขียนสตอรี่บอรด  

ควรศึกษาการหลักการเขียนเน้ือเรื่อง บทบรรยาย การกําหนดมุมกลอง ศิลปะในการเลาเรื่อง 

ซึ่งไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร ลวนแลวแตมีลักษณะการเลาเรื่องคลายๆ กัน น่ัน

คือการเลาเรื่องราวของธรรมชาติ มนุษยหรือสัตว ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ณ สถานที่ใด

สถานที่หน่ึงเสมอ ดังน้ัน องคประกอบที่สําคัญที่จะขาดไปเสียไมไดก็คือ ตัวละคร สถานที่และเวลา  

สิ่งสําคัญในการเขียนบทก็คือ การเริ่มคนหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ ใหไดวา เราอยากจะพูด จะ

นําเสนออะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ อยางไร ซึ่งแรงบันดาลใจเหลาน้ันจะถูกนํา

ใชในการกําหนด สถานการณ ตัวละคร สถานที่และเวลา ของเรื่องราว  

 

ความหมายของสตอรี่บอรด (Story Board)  

สตอรี่บอรดคือ การเขียนภาพน่ิงเพ่ือสรางเปนภาพเคลื่อนไหวในรูปของสื่อมัลติมีเดีย 

(Multimedia) หรือสื่อประสม หมายถึงสื่อหลายแบบ เปนการใชสื่อในหลายรูปแบบ ทั้งขอความ 

เสียง รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือกําหนดแนวทางใหทมีผูผลิตเกิดความเขาใจไปในแนวทาง

เดียวกันในการถายทําเปนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา 

ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรการตูน ภาพยนตรสารคดี หรือแมแตการทําผลงาน โดยแสดงออกถึงความ

ตอเน่ืองของการเลาเรื่อง จุดประสงคของสตอรี่บอรดคือ เพ่ือการเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง มุมกลอง ภาพ

ไมจําเปนตองละเอียดมาก แคบอกองคประกอบสําคัญได ตําแหนงตัวละครที่สัมพันธกับฉากและตัว

ละครอ่ืนๆ มุมกลอง แสงเงา เปนการ สเก็ตซภาพของเฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เหมือนการตูนและ

วาดตัวละครเปนวงกลม สี่เหลี่ยม ฉากเปนสี่เหลี่ยม การสรางสตอรี่บอรดจะชวยให Producer และผู

กํากับไดเห็นภาพของรายการที่จะถายทําเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นไดในแตละเฟรมที่จะดําเนินการ  
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สวนประกอบของสตอรีบ่อรด  

สตอรี่บอรด ประกอบดวยชุดของภาพ Sketches ของ shot ตางๆ พรอมคําบรรยายหรือบท

สนทนาในเรื่อง อาจเขียนเรื่องยอและบทกอน หรือ Sketches ภาพกอน แลวจึงใสคําบรรยายที่

จําเปนลงไป สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ ภาพและเสียงตองใหไปดวยกันได อาจมีบทสนทนาหรือไมมี

บทสนทนาก็ได หรืออาจมีบทบรรยายหรือไมมีบทบรรยายก็ได โดยมีเสียงประกอบดวย ไดแก 

เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียงอ่ืนๆ สําหรับการผลิตรายการที่สั้นๆ อยางภาพยนตรโฆษณา 

สามารถทําโดยใชสตอรี่บอรดเปนหลัก มิตองเขียนบทหรือเขียนสคริปตขึ้นมา  

 

การทําสตอรี่บอรด 

การทําสตอรี่บอรดเปนการสรางตารางขึ้นมาเพ่ือรางภาพลงไปตามลําดับขั้นตอนของเรื่อง

ต้ังแตตนจนจบ เพ่ือใหทุกๆฝายสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่จะลงมือทําไดลวงหนา ซึ่งหากมี

ขอที่ตองแกไขใดๆเกิดขึ้นก็สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได และทําสตอรี่บอรดใหมได การทําสตอรี่

บอรดน้ันโดยหลักแลว จะเปนตนแบบของการนําไปสรางภาพจริง และเปนตัวกําหนดในการทํางาน

อ่ืนๆ ไปดวยเชน เสียงพากย เสียงดนตรี เสียงประกอบอ่ืนๆ special effect จึงเปนการรางภาพ 

พรอมกับการระบุรายละเอียดที่จําเปนตองทําลงไป  

 

เทคนิคในการเขียนบทหรือเนื้อเรื่อง  

1. ตองมีการบรรยายสภาพและบรรยากาศของสถานที่ หรือการพรรณนาภาพอยางใดอยาง

หน่ึง เพ่ือนําความคิดของผูอานใหซาบซึ้งในทองเรื่อง ใหเห็นภาพฉากที่เราวาดดวยตัวอักษรน้ันให

ชัดเจน  

2. การวางโครงเรื่องมีการดําเนินเรื่องต้ังแตเริ่มนําเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือที่เรียกวา 

ไคลแมกซ (Climax) และจบเรื่องลงโดยใหผูอานเขาใจและมีความรูสึกตามเน้ือเรื่อง  

3. การจัดตัวละครและใหบทบาทแกตัวละครที่สําคัญในเรือ่ง เพ่ือแสดงลักษณะนิสัยอยาง

หน่ึงอยางใด ที่กอใหเกิดเรื่องราวตางๆ ขึ้น  

4. การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนที่เขาไปอยูในตัวเรื่อง และการเปนบุรุษที่สาม ไดแก ตัว

ละครแสดงบทบาทของตนเอง เปนวิธีที่ดีที่สุด  

5. การเปดเรื่อง อาจใชวิธีการใหตัวละครสนทนากัน การบรรยายตัวละคร การวางฉากและ

การบรรยายตัวละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมของตัวละครแตละตัวละคร ก็ได  
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สิ่งสาํคญัที่อยูในสตอรี่บอรด ประกอบดวย  

1. Subject หรือ Character ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือตัวการตูน และที่สําคัญคือ 

พวกเขากําลังเคลื่อนไหวอยางไร  

2. กลอง ทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกลอง 

3. เสียง การพูดกันระหวางตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอยางไร  

 

การจัดทําสตอรี่บอรด  

การทําสตอรี่บอรดเปนการสรางตารางขึ้นมาเพ่ือรางภาพลงไปตามลําดับขั้นตอนของเรื่อง

ต้ังแตตนจนจบ เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงานที่จะลงมือทํา และหากมีสิ่งที่ตองแกไขเกิดขึ้น ก็จะ

สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงได หรือทําสตอรี่บอรดใหมได การทําสตอรี่บอรดน้ันโดยหลักแลว 

จะเปนตนแบบของการนําไปสรางเปนภาพจริง เหตุการณจริง และจะเปนตัวกําหนดการทางานใน

ขั้นตอนอ่ืนๆ ไปในตัวดวย เชน การเสียงพากย การใสเสียงดนตรี เสียงประกอบอ่ืนๆ หรือเทคนิค

พิเศษตางๆ การทําสตอรี่บอรดจึงเปนการรางภาพ พรอมกับการระบุรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนที่

จะตองทําลงไป  

 

การออกแบบตัวละคร  

การออกแบบตัวละครเปนขั้นตอนของสรางตัวละครขึ้นมาตามเน้ือเรื่องที่เราสรางขึ้น โดยตัว

ละครใดๆก็ตาม ถาระบายสีดําลงไปในตัวละครน้ันทั้งตัวซึ่งจะทําใหมองเห็นแตโครงรางเทาน้ัน หาก

ตัวละครตัวน้ันดูโดดเดนและมีบุคลิกทีส่ามารถจดจําไดงาย น่ันละที่เรียกวาตัวละครที่ดี  

นอกจากน้ียังมีสิ่งที่เราตองคํานึงถึงอีกมากมายเชนความสวยงาม และสิ่งหน่ึงที่ทําเมื่อลงมือ

ออกแบบสามหนูกับหน่ึงแมวแดงใหญคือ เรียบงาย และมีบุคลิกภาพเฉพาะที่เปนตัว น่ันเปนเพราะ

เช่ือวามันจะชวยทําใหขั้นตอนการลงมือวาดจริงน้ันจะดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซึ่งก็เปนเชนน้ันจริงๆ 

และสําหรับภาพประกอบดานบนคือสามหนูกับหน่ึงแมวแดงใหญในรางแรกกอนที่จะพัฒนาขัดเกลา

แบบจนไดตัวจริง  

 

 

 

