
โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 
Game Project “Death Breath” 

 
 
 

 
 

 
 

กานต์   อินทะนุ   1353014 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

โครงการออกแบบเกมเร่ือง  ลมหายใจสุดท้าย 
Game Project “Death Breath” 

 
 
 

 
 

กานต์   อินทะนุ  รหัสนักศึกษา 13530134 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ ์ โครงการออกแบบเกมเรื่อง  ลมหายใจสุดท้าย 
  Game Project “Death Breath” 
ผู้ด าเนินการ นายกานต์  อินทะนุ  รหัสนกัศึกษา13530134 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์ อาจารย์วรสิงค์ รินสุรงควงศ ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัตใิห้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  
.......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ ์

(อาจารย์มานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์วรินทร์ วัฒนพรพรหม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์วรเดช รินสุรงควงศ์ 
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์วรสิงค์ รินสุรงควงศ์ 
       4. อาจารย์ธันยา นวลละออง 
       5. อาจารย์พรรษวุฒิ เคหสุขเจริญ 
.......................................................................  6. อาจารย์มาย ยินชัย 

(อาจารย์วรสิงค์ รินสุรงควงศ)์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์    

วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ง 

13530134 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
เรื่อง: โครงการออกแบบเกมเรื่อง “ลมหายใจสุดท้าย” 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้   เราศึกษาและจัดท าขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์งานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นใน
สังคมเนื่องจากเกมที่นิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นเกมที่มีความสดใสน่ารักเหมาะส าหรับเด็กหรือ
บุคคลทั่วไป ซึ่งยังมีแนวเกมที่เน้นความกดดันมีเนื้อหาที่เข้มข้น น่ากลัวรวมไปถึงกระบวนการด าเนิน
เรื่องภายในเกมที่ลึกซึ้ง ดังนั้นจึงออกแบบเกมนี้มาเพื่อให้คนส่วนมากได้รู้ว่าเกมประเภทนี้นั้นก็มีข้อดี
เช่น เสริมสร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาอีกทั้งยัง
สอดแทรเกร็ดความรู้รอบตัวต่างๆ ผ่านความสนุกของตัวเกมซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ในอนาคต 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เกมในปัจจุบันนี้นั้นมีหลากหลายชนิด หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ใช้ ทักษะ ความคิด 
การค านวน ความสามัคคีของผู้เล่นที่ต้องเล่นร่วมกัน โดยส่วนมากนั้นเกมจะให้อารมณ์ความรู้สึงที่
สนุกเพลิดเพลินแต่ยังมีแนวเกมอีกชนิดหนึ่งที่ให้ความรู้สึกกลัว กดดัน ตืนเต้น จนเมื่อความรู้สึก
ทั้งหมดนั้นผสมเข้าด้วยกันแล้วผลที่ได้ก็คือความสนุก นั่นคือเกมแนวสยองขวัญ ซึ่งเกมแนวนี้เป็นเกม
ที่ท ายากกว่าเกมชนิดอื่นๆ เพราะมันเป็นเกมที่ต้องดึงจิตในของผู้เล่นให้เข้าไปอยู่ในเกมและผู้เล่นนั้น
จะเผชิญกับความกลัว ความระแวง ความเครียด ความกดดัน ความกล้า ซึ่งความรู้สึกพวกนี้มัน
สามารถเปลี่ยนเป็นความสนุกได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย
ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกมที่ มีความกดดัน ความกลัว ความเครียดนั้นสามารถเล่นได้อย่าง
สนุกสนานได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน โดยเน้นเรื่องการออกแบบบ้าน ตัวละคร และผี ซึ่งจะสื่อความน่า
กลัว แฝงปริศนาออกมาจากเนื้อเรื่องและบรรยากาศที่เป็นสากล  
 2.เพื่อผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาติในด้านเอกลักษณ์ผีในแต่ละชาติไว้ในผีของเกมนี้  
 3.เพื่อฝึกทักษะผู้เล่นในด้านการสังเกต จากการส ารวจ และทักษะในจังหวะการเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ที่บีบคั้น 
 