ขั้นตอนการทาํ Story Board  

1. วางโครงเรื่องหลัก ไมวาจะเปน Theme, ตัวละครหลัก, ฉาก ฯลฯ  

1.1 แนวเรื่อง  
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1.2 ฉาก  

1.3 เน้ือเรื่องยอ  

1.4 Theme/แกน (ขอคิด/สิง่ที่ตองการจะสื่อ) 

1.5 ตัวละคร สิ่งสําคัญคือกําหนดรูปลักษณของตัวละครแตละตัวใหโดดเดนไมคลายกัน

จนเกินไป ควรออกแบบรูปลักษณของตัวละครใหโดดเดนแตกตางกัน และมองแลวสามารถ

สื่อถึงลักษณะนิสัยของตัวละครไดทันท ี 

2. ลําดับเหตุการณคราว ๆ  

จุดสําคัญคือ ทกุเหตุการณจะเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน เหตุการณกอนหนาจะทําให

เหตุการณตอมามีน้ําหนักมากขึ้น และตองหา จุด Climax ของเรื่องใหได จุดน้ีจะเปนจุดที่นาต่ืนเตน

ที่สุดกอนที่จะเฉลยปมทกุอยางในเรื่อง การสรางปมใหผูอานสงสัยก็เปนจุดสําคัญในการสรางเรื่อง ปม

จะทําใหผูอานเกิดคําถามในใจและคาดเดาเน้ือเรื่องรวมถึงตอนจบไปตาง ๆ นานา  

3. กําหนดหนา  

4. แตงบท  

เปนขั้นตอนสุดทายกอนลงมือวาดสตอรี่บอรด ควรเขียนบทพูดและบทความคิดที่จะใชเขียน

ลงในหนังออกมาโดยละเอียดเพ่ือที่จะไดกําหนดขนาดของบอลลูนและจดัวางลงบนหนากระดาษได

อยาเหมาะสม  

5. ลงมือเขียน Story Board  

 

2.8 ทฤษฎีอารมณและการปรับตัว (Emotion)  

อารมณ (Emotion)  

มีทฤษฎีทีแ่ตกตางของอารมณความรูสึกเพ่ืออธิบายสิ่งที่อารมณและวิธีการที่พวกเขาทํางาน

อยูน้ีเปนยาก เน่ืองจากอารมณสามารถวิเคราะหจากมุมมองที่แตกตางกันมากขึ้น น้ีเปนสิ่งที่ทาทาย

เน่ืองจากอารมณสามารถวิเคราะหไดจากมุมมองที่แตกตางกันมากในความรูสึกหน่ึง อารมณจะ

ซับซอน และละเอียด epitome ของอะไรทําเรามนุษย ในอีกแงหน่ึงอารมณที่มคีวามซับซอนและ

บอบบางที่ดีเลิศของสิ่งที่ทําใหเรามนุษยดูในความรูสึกอีก อยางไรก็ตาม มนุษยอารมณเหมือน จะ

คลายกันมากกบั (ถาไมเหมือน) ตอบกลับที่แสดงสัตวอ่ืน ๆ 

ในความรูสึกอ่ืนแตอารมณของมนุษยดูเหมือนจะคลายกันมากกับ (ถาไมไดเปนเชนเดียวกับ) 

การตอบสนองที่แสดงสัตวอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อารมณที่เรามแีละวิธีการที่เรา express สะทอน

สภาพแวดลอมทางสังคมของเรา แตดูยังเหมือนมากวา อารมณมีรูปตามธรรมชาติสวนที่เลือกเมื่อเวลา

ผานไป นอกจากน้ีอารมณความรูสึกที่เรามแีละวิธีที่เราแสดงใหพวกเขาสะทอนใหเห็นถงึ
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สภาพแวดลอมทางสังคมของเราแตก็ยังดูเหมือนวาอารมณมีรูปการคัดเลือกโดยธรรมชาติเมื่อเวลา

ผานไปเหลาน้ีและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของความขัดแยงของอารมณที่ทําใหตรวจทฤษฎียาก และมผีูนํา

การสรางทฤษฎีตาง ๆ ที่หลากหลาย เหลาน้ีและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ขัดแยงกันของอารมณที่ทําใหการ

สรางทฤษฎีที่ยากลําบากและไดนําไปสูการสรางความหลากหลายของทฤษฎีที่แตกตางกัน  

ทฤษฎีของอารมณอาจจัดประเภทในแงของเน้ือหาภายในซึ่งคําอธิบายที่ถูกพัฒนาขึ้น ทฤษฎี

ของอารมณสามารถแบงไดในแงของบริบทภายในซึ่งเปนคําอธิบายที่พัฒนาแลวบริบทมาตรฐานคือมี

ชีวิต สังคม และภายใน บริบทที่เปนมาตรฐานการวิวัฒนาการทางสังคมและภายในมีชีวิตทฤษฎีความ

พยายามเพ่ือใหมีการวิเคราะห historical ของอารมณ มกัจะมีประโยชนในการอธิบายวา ทําไมมนุษย

วันน้ีมีอารมณที่พวกเขาทํา ทฤษฎีวิวัฒนาการพยายามที่จะใหการวิเคราะหประวัติศาสตรของอารมณ

ที่มักจะมีความสนใจเปนพิเศษในการอธิบายวาทําไมมนุษยในวันน้ีมีอารมณที่พวกเขาทําสังคมทฤษฎี

อธิบายอารมณเปนผลิตภัณฑของวัฒนธรรมและสังคม ทฤษฎีทางสังคมอธิบายอารมณความรูสึกเปน

ผลิตภัณฑของวัฒนธรรมและสังคมวิธีการภายในความพยายามที่จะใหคาํอธิบายของกระบวนการ

อารมณตัวเอง วิธีการภายในพยายามที่จะใหคําอธิบายของกระบวนการอารมณตัวเองบทความน้ีมีการ

จัดระเบียบทั่วทั้งสามประเภทน้ี และจะกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับแตละ บทความน้ีจะจัด

รอบสามประเภทเหลาน้ีและจะหารือเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับแตละทฤษฎีเฉพาะบาง 

รวมทั้งคุณลักษณะหลักของอารมณจะยังสามารถอธิบาย บางทฤษฎีที่เฉพาะเจาะจงเชนเดียวกับ

คุณสมบัติหลักของอารมณจะไดรับการอธิบาย  

ประเภทของทฤษฎีที่มีผูที่พยายามที่จะอธิบายกระบวนการอารมณของตัวเองพูดงาย ๆ 

กระบวนการความรูสึกเริ่ม ดวยความเขาใจของตัวกระตุน ถึงแมวาในบางกรณี "กระตุน" อาจเปนคา

ภายใน ตัวอยาง ความคิด หรอืหนวยความจําแบบ โดยทั่วไปกระบวนการอารมณที่เริ่มตนดวยการ

รับรูของกระตุนแตในบางกรณีที ่"กระตุน" อาจจะภายใน ตัวอยางเชนความคิดหรือหนวยความจําแรก 

ๆ ของกระบวนการอารมณกิจกรรมระหวางที่เขาใจและการทริกเกอรของการตอบสนองตอรางกาย 

(น่ันคือ การตอบสนองอารมณ), และสวนหลังของกระบวนการความรูสึกเปนการตอบสนองตอ

รางกาย การเปลี่ยนแปลงในอัตราหัวใจ ความดันโลหิต สหีนา ผิว conductivity และอ่ืน ๆ สวนตน

ของกระบวนการอารมณเปนกิจกรรมระหวางการรับรูและกระตุนการตอบสนองของรางกาย (น่ันคือ

การตอบสนองอารมณ), และสวนที่ตอมาของกระบวนการทางอารมณที่มกีารตอบสนองของรางกาย

การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเตนหัวใจ ความดันโลหิต แสดงออกทางสีหนาการนําผิวหนังและอ่ืนๆ 

สวนใหญของทฤษฎีที่จะพิจารณาในสวนน้ีมุงเนนในในชวงแรก ๆ ของกระบวนการความรูสึก

เน่ืองจาก ตามการทฤษฎีเหลาน้ี อารมณเฉพาะที่เกิดขึ้นจะถูกกําหนดในระหวางน้ีสวนหน่ึงของ
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กระบวนการ สวนใหญของทฤษฎีที่จะไดรับการพิจารณาในสวนน้ีมุงเนนในสวนเริ่มตนของ

กระบวนการอารมณเพราะตามทฤษฎีเหลาน้ีที่อารมณความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นจะถูก

กําหนดในระหวางสวนหน่ึงของกระบวนการน้ีโทมีอยู อยางไรก็ตาม ขอขัดแยงเกี่ยวกับความเรียบงาย

หรือจํานวนเชิงซอนในชวงแรก ๆ ของกระบวนการอารมณอาจจะ ซึ่งมรีะยะการแขงขันรับรู และ

ไมใชรับรูทฤษฎี มีแตไมเห็นดวยเกี่ยวกับวิธีการเรียบงายหรือซับซอนสวนตนของกระบวนการทาง

อารมณที่อาจจะมีที่มีนําไปสูการแขงขันทางความคิดทฤษฎีและไมใชความรูความเขาใจเหลาน้ีสอง

ชนิดของทฤษฎีจะกลาวถึงในสวนน้ี เปนเปนชนิดที่สาม ทฤษฎีคําติชม somatic ทั้งสองประเภทของ

ทฤษฎีที่จะกลาวถึงในสวนน้ีเปนเปนประเภทที่สามที่รางกายของทฤษฎีความคิดเห็น  

Emotion - ทําใหต่ืนเตน ทําใหปนปวน  

อารมณ - สภาวะของจิตใจที่เกิดการปนปวนเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนใหเกิดอารมณสภาวะ

รางกายที่ไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา จึงทําใหเกิดความรูสึกและมีผลตอสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของกลามเน้ือและตอม แลวแสดงพฤติกรรม

ความรูสึกน้ันออกมาเปนการตอบสนอง  

Hilgard - อารมณเปนภาวะของรางกายเปนผลมาจากการที่บุคคลไดรับประสบการณ

บางอยาง ทําใหบุคคลน้ันไดรบัผลกระทบกระเทือน อาจเบาบางหรือรุนแรงก็ได  

Tersild - อารมณเปนสภาวะที่รางกายเกิดความปนปวนหรือถูกกระตุนจากสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

Cutch field – อารมณคือสภาวะของความตึงเครียดซึ่งทําใหรางกายพรอมที่จะแสดงออก

เพ่ือสนองความตองการของตน  

 

สาเหตุของการเกิดอารมณ  

ตอสู  

อารมณ    พฤติกรรม  ถอยหนี  

ออนวอนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  

 

 

ประสบการณ   ทัศนคติ 

สิ่งกระตุนจากภายนอก       

 อารมณ  

ความเช่ือ  ความรูสึก 
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ลักษณะตางๆของอารมณ  

1. ความกลัว (Fear)  

2. ความวิตกกังวล (Anxiety)  

3. ความรัก (Love)  

4. ความสนุกสนานราเริง (Joy)  

5. ความโกรธ (Anger)  

6. ความเศรา (Depression)  

7. ความอิจฉาและริษยา (Envy and Jealousy)  

8. อารมณรองไห (Weeping)  

 

องคประกอบที่มีอิทธิพลตออารมณ  

1. การอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธในครอบครัว  

2. สุขภาพ  

3. ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา  

4. ระยะเวลาของวัน  

5. สิ่งแวดลอมทางสังคม  

 

 

พัฒนาการทางอารมณ  

มีแนวคิดที่นาสนใจ 2 แนวคดิ คือ  

1. เช่ือวา อารมณพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนรู 

2. เช่ือวา อารมณพัฒนาไปตามวุฒิภาวะของบุคคล  
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ทฤษฎีทางอารมณ  

1. Classical Theory : เมื่อสถานการณทีม่ีความหมายมาเราอินทรียจะทําใหเกิดอารมณ

หรือความรูสึกและมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณตามมา  

2. James - Lange Theory : ตรงขามกับกลุมแรก เช่ือวาเมื่อสถานการณเราอินทรีย 

อินทรียจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางรางกายแลวเกิดอารมณตามมา  

3. Cannon - Bard Theory : อารมณเกิดจากการทํางาน หรือเกิดจากการควบคุมของสมอง  

4.Cognitive – Social of Emotion : การจะเกิดอารมณได นาจะเปนผลมาจากสิ่งแวดลอม

มาเกี่ยวของ เพราะฉะน้ัน จึงเนนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเกิดอารมณ  

 

การปรับตัว (Adjustment)  

การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใหเขากับสภาพแวดลอมที่

ตนเองกําลังเผชิญอยู  

- การดําเนินชีวิต  

- อุปสรรค  

- ความเครียด  

- ปลดปลอย  

- ปรับตัว  

ความตึงเครียดทางอารมณและการปรับตัว  

1. ความคบัของใจ (Frustration) การเกิดอุปสรรคตางๆเมื่อเอาชนะอุปสรรคไมไดจะเกิดปญหามาก

นอย แลวแตกรณีเกิดจากสิ่งแวดลอ อากาศรอน หองเย็น หองแคบ อึดอัดฯ อุปสรรคทางรางกาย 

ระดับความสามารถ ความถนัด 

สถานการณทีท่ําใหเกิดความคับของใจ  

1. การรอคอย  

2. การขาดปจจัยที่นําไปสูเปาหมาย  

3. การสูญเสียสิ่งที่เปนที่รัก  

4. ความลมเหลวหรือผิดหวัง  

5. ความรูสึกวาชีวิตวางเปลา ไมมีความหมาย  
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- ความขาดแคลนบกพรอง : ตกงาน ขาวยากหมากแพง ฝนแลง น้ําทวม หรือพิการ

ทางรางกาย  

- ความกลัวอันตราย : เรารูวาอันตรายรอเราอยู ทําใหเราไมพอใจทั้งสิ้น  

- กลัวลวงหนา : กลัวจะถูกฉีดยาผาตัด กลัวความมืด กลวัการ เดินทาง  

- ความวิตกกังวล : ปฏิกิริยาตอบโตสถานการณ คนตกอยูในภาวะอึดอัด กังวลใจ 

เปนลักษณะบางอยางประจําตัวคน อาจมาจากสิ่งกระตุนบางอยาง เชนสังคมไม

ยอมรับ การถูกตําหนิ ความลมเหลว 

2. ความขัดแยงใจ (Conflict)  

1. ความขัดแยงชนิด Approach – Approach Conflict เปนความขัดแยงในใจ เน่ืองจากไม

สามารถเลือกเปาหมายอันใดอันหน่ึง ได อยากไดทั้ง 2 อยาง แตจําเปนตองเลือก ย่ิงตองการ 2 อยาง

มากเทาใด ความขัดแยงจะยิ่งมากขึ้น  

2. ความขัดแยงชนิด Avoidance - Avoidance Conflict ไมชอบทั้ง 2 อยาง แตจําเปนตอง

เลือก เชน กินยากับฉีดยา  

3. ความขัดแยงชนิด Approach – Avoidance Conflict เปนความขัดแยงในใจเน่ืองจากไม

สามารถเลือกเปาหมายที่ประกอบดวยสิ่งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ในสิ่งเดียวกัน ตัดสินใจไม

ถูก รูสึก กํ้ากึ่ง  

- หญิงชอบขนมหวาน แต กลัวอวน  

- ชายอยากจะแตงงาน แต กลัวความรับผิดชอบ 

3. การปรับตัว การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง และเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของตนใหเขากับ

สภาพแวดลอมและสถานการณตางๆที่ตนเกี่ยวของซึ่งการปรับตัวจะเปนลักษณะใดขึน้อยูกับ

บุคลิกภาพของบุคคลน้ันเหมอืนกับสุภาษิตไทยวา “เขาเมอืงตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม”  

- การปรับตัวในรูปของความกลัว (Phobias)  

- การปรับตัวในรูปการสรางความพิการทางกาย  

- การปรับตัวในการสรางพลัง เพ่ือเผชิญปญหา  

1. การรองไห  

2. การพูดระบายความรูสึก  

3. การหัวเราะ  

4. การคิดทบทวน  

5. การแสวงหาที่พ่ึงทางใจ  
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6. การหลับและฝน 

 

การปรับตัวตอภาวะความเครียด  

1. อางเหตุผลเขาขางตนเอง  

2. การโทษผูอ่ืน  

3. การหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน  

- การชดเชย  

- การทดเทิด  

4. เลียนแบบบุคคลที่มีช่ือเสียง  

5. สรางจุดเดนใหแกตนเอง  

6. ทําปฏิกิริยากลบเกลื่อน  

7. ความกาวราว  

- กาวราวโดยตรง  

- กาวราวโดยออม  

8. การเก็บกด  

9. การถอยหลัง  

10. การเพอฝนหรือฝนกลางวัน  

11. การหลบหนี  

12. การปฏิเสธ  

13. การชะงักงันของพัฒนาการ  

 

การเปลี่ยนแปลงของสรีระเม่ือเกิดอารมณ 

 

- แรงตานไฟฟาของผิวหนังเครื่องมือวัด GSR (Galvanic Skin Response) 