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 เป้าหมายของเกม จะเน้นในด้านความบันเทิงที่สร้างปมปริศนาจากเนื้อเรื่อง สร้างความตื่นเต้น
ท้าทาย พร้อมกับให้ผู้เล่นฝึกความสังเกตที่จะส ารวจสิ่งของต่างๆเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเกมและเป็น
การสร้างจุดเด่นของผีแบบใหม่ที่อยู่ในรูปแบบวิญญาณ ขอบเขตของเกมสามารถเล่นได้บน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุค ระบบปฎิบัติการ window ส าหรับทุกเพศ (18+) 

ส าหรับการพัฒนาใช้ Unity โดยใช้ภาษา Java ใช้ Maya ในการท าโมเดลและใช้ Adobe 
Photoshop ในการท า Texture ของเกม 
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1.4 ขั้นตอนการศึกษา 
1. ก าหนดรูปแบบของเกมและชนิดของเครื่องที่จะใช้เล่นเกม 
2. ส ารวจ และศึกษารูปแบบเกมที่มีความไกล้เคียงกับเกมที่จะท า 
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้ และสรุปออกมาเป็นรูปแบบเกมที่ต้องการจะท า 
4. ออกแบบโครงสร้าง การท างานของระบบภายในเกมและสภาพแวดล้อมภายในเกม 
5. ท าการปั้นโมเดล เขียนโปรแกรม และวาดภาพคัดซีนตามที่วางแผนไว้ 
6. ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงเกม 
7. ทดสอบใช้งานจากกลุ่มทดสอบเกม จ านวน 100 คน 
8. สรุปผลการทดสอบ 

 
1.5 ข้อจ ากัดในการศึกษา  

1. เกมมีขนาดใหญ่ จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับการดึงอารมณ์ผู้เล่นให้จดจ่อกับเกมตลอดจนจบ 
2. โมเดลมีความซับซ้อน จึงต้องศึกษาก่อนที่จะท าแทบทุกขั้นตอน 

 
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป้าหมายของเกม จะเน้นในด้านความบันเทิงที่สร้างปมปริศนาจากเนื้อเรื่อง สร้างความ
ตื่นเต้น ท้าทายพร้อมกับให้ผู้เล่นฝึกความสังเกตที่จะส ารวจสิ่งของต่างๆเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเกม 
และเป็นการสร้างลักษณะของเกมแนว Adventure+Horror ในรูปแบบใหม่ 
 
1.7 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในส่วนของ Model 3D   Texture  Animation  Scenes And Environment 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีหลักพื้นฐาน 12 ข้อส าหรับการเคลื่อนที่แอนิเมชัน 
เป็นพื้นฐานที่แอนิเมเตอร์ (animator) ควรยึดเป็นหลักพื้นฐานประจ าใจ โดยหลักพื้นฐาน 

12 ข้อนี้เกิดขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1930 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าแอนิเมชันเฟื่องฟูขึ้นมาจาก 
Walt Disney Studio ที่น าความแปลกใหม่เข้ามาสู่วงการแอนิเมชัน ทั้งเรื่องของภาพ บุคลิก และ
ท่าทางของตัวการ์ตูน จนกลายมาเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในสามัญส านึกของผู้คนในยุคนั้น ดิสนี่ย์เองได้
ก่อตั้งชั้นเรียนส าหรับสอนบุคลากรของตนขึ้นที่ The Chouinard Art Institute ในเมืองลอสเองเจอร์
ลิส ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะท าได้เพียงการวาดภาพในบุคลิก ท่าทางที่ซ้ าแบบเก่า และดูไม่สมจริง
เท่าไหรน่ัก จะมีเพียงบุคลากรบางคนเท่านั้นที่ลองประยุกต์บทเรียนที่ได้เรียนมาจากชั้นเรียน พวกเขา
ได้เพิ่มเติมรูปแบบตามความคิดเข้าไปและสร้างตัวการ์ตูนที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา จน
ท าให้บุคลิก ท่าทางที่ได้ดูแปลกตาและสมจริงมากขึ้น จากจุดก าเนิดความคิดเหล่านี้ได้พัฒนาต่อจน
กลายมาเป็นหลักขั้นพื้นฐาน 12 ข้อส าหรับสร้างแอนิเมชันแบบ 2D โดยเน้นที่เซลแอนิเมชันเป็นหลัก 
ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์ 3D เริ่มเป็นที่นิยมและมีบทบาทมากขึ้น หลัก 12 ข้อ จึงถูกน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างตัวการ์ตูนแบบ 3D ด้วยเช่นกัน หลักเหล่านั้นได้แก่ 
 