- ความดันโลหิตและการไหลเวียนโลหิต  

- อัตราการเตนของหัวใจแรง – เร็ว  

- อัตราการหายใจเปลี่ยนไป  

- การขยายตัวของมานตา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

- ปฏิกิริยาของตอมน้ําลาย 

- อาการขนลุก  

- อาการเกร็งและสั่นของกลามเน้ือ  

- สวนผสมของโลหิตตอม Adrenalin ผลิตฮอรโมน Adrenalin + เลือดเกิดพลัง (ไฟไหม) 

- การเปลี่ยนแปลงภายในกระเพาะ และลําไส  
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บทท่ี 3 

ผลงานท่ีเก่ียวของ 

 

ประเภทของเกมแนว Adventure เกมแนวผจญภัย ที่เนนไปทางการแกปริศนา โดยแกน

เรื่องจะมีปริศนาที่จะคอยๆ เปดเผยในฉาก เกมแนวน้ีบางครั้งอาจจะไมมีการตอสูเลย (อาจจะตองว่ิง

หนีอยางเดียว) จะไมมีการตัดเขาฉากตอสู (ถามีการตอสูสวนใหญจะตอสูแบบ Action ไปเลย) เนน

เน้ือเรื่อง การแกปริศนา และฉากจบที่จะมหีลายแบบขึ้นอยูกับขั้นตอนการกระทําของผูเลน  

โดยเกมแนวน้ีอาจจะมีการแบงยอยของลักษณะเกม เชน Fantasy Adventure ซึ่งจะเนนไปทางเรื่อง

แฟนตาซี / Horror Adventure เนนเรื่องลึกลับสยองขวัญ / Survival Adventure เนนเรื่องการเอา

ตัวรอด / แตถามีการตอสู บูแหลกดวยแลวก็อาจจะเปนแนว Action Adventure ไป คือผสมระหวาง

การแอคช่ันของตัวละคร (ยิงปนฯลฯ) กับการสํารวจและเอาตัวรอด ตัวอยางที่เห็นไดชัดๆ คือพวก 

Biohazard ซึ่งก็คงเรียกไดวาเปน Horror Action Adventure  

 

กรณีศึกษา  

กรณีศึกษา : เกม Silent hill  

เหตุผลที่เลือกเกมน้ีเปน กรณีศึกษา ดิฉันเห็นวา Game play เกมน้ีสามารถแบงออกเปน 3 

สวนครับคือ สํารวจ หนี และจิตวิทยา สํารวจ คือสํารวจอยางเดียวคุณจะอยูในเมือง Silent Hill แสน

ธรรมดาไมมีพิษไมมีภัย ไมมมีอสเตอรมาทาํรายคุณหนาที่คุณคือแกปรศินา หาของ ไลเก็บคําใบจาก

พวกวิญญาณ และถายรูปผ ีรวมถึงตองใชโทรศัพทเปนบางครั้ง หนี เมื่อเขาสูโลกฝนรายเมืองทั้งเมือง

จะกลายเปนน้ําแข็ง คุณจะเจอปศาจ Raw Shock ที่มันจะไลคุณไปตลอดจนกวาคุณจะเจอทางออก

สิ่งที่สูมันไดอยางเดียวคือ พลุไฟ ที่มันจะกลวัและไมทํารายเรา  

จิตวิทยา ในเกมคุณจะไดรับการบําบัดอาการทางจิตโดยหมอ Dr. K ซึ่งคาํถามของเขาจะ

สงผลถึงเหตุการณในเกมโดยตรงและยังเปนเง่ือนไขของฉากจบที่จะไดดวยและยังรวมถึงการออกแบบ

ศิลปของเกมน้ีก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่ดึงดูดใจผูเลน ทั้งฉาก นําเสนอดานวิปริตและบิดเบ้ียวในจิตใจคน

ออกมาในรูปของสนิมเหล็ก คราบเลือด ลวดหนามตางๆ บรรยากาศของเกมออกไปทางนาเกลียดนา

กลัว และมีความรุนแรงสูง  
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บรรยากาศความกดดันในเมืองโดยจุดเดนของเกมน้ีคือ "ความมืด" และในการไปไหนมาไหน

น้ันเราจะมีเพียง "ไฟฉาย" เปนสิ่งชวยมองทางแคน้ันเอง ตัวเอกของเกมจะเริ่มจากจุดที่ตาง ๆ กันแต

ละภาค แตวาเมืองน้ีปกคลุมไปดวยหมอกโดยรอบเพราะทั้งในเกม และขีเ้ถาปกคลุมโดยรอบทุกอยาง

เปนสีขาว โพลนมองซายแลขวา ก็ไมสามารถมองไดอยางชัดเจนสักเทาไรยามมืดที่ไรแสงไฟไฟฉายอัน

เล็ก ๆ กลางหนาอกของคุณน้ันจะเปนตัวนําทางใหคุณรอดในที่มืด ๆ ไดทุก ๆ ยางกาวดวยเสียงกาว

ทาวและดนตรีประกอบที่คัดสรรค ทําใหเกดิอารมณรวมกับเกม  

มุมกลอง ที่เปนมุมมองบุคคลที ่3 ซึ่งขอดีของการเลาเรื่องดวยมุมมองแบบน้ีอาจจะเปนการที่

ผูอานเขาถึงอารมณของตัวละครไดดีกวามุมมองอ่ืนๆ เพราะผูเลนไดเปนตัวเอกของเรื่องเลยจริงๆ 

และขอเสีย ก็คอืมุมมองแบบน้ีเปนการเขียนที่เฉพาะทางมากๆ ทําใหผูเลนรูสึกตามทีบ่รรยาย สะกด

จิตใหผูเลนคิดแบบน้ัน ทําแบบน้ันจริงๆ ถาหากผูเลนไมรูสึกมีสวนรวมหรือเขาไมถึงสิ่งที่กําลังเลนอยู 

ก็จะพลาดไปเลย  

ซึ่งทั้งหมดน้ีไดนํามาประยุกตใชกับในเกม Death Breath ในทุก ๆ ดาน เชนการ

เปลี่ยนแปลงสิง่ที่เจอระหวางเลน เน้ือเรื่องหักมุมแบบที่เดาไมถึงสําหรับหลายๆคน เพลงประกอบ มุข

การแกปริศนาบางจุดทําไดดีรายละเอียดเรื่องเสียง ที่เปนสวนประกอบสําคัญอีกเรื่องหน่ึง และแสงทีม่ี

ความมืดที่สามารถควบคุมอารมณผูเลนไดอยางดี 

 

ภาพที่ 3-1 : เกม Silent hill 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลติและแผนการดําเนินงาน 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการดําเนนิเรื่อง 

โครงเรื่องของเกม Death Breath ทีมพัฒนาไดวางไวในระดับที่ผูเลนสามารถเรียนรูวิธีเลน

ดวยตัวเองได โดยติดตามเน้ือเรื่องเพ่ือพบกับปริศนาตางๆ ซึ่งแนวทางการดําเนินเรื่องมีแหลงอางอิง

มาจากเกม Silent Hill, Biohazard, Fatal Frame เปนตน 

วิธีการเลนเกม ผูเลนจะไดควบคุมเปนตัวละคร ที่ต่ืนมาและไมรูวาตนอยูที่ไหน สิ่งแรกที่ผูเลน

เห็นคือรอยเลือด ซึ่งทําใหผูเลนตองเดินไปในบริเวณที่ผูเลนไมคุนเคย เพ่ือคนหาวาทําไมตัวผูเลนถึงมา

อยูที่น่ี ซึ่งผูเลนจะมีอุปกรณคือไฟฉายไวสองนําทาง โดยคุณสมบัติของไฟฉายคือทําใหผีหายไปใน

ระยะเวลาหน่ึง และไฟฉายจะมีพลังงานในการใชงานดวย  

ในสถานทีแ่หงน้ีมีสิ่งที่ผูเลนมองไมเห็นคือ ผ ีที่คอยจะมาตามลาฆาผูเลน โดยที่ผูเลนจะมีพลัง

ชีวิตที่สื่อออกมาคือการเตนของหัวใจ ถาหากผูเลนเจอผี อัตราการเตนของหัวใจผูเลนจะเพ่ิมขึ้น หรือ

ถูกผีจับตัวอัตราการเตนก็จะย่ิงสูงมากขึ้นเชนเดียวกัน และเมื่ออัตราการเตนของหัวใจสูงกวาที่กําหนด 

ผูเลนจะตาย จดุสําคัญคือเมื่อผูเลนโดนผีจับ ผูเลนตองกดปุมเพ่ือสลัด(คลิกเมาสซายรัวๆ ใหผหีลุด

ออก  

เปาหมายของผูเลนคือ คนหาทางออกจาก Home office หลังน่ันและสบืหาความจริงของ

เรื่องราวน้ีทั้งหมด โดยบางชวงของการเลนจะมีสัญลักษณบางอยางปรากฏใหผูเลนเห็น สัญลักษณ

ที่วาน้ีคือสัญลกัษณของพิธีกรรมในบานหลงัน้ี จะถูกแยกสิ้นสวนไวตามจุดของแตละพ้ืนที่ใน office ผู

เลนจะตองคนหาใหครบจํานวน เพ่ือเปนหลักฐานทีใ่ชสืบสาวราวเรื่องถึงพิธีกรรมน้ีได 

พิธีกรรม วะคาธิ เปนพิธีกรรมโบราญที่วาถึงการขอพรตอพญามารเพ่ือนําตัวตนของเรา

ยอนกลับไปสูชวงเวลาน้ันๆได โดยพิธีกรรมน้ีจะตองนําคนที่เกิดประจําราศีตางๆและชวงปหางกันไม

เกินหน่ึงปมา บูชายัญ และนําเลือดของแตละคนมาวาดเปนวงแหวน วะคาธิ เมื่อวาดวงแหวนสําเร็จ

แลวจะตองนําคนที่เกิดในวันราหู มาผูกไวหนาวงแหวนเมื่อถึงเวลา คนผูน้ันก็จะถูกนําเปนเครื่องบูชา

ยัญใหแกพญามาร และผูที่ทาํพิธีน้ีก็จะสามารถกลับไปสูชวงเวลาที่ตองการได แตถาหากวาพิธีกรรมน้ี
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ทําผิดพลาดแมแตนิดเดียว ผูที่ทําจะไมสามารถไปสูภพภูมิไหนไดจะตองกลายเปนปศาจ และไม

สามารถออกไปไหนไดจากสถานที่ที่ทําพิธีกรรมน้ันอีกเลย 

รายละเอียดโปรแกรมเชิงเทคนคิ 

Input / Output Specification 

1.Input 

- เมาซาย เพ่ือเปดไฟฉาย 

- เมาซายรั่ว ๆ เพ่ือสะบัดผีออก 

- เมาขวา เพ่ือสํารวจสิ่งของ (เปดประตู  เก็บของ)  

- คีบอรด ปุม  W A S D เพ่ือบังคับทิศทางการเดินของตัวละคร 

2.Output 

- หนาจอคอมพิวเตอร 

การออกแบบ 

1.ตัวละคร  

- ผูเลนจะมีไฟฉายที่จํากัดพลังงานสําหรับสองทางเดิน  

- ผูเลนสามารถเดินสํารวจ รับรูถึงสิ่งอันตรายไดจากเสียงที่ดังขึ้น ถาหากผูเลนเดินเขาไป     

ใกลตัวกําเนิดเสียง ผีก็จะออกมาไลลาผูเลน 

- มแีถบวัดอัตราเตนของหัวใจเมื่ออัตราการเตนของหัวใจสูงขึ้น ภาพบนหนาจอจะมืดลงและ 

ความเร็วในการเคลื่อนที่จะชาลงดวย 

2.ผ ี

- ม ี2 ชนิด คือผีตัวรายที่สุด กับผีลูกนอง 

- ผีตัวรายที่สุด จะไลลาเราไปทุกที่  

 - ผีลูกนองจะสกัดเราเปนจุดๆเทาน้ัน 
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- หากโดนไฟฉายสอง ผีจะจางลงและผีจะเคลื่อนที่ชาลง 

3.ของภายในฉาก 

- ของที่สํารวจไดสามารถคลกิสํารวจและมนัจะมีการกระทําตอบกลับมา 

- ของที่เก็บได (กุญแจ ถานไฟฉาย กระดาษปริศนา) 

4.ชองเก็บของ 

ระบบชองเก็บของจะเปนระบบที่ใชเก็บของโดยผูเลนจะเก็บไดเพียง 3 ชนิด คือ  

- ถานไฟฉาย, กุญแจ, กระดาษปริศนา 

5.ฉาก  

ฉากจะจําลองมาจากโฮม ออฟฟศ 

- โดยจะมีปมปริศนาไวใหผูเลนไดสํารวจไปตลอดทั้งเกม 

- ซึ่งภายในฉากจะกําหนดทางเดินเพ่ือใหเปนไปตามเน้ือเรื่องที่กําหนดไว 

4.2 Storyboard เนื้อเรื่อง 

Taxi  

- สมัยเด็ก Taxi เปนเด็กที่มีปม ถูกทาราย จงึโดดเด่ียว ขาดความรัก จน Taxi ใชชีวิตอยาง

คนปกติ โดยเปนเจาของบริษัทแหงน้ี และมีครอบครัว ซึ่งทาใหจากเด็กที่ขาดความรักเปนคนที่

อยากจะรักษาความรัก ความผูกพันใหอยูนาน ๆ (โดยยังคงความผูกพันแบบโรคจิตที่ไมอยากพราก

จากคนที่รักไป)  

- จนวันหน่ึงภรรยาของ Taxi เสียชีวิต จึงทาให Taxi เกิดความสูญเสียครั้งใหญที่กระทบ

จิตใจเคาอีกครัง้ จึงทาใหอาการโรคจิตเคากลับมาอยางคลุงคลั้ง  

- Taxi เสียใจจนเสียสติ จึงหาวิธีที่สามารถชุบชีวิตภรรยาของเคาที่รักมากขึ้นมาใหได จาก

พิธีกรรมที่สามารถชุบชีวิตคนไดคือพิธีกรรม วคาธิ  
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พิธีกรรมวคาธ ิ

- มีตาราทาพิธีกรรมเลมหน่ึง บันทึกไววา “ตองนาคนทั้ง 12 ราศี ที่เกิดในวัน Dark moon 

(เช่ือวาเปนวันที่ผูใดเกิดจะเปนบุคคลที่มคีวามเปนอมตะอยูในวิญญาณ) เวลาเที่ยงคืน มาสังเวยพรอม

กัน”  

ในสัญลักษณปริศนาน้ีประกอบดวยดาว 5 แฉก ลอมรอบดวย สัญลกัษณ 12 ราศี  

แฉกที ่1 วคาธิ แฉกที ่2 ลมหายใจ แฉกที ่3 ดับสูญ แฉกที ่4 สังเวยวิญญาณ 12 ราศี แฉกที ่5 ชุบ

ชีวา  

(โดยที่แตละสวนของตาราน้ีจะกระจายอยูในช้ัน 1 ซึ่งให Player เห็นเทาน้ันไมสามารถเก็บไดและคง

จะตองเปนภาษาที่ผูเลนตีความนิดหนอย อันน้ียังไมแนใจ)  

- วันหน่ึง Taxi ไดปลอมตัวเปน Taxi ไดลักพาตัว Player มา  

 

Player  

- Player เปนคนที่เกิดในวัน Dark moon เวลาเที่ยงคืนและเมื่อถูกลักพาตัวมาที่แหงน้ี และ

ถูกทารายไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง Player ถูกกระทาโดยที่ตนเองก็ไมรูเรื่อง แตตองตกอยูในสถานการณที่

บีบคั้นน้ี จึงมีความสับสน และตองการเอาชีวิตรอด พรอมกับตองปลดปริศนา จึงมีความกลัวที่สะสม 

จนทายที่สุดกลับกลายเปนแรงฮึกโหมที่จะพยายามทาลายพิธีกรรมในตอนทายเรื่องกอนที่จะถูกผีฆา

ตาย  

 

Story Board ตอนจบ  

- เมื่อ Player เดินมาเจอศพที่มีรอยสักที่ตนคออยูหนาประตู ในมือถือกระดาษปริศนาใบ

สุดทาย  

- เกิด Cutscene  

 ระหวางที่ Player น่ังบนรถ Taxi  

 เห็นรอยสักที่ตนคอ Taxi น้ัน  

- Player เห็นศพน้ันจึงพอจาไดแลววา คนน้ีคือ Taxi ที่เคาน่ังมา และในใจก็นึกสับสน วาศพน้ี

ตาย แลว แลวคนที่ทารายตนเปนใครกันแน??  

- เมื่อ Player เขาหองพิธีกรรม Player จะเจอผีปะทะเขามา  

- เมื่อเขาไปอีก เจอกาแพงที่สื่อใหเห็น  

- ถึงสัญลักษณของพิธีกรรมน้ี  
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- (ให Player ตองนากระดาษปริศนาทั้งหมดที่เก็บมาแปะประกอบที่กาแพงน้ีใหครบ แลวจึง

จะทราบ ปมอะไรบางอยาง)  

- เมื่อแปะครบแลว ทันใดน้ัน ผี Taxi ก็ปรากฏตัวขึ้น จากดานหลัง  

- เกิด Cutscene โดยมีภาพประมาณวา  

 เมื่อ ผ ีTaxi ปรากฏตัวก็พยายามจะฆา Player  

 ตอสูกัน Player มีโอกาสสบตากับ Taxi มองเขาไปในลูกตา Zoom In เขาไป  

 ตัดภาพไปเมื่อตอน Taxi เปนเด็กที่มีปม > จนภาพแตงงาน > วันหน่ึงพบวา ภรรยา

เสียชีวิต > หลุมศพภรรยา > ตองการชุบชีวิตภรรยาใหได > หองพิธีกรรมที่แสดง

พิธีกรรมน้ี > Game Play  

- กลับมาที ่Game Play ทันใดน้ัน ก็ตอสูกับ ผ ีTaxi อีกและแลวผ ีTaxi ก็จางหายไป (effect 

ควัน) พรอมกับปลอยผีออกพยายามฆา Player อีกครั้ง  

- จากน้ันจน Player หนีออกมาจากหองพิธีกรรม เขาสูอีกหองหน่ึง ไดสารวจจนพบ เศษตารา

ที่ขาด หายหลนอยู และในตารามีหมายเหตุบอกไววา  

“ หาก (พิธีกรรม) จบลงอยาลมเหลว จึงจะนามาสูเพลิงไฟ ”  

** (ที่เลือกเปนตาราเพราะวา เปนการสื่อให Player รูดวยวาควรจะนานามันมาเผาพิธีกรรมถึงจะถูก

ทาราย ซึ่งให Player ตีความหมายในภาษาที่ดัดแปลง บิดเบือนความหมายเล็กนอย) **  

- เกิด Cutscene ตํารา  

- เมื่อ Player ตีความจากตาราน้ันไดแลว Player จึงสารวจอีกครั้งจนพบถังนามันที่อยูหอง

ถัดไป  

- Player ลากถังนามันไปสาดยังจุดที่มีสัญลักษณ (ยังคิดไมออก)  

- สาดเสร็จตามจุดที่กาหนดแลว  

- เกิด Cutscene Player กาลังจุดไฟเผา > ขณะที่พยายามจุดไฟดวยเทียนน่ัน บรรดาผีก็

ออกมาขัดขวางอยางที่สุด > มีผีโผลออกมา > ทันใดน่ัน Player พยายามย่ืนมือไปจุดไฟให

ลุกทวมพิธีกรรมสาเร็จ  

- เมื่อพิธีกรรมถูกทาลายลงแลว (ไฟเผา) ผีเหลาน้ีจะย่ิงโกรธ และย่ิงเขามา Player ในขณะที่ 

Player จะหาทางออกจากที่แหงน้ี  

- จากน้ัน Player จึงพยายามหาทางออก และเมื่อหาทางออกไดแลว (ออกประตู)  
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เกิด Cutscene ตอบจบ มีใหเลือก 2 แบบ  

1. พยายามว่ิงออกจากที่น่ี > Zoom Out เปนภาพจาก TV เกา ๆ เครื่องหน่ึง พรอมกับคนหน่ึงคน 

(เสมือนบุคคลน้ันคอยบงการทุกอยางอยูเบ้ืองหลัง) แตที่ตนคอคนน้ัน มีรอยสักเชนเดียวกับของ Taxi 

ดวย ทิ้งปมให Player วา  

1.แลวศพหนาประตูน่ันเปนใคร? (เปน 1 ใน 11 ศพที่เกิดในวัน Dark moon น่ัน Taxi ไดจับ

ตัวมา แลว Taxi จึงสัญลักษณรอยสักน่ันไวที่ตนคอของแตละศพ เพราะดวยความที่วา คนที่จะถูกนา

มาทาพิธีกรรม จะตองประทับรอยสักที่ตนคอดวยเชนกัน)  

เหตุผลที่ใชรอยสักสื่อ คือหลอกให Player สงสัยเรื่องรอยสักเพราะเปนจุดเดียวที่ทาให Player รูวา

เปน Taxi หรือ ไมใช Taxi กันแน ??  

2.แลวคนที่น่ังดูทีวีอยูน่ันเปนใคร? (Taxi เพราะเปนคนบงการให Player ตายอยู จึงมีตอน

จบแบบยังไมตายทั้งคู แลวจะเกิดอะไรตอไป ?)  

3.แลว Taxi ที่ออกมาตอนแปะกระดาษสัญลักษณเสร็จคือใคร ถา Taxi น่ังบงการอยู ? (คือ

วิญญาณของ Taxi น่ันแหละ ตอนที่กระดาษถูกแปะครบ Taxi จะปรากฎตัวออกมาเพ่ือพยายามฆา 

Player ใหได)  

4.แลวทาไมออกมาเปนผี ทั้งๆ ยังไมตาย ? (เพราะตอนทีจ่ับตัว Player มา ไดมีการตอสูกัน

และบาดเจ็บหนักทั้งคู ดวยที่ Taxi มีไสยศาสตรจึงถอดราง ถอดวิญญาณไปฆา Player กอนที่ Player 

จะทารายพิธีกรรม)  

2. (Shot Zoom Out) Player นอนปวยขั้นโคมาอยูที่รพ. (ใสเครื่องชวยหายใจ) > สะดุงต่ืนพรอม

ความกลัว  

สื่อใหเห็นวา  

1.ทั้งหมดที่ผานมาเกิดขึ้นจริงหรือไม  

2.เกิดขึ้นจริงแลว Player สามารถหนีออกมาไดแลวนอนโคมาอยูที่รพ.  

3.เปนเพียงแตอาการหลอนของ Player น่ัน 
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4.3 Storyboard เกม ( Game Screen Flow ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 : Game Screen Flow 

การดําเนินของแตละหนาหลกัในเกม เริม่ต้ังแตหนา Menu > Play Game > How to play > 

Game play > Game Over เปนตน 
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4.4 โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช   

ในสวนของดิฉันมีหนาที่ทํา Interface, Cut Scene, Subtitle, Story  

1.Unity 4.2 

สาเหตุที่ทีมพัฒนาเลือกใชโปรแกรม Unity เพราะ Unity สามารถสรางเกมออกมาโดยมี

เทคนิคงาย และรูปแบบการเขียนสคริปตใน Unity น้ันถือวาไมยาก ถือวาทําไดงายมากๆ หากเทียบ

กับเกมเอนจิ้นตัวอ่ืน 

2.Autodesk Maya 2012 

สาเหตุที่ทีมพัฒนาเลือกใชโปรแกรม Autodesk Maya 2012 เพราะ Autodesk Maya 

2012 เปนโปรแกรมสําหรับปนโมเดล ขึ้นโมเดล 3D ,ใสเทกเจอรใหกับตัวโมเดล พรอมกันการอนิเมท

คาเรกเตอรทุกตัว รวมถึงการจัดแสงดวย กลาวคือ โปรแกรมน้ีสามารถตอบโจทยการสราง

รายละเอียดในเกมของทีมพัฒนาไดอยางดี 

3.Adobe Photoshop CS5 

สาเหตุที่ทีมพัฒนาเลือกใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 คือโปรแกรมน้ีเปนโปรแกรม

ที่สราง เทกเจอร 2D ทุกอยาง เรื่อง Paint เทกเจอรของตัวละครและฉาก รวมถึง Interface ตาง ๆ 

กลาวคืองายก็ตอใชงาน 

4.Adobe Illustrator CS5 

สาเหตุที่ทีมพัฒนาเลือกใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เพราะภาพที่ไดจะเปน 

Vector ซึ่งนํามาทํา Interface พรอมกับเทคนิคที่งายตอการนํามาใช 
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4.5 ตารางการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางที่ 4-1 : ตารางการทํางาน 

 ET PA TE TL EL Critical 

Path 

1.Design 5 - 5 5-4 1 / 

2.Design Interface  & Story 5 1 10 5-1 4  

3.Design Scene 14 1 24 15-14 1 / 

4.Game System 25 2,3 49 40-25 15 / 

5.AI System 25 4 74 55-25 40  

6.Sound & Effect System 25 5 99 80-25 65  

7.Model 45 3 144 135-45 80 / 

8.Animate 21 7 165 156-21 135 / 

9.Texture 30 8 195 186-30 156 / 

10.Sound 7 8 202 193-7 186  

11.Graphic Effect 10 10 212 203-10 193  

12.Interface 30 2,3 232 233-30 203  

13.Story & Cut Scene 30 12 262 252-30 233  

14.Total Game 30 6,8,11,13 292 282-30 252 / 

15.Test Game  40 14 332 332-40 282 / 

 

โดยการกําหนดหนาที่ตางๆ ในฝาย Designer, Modeler, Programmer ซึ่งหลักๆ คอืคา ET คือ

จํานวนวัน คา TE คือจํานวนรวมจากงานแรกถึงงานสุดทาย  แลวจากน้ันจึงคํานวณหา เสน Critical 

Path ดังรูปตอไป 
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ภาพที่ 4-2 : Gantt Chart 

จากตารางงานจึงไดวางแผนการทํางานโดยการคํานวณวันเวลาในการทํางาน สิ้นสุดที่ 175 วัน เริ่ม

จากหนาที่ที่ 1 – 15 หาระยะเวลาที่สั่นที่สดุในการทํางาน 
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บทท่ี 5 

ขั้นตอนการผลิต 

ในสวนของขั้นตอนการผลิตน้ัน หลังจากที่วางแผนการดําเดินงานเรียบรอยแลว จึงเริ่ม

กระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการกําหนดเสนทางเดินช้ันที่ 2 ซึ่งเปนช้ันเริ่มเกม แลวจงึนําไปแยกใน

แตละ Scene ความเปนไปได ที่ผูเลนจะเดินไป โดยไดกําหนดใหผูเลนไปในทางที่เตรียมไว จึงแยก

ออกมาไดดังน้ี 

ภาพที่ 5-1 : เสนทางที่ 1 ของช้ัน 2 

เมื่อผูเลนเดินออกจากจุด Start เดินตามรอยเลือดที่ปรากฎไว ผูเลนจะพบสิ่งของสิ่งหน่ึง 
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ภาพที่ 5-2 : เสนทางที่ 2 ของช้ัน 2 

เมื่อผูเลนเก็บสิง่ของน้ันแลว ประตูบานตอไปจะเปด และผูเลนจะพบกับกุญแจ 
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ภาพที่ 5-3 : เสนทางที่ 3 ของช้ัน 2 

เมื่อผูเลนเก็บกญุแจแลว สามารถเปดประตูบานตอไปได 
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ภาพที่ 5-4 : เสนทางที่ 4 ของช้ัน 2 

เมื่อประตูบานน้ันเปดออก ผูเลนจะพบแผนที่ของช้ัน 2 
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ภาพที่ 5-5 : เสนทางที่ 5 ของช้ัน 2 

เมื่อเก็บแผนทีแ่ลวประตูตอไปจะเปดและเมื่อผูเลนผานประตูเขาไปประตูจะปด ไมสามารถกลับทาง

เดิมได ดังน้ันจะตองหาทําภารกิจหาทางออกและในขณะเดียวกันตองหลบหลีกผีดวย 
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ภาพที่ 5-6 : เสนทางที่ 6 ของช้ัน 2 

เมื่อพบรูปภาพแลว ประตูตอไปจะเปด ผูเลนจะตองหนีผีและหลบเขามาอีกหองหน่ึง 
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ภาพที่ 5-7 : เสนทางที่ 7 ของช้ัน 2 

หลบหนีผีไดแลว ประตู 2 บานจะเปดออก ผูเลนจะตองเดินตามรอยเลือดอีกครั้งไปยังประตูทางออก 
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ภาพที่ 5-8 : เสนทางที่ 8 ของช้ัน 2 

ทางลงไปช้ัน 1 
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และตอมาไดออกแบบช้ัน1 ซึ่งเปนช้ันทางออก โดยมีเสนทางเดินดังน้ี 

 

 

ภาพที่ 5-9 : เสนทางที่ 1และ2 ของช้ัน 1 

จากจุด start ช้ัน 1 ผูเลนเดินตามรอยเลือดมี 2 ทาง ถาผูเลนเดินไปยังทางออกกอนโดยยังไมได

ทําลายพิธีกรม ผูเลนจะถูกผลีา 
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ภาพที่ 5-10 : เสนทางที่ 3 ของช้ัน 1 

เดินสํารวจทางเมื่อเจอประตูสําคัญ ในการทาํลายพิธีกรมมที่ถูกลอคอยู ประตูบานที่ 1 จะเปดออก 
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ภาพที่ 5-11 : เสนทางที่ 4 ของช้ัน 1 

ตรงมายังหองน้ันจะเจอแผนที่ช้ันที่ 1 
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ภาพที่ 5-12 : เสนทางที่ 5 ของช้ัน 1 

เมื่อเก็บแผนทีแ่ลว ประตูที่ 2 และ 3 จะเปดออก ผูเลนจะตองเก็บกุญแจ เพ่ือนําไปเปดประตูสําคัญ 
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ภาพที่ 5-13 : เสนทางที่ 6 ของช้ัน 1 

เมื่อออกประตูน้ันมา ผูเลนจะตองเดินไปเจอหองเก็บถังนํ้ามัน เพ่ือนํานํ้ามันไปเผาพิธีกรรม 
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ภาพที่ 5-14 :  เสนทางที่ 7 ของช้ัน 1 

เมื่อผูเลนหนีผสีําเร็จ โดยเขามาที่หองน้ัน ประตูที่ 4 และ 5 จะเปดออก 
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ภาพที่ 5-15 : เสนทางที่ 8 ของช้ัน 1 

เมื่อเก็บกุญแจแลว ผูเลนจะตองนําไปเปดประตูสําคัญ ผูเลนจะพบหองพิธีกรรม 
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ภาพที่ 5-16 : เสนทางที่ 9 ของช้ัน 1 

ผูเลนทําลายพิธีกรรม 
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ภาพที่ 5-17 : เสนทางที่ 10 ของช้ัน 1 

เมื่อผูเลนทําลายพิธีกรรม ผูเลนจะตองหาทางออกจากที่แหงน้ีใหได 
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ในขณะวางเสนทางเดิน นักพัฒนาไดรางแบบภาพบรรยากาศตามทางเดินและหองตาง ๆ ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-18 : แบบรางบรรยากาศภายในเกม ทั้งทางเดินและหองตางๆ 
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และทั้งหมดน้ีก็สงตอใหฝายโมเดลขึ้นเปนทางเดินในเกม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-19 :  การขึ้นโมเดลเพ่ือจําลองบรรยากาศครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-20 :  การขึ้นโมเดลเพ่ือจําลองบรรยากาศครั้งที่ 1 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-21 : การขึ้นโมเดลเพ่ือจําลองบรรยากาศครั้งที่ 2 (ใชในงานจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-22 :  การขึ้นโมเดลเพ่ือจําลองบรรยากาศครั้งที่ 2 (ใชในงานจริง) 
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จากน้ันจึง Sketch Item ตาง ๆ ที่ใชในเกม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-23 : แบบรางสิ่งของตาง ๆ ภายในเกม (กญุแจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-24 : แบบรางสิ่งของตาง ๆ ภายในเกม (แบตเตอรี่และหัวใจ) 
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ภาพที่ 5-25 : แบบรางและแบบจริงของกระดาษสัญลักษณ 

 

 

ภาพที่ 5-26 : แบบที่ใชจริงในเกม แบตเตอรที่ใชแลวพลังงานจะหมดไปและหัวใจทีแ่สดงการเตนของ

หัวใจตลอดเวลา 

จากน้ันจึงเริ่มทํา User Interface ที่ใชต้ังแตหนา Menu, Game Play, How to Play, 

Game Over รวมถึง Stock เก็บของ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-27 : แบบรางหนา Intro Game แนวคิดมาจากอัตราการเตนของหัวใจ 
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ภาพที่ 5-28 : แบบรางหนา Menu Game แนวคิดมาจาก การสื่อหาทางออกจากบาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-29 : แบบรางหนา Menu Game 2 แนวคิดมาจากรอยเลือดที่เปนระบบนําทางในเกม 
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ภาพที่ 5-30 : การทําหนา Intro Game 

เปนซอน Layer ตัวอักษรและพ้ืนหลังที่ตกแตงแลว ใส Texture พรอมกับจัดแสง แลวจึง animate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-31 : หนา Menu Game ที่ใชจรงิ 

ใช Scene ในเกม แลวจึงนําวางตัวอักษรที่ใชเปนปุมพรอมกับ Animate เพ่ือความสวยงาม 
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ภาพที่ 5-32 : หนา How to ที่ใชจริงในเกม เปนการใชรปูในเกมอธิบายการกระทําตางๆ 
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ภาพที่ 5-33 : การทําหนา Game Over ใชตัวอักษร plane ซอนกับ Layer ภาพสัญลกัษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-34 : หนาระบบเก็บของ 

สรางภาพในโปรแกรม Adobe Photo shop แลวสงตอใหฝายโปรแกรมเมอร 
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จากน้ันจะลงรายละเอียดเรื่องเน้ือเรื่องคือการทํา Cut Scene ซึ่งเปนสวนสําคัญของเกมน้ี 

นักพัฒนาไดทําการวาดดวยปากกาลงแผนกระดาษแลวแสกนเปนไฟลภาพ และจึงนํามาตกแตงใส 

Filter ที่เหมาะสม ถึงทําการ Animate ในโปรแกรม Unity ใหเคลื่อนไหวเปนเน้ือเรื่องที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-35 : ภาพ Cut Scene ขั้นตอนที ่1 

ภาพวาดกอนนําไปลง filter โดยวาดจากปากกาสีดําใหเปนภาพตามเรื่องราว 
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ภาพที่ 5-36 : ภาพ Cut Scene ขั้นตอนที ่2 

นําภาพวาดเหลาน้ันมาใส filter ใหเรียบรอยแลวตกแตงใหเขากับเกม 
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ภาพที่ 5-37 : การ Animate ภาพ Cut Scene 

เมื่อนํามาลง filter และตกแตงใหเหมาะสมแลวจะนํามาทาํการอนิเมทในโปรแกรม Unity 
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จากน้ันจะใสบทบรรยายใหกบัเน้ือเรื่องในแตละตอน ซึ่งจะมีบทดังน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-38 : บทบรรยายภาพที่ 1 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-39 : บทบรรยายภาพที่ 2 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-40 : บทบรรยายภาพที่ 3 

 

 

ตัวละครจะต่ืนขึ้นมา ณ หองใดหองหน่ึง

ซึ่งเขาน้ันก็ไมรูตัวและจําไมไดวา มา ณ ที่

แหงน้ีไดอยางไร  

“Ahhh..” 

รูปที่ 5.38 – บทบรรยายภาพที่ 1 

เมื่อรูสึกตัว เขาพบวาตัวเขาถูกทําราย 

 “Where am I ?!” 

รูปที่ 5.39 – บทบรรยายภาพที่ 2 

 

อาการปวดหัว 

“Ahhhh..!!” 
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ภาพที่ 5-41 : บทบรรยายภาพที่ 4 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-42 : บทบรรยายภาพที่ 5 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-43 : บทบรรยายภาพที่ 6 

 

 

 

เมื่อเจอนาฬิกา 

 “This watch ?!” 

 

เกิดความทรงจําวาเขาเคยเห็นนาฬิกา

เรือนน้ีมากอน 

 “Hi,Mr. Where would you like to 

go ?” 

 

เกิดอาการปวดหัว 

“Ahhhhh...!!!” 
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ภาพที่ 5-44 : บทบรรยายภาพที่ 7 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-45 : บทบรรยายภาพที่ 8 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-46 : บทบรรยายภาพที่ 9 

 

 

 

เมื่อเขาเขาหองไปพบกับรูปภาพบน

กําแพง 

“What’s about of pictures ?” 

 

เมื่อเขาเขาหองไปพบกับรูปภาพบน

กําแพง 

“Who are they in these picture ?” 

 

เขาไดหยิบรูปภาพใบหน่ึงขึ้นมาดู 

“Ahhh !! This picture..!!??” 
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ภาพที่ 5-47 : บทบรรยายภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-48 : บทบรรยายภาพที่ 11 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-49 : บทบรรยายภาพที่ 12 

 

 

เขาเกิดอาการปวดหวั 

 “Ahhh...!!” 

 

เกิดความทรงจําเมื่อตอนเขาถูกทําราย 

“Ahhh...!!” 

 

เกิดความทรงจําเมื่อตอนเขาถูกทําราย 

“Ahhh...!!” 
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ภาพที่ 5-50 : บทบรรยายภาพที่ 13 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-51 : บทบรรยายภาพที่ 14 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-52 : บทบรรยายภาพที่ 15 

 

 

เมื่อเจอผีในหองพิธีกรรมจะเกิดการตอสู

กันระหวางตัวละครกะผ ี

 “Ahhhhhh..” 

 

เกิดความทรงจําของเจาของพิธีกรรม น่ัน

คือเหตุผลทั้งหมดในการทําพิธีกรรมขึ้น 

“When Jack was a boy, He always 

lonely” 

 

ในชวงชีวิตของเขา มีแตภรรยา 

“When he grown up, he has truly 

love” 
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ภาพที่ 5-53 : บทบรรยายภาพที่ 16 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-54 : บทบรรยายภาพที่ 17 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-55 : บทบรรยายภาพที่ 18 

 

จึงไดพบวา เขารักภรรยามาก จนยอมรับ

กับการจากไปของภรรยาไมได 

 “He lose the one who is the most 

important  to him, that is the 

reason to made him insane. He 

want to made her alive again” 

เขาจึงไดทําพิธีกรรมชุบชีวิตภรรยาเขา

ขึ้นมา 

 “So, he made Vakathi ritual, that 

need 12 persons who born at 

midnight on the Dark Moon day. 

And you’re the one who makes 

myritual successfully” 

 

เมื่อผูเลนเจอถงันํ้ามัน 

“What’s that ?” 
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ภาพที่ 5-56 : บทบรรยายภาพที่ 19 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-57 : บทบรรยายภาพที่ 20 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-58 : บทบรรยายภาพที่ 21 

 

 

ผูเลนตองเอาไปเผาพิธีกรรม โดยจะตอง

ฝาฟนกับเหลาบรรดาผีรายที่จะมาฆา 

 “Ahhhh..” 

 

ผูเลนจะพบกระดาษปริศนาที่บอกวา 

พิธีกรรมจะถูกทําลายได เมื่อโดนไฟ 

 “By cause of fire to destroy the 

Vakathi ritual” 

 

ผูเลนเอาไฟและนํ้ามันไปเผาพิธีกรรม 

 “Ahhhh..” 
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ภาพที่ 5-59 : บทบรรยายภาพที่ 22 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-60 : บทบรรยายภาพที่ 23 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผูเลนเจอทางออก พรอมที่จะหนีออก

จากที่แหงน้ี 

“It’s over” 

 

เมื่อผูเลนออกจากที่แหงน้ีได จะจบวามี

ใครอีกคนมองอยู 

“No!! You can’t escape from me, I 

will find you” 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการดําเนินงานและปญหาท่ีพบ 

6.1 สรปุผล  

ผลจากที่ดําเนินงานอยางตอเน่ืองพบวาจุดเดนของน้ีคือการมีบรรยากาศที่ลงตัว ซึ่งทีมพัฒนา

คุม Theme ไว ทําใหสามารถสื่ออารมณไดในระดับหน่ึง สวนเรื่องโปรแกรมที่ยังตองศึกษาเพ่ิมเติม

เรื่องระบบเก็บของ และศึกษาเกี่ยวกับการอนิเมท คัทซีนที่ตองใชปลั๊กอินอ่ืน ๆ ในการพัฒนาตอไป 

6.2 ปญหาทีพ่บ  

ปญหากอนทําเกมน้ีคือทีมพัฒนาตองศึกษาแนวเกม Horror & Adventure โดยจะมีการ

พัฒนาแบงออกเปน 2 ดานคือ 

• ดานโปรแกรม 

- ปญหาเรื่อง Effect ที่อาจจะกิน Space คอมมากเกินไป 

- ระบบการเก็บของที่ยังไมสมบูรณ 

• ดานกราฟก 

- การอนิเมททาทางของโมเดลตัวละคร 3D ตองศึกษาทาทางและพฤติกรรมตางๆ 

มากอนที่จะทําการอนิเมท ทั้งทาเดินที่แสดงออกวาตัวเองเจ็บอยู ทาสะบัดหนีผี ทาตกใจ 

- ตองพยายามควบคุมจํานวนของ Polygon ไมใหมีจํานวนมากจนเกินความจําเปนและใชโมเดล

ที่มีใหเปนประโยชนสูงสุด 

- Cut scene เลาเรื่อง 2D สิ่งแรกที่พวกเราประสบก็คือการทํา Cut scene  

ที่ไมสามารถนําวีดีโอเขาไปไดไดจึงตองเขียน Script Animate กําหนดเหตุการณ 
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6.3 ขอเสนอแนะ 

• ดานโปรแกรม 

- แกไขปญหาเกี่ยวกับ Effect ใหทําการลบขอมูลอัตโนมัติเมื่อไมไดใชงาน 

• ดานกราฟกและเน้ือเรื่อง 

- ดานการสื่ออารมณใหเปนจงัหวะ เชนจังหวะที่ผีออกมา หรือจุดผลิกของเน้ือเรื่องและการสื่อเน้ือ

เรื่องใหผูเลนติดตาม และตอนจบอาจจะมีหลายแบบก็ได้  
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