2.1.1 Squash และ Stretch 
หลักพื้นฐานที่มักใช้เป็นบทแรกในการสอนหรือฝึกหัดการสร้างแอนิเมชัน หมายถึงหลักของ

การหดและยืดซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนตัว โดยลักษณะของ squash จะเหมือนวัตถุนั้นถูก
กดให้แบนหรือหดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกดจากภายนอก หรืออาจจะเกิดจากแรงของวัตถุ
เอง ตัวอย่างเช่น ลูกบอลที่เด้งลงกระทบกับพื้น ส่งที่กระทบกับพื้นภาพวงกลมของลูกบอลจะต้องมี
ลักษณะแบนเป็นวงรีเหมือนถูกกดลง เราเรียกลักษณะภาพแบบนี้ว่าการ squash ส่วนในลักษณะของ
การ stretch นั้นเป็นลักษณะของการยืดภาพให้ดูสูงขึ้นหรือยืดออกไปด้านบนและล่าง เพื่อท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าวัตถุหรือตัวการ์ตูนก าลังพุ่งให้ความรู้สึกแรงและเร็ว ในขณะที่ทั้ง squash และ stretch 
จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพแล้ว ยังแสดงถึงความสัมพันธ์แต่ละส่วนด้วย เช่น 
ลักษณะของหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปตามท่าทางที่เกิดขึ้น 
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2.1.2Anticipation 
หลักของการกระท า ท่าทาง หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้า แบ่งลักษณะท่าทางออกได้เป็น 

3 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนแรกเรียกว่า anticipation คือ ท่าทางที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมตัว
หรือเตรียมพร้อมที่จะกระท า เช่น การเอนตัวไปด้านหลังเพื่อจะเสริ์ฟลูกเทนนิส ส่วนที่สอง คือ 
action คือ ท่าทางที่จะต้องกระท าจริง และส่วนที่สาม คือ reaction เป็นท่าทางที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่กระท าจริงแล้ว และเป็นท่าทางที่ส่งผลมาจากการกระท าจริง เช่น เมื่อปล่อยหมัดต่อย
คู่ต่อสู้ออกไปแล้วมือและแขนด้านที่ใช้ต่อยจะต้องเหวี่ยงลงต่อเนื่องกับ action และหลังจะต้องก้มลง
รับกับแรงที่ใช้ในทิศทางเดียวกัน 
 

2.1.3 Staging 
หลักการแสดงอารมณ์และท่าทางการแสดงของตัวการ์ตูนที่จะส่งผลต่อคนดู เป็นวิธีการ

น าเสนอแนวความคิดผ่านลักษณะท่าทางและอารมณ์ของตัวการ์ตูน ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถถ่ายทอด
เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเป็นค าพูด และสามารถชักจูงผู้ชมให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้าง
ต้องการสื่อได้อย่างตรงเปูาไม่ผิดวัตถุประสงค์ 
 

2.1.4 Straight-ahead action และ Pose-to-pose action 
หลักข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 เทคนิคย่อย คือ straight-ahead action และ pose-to-pose 

action ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ เทคนิคแบบ straight-ahead action เป็นการวาดภาพท่าทางการ
เคลื่อนไหวอย่างคร่าว ๆ ของตัวการ์ตูนไปเรื่อย ๆ ตามจินตนาการของผู้วาด โดยการวาดจะวาด
เรียงล าดับจากภาพเริ่มต้น ตามด้วยภาพที่สองและสามไปเรื่อย ๆ จนจบ ซึ่งผู้วาดจะเป็นผู้ที่ทราบว่า
ภาพหรือท่าทางที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นภาพลักษณะท่าทางเป็นอย่างไร ช่วงไหนจะต้องใช้ภาพเท่าไหร่
จนกระทั่งจบเรื่อง มักนิยมใช้เทคนิคนี้กับท่าทางที่ต้องการแสดงให้เห็นความดุร้าย หรือมีการ
เคลื่อนไหวท่าทางอย่างเร่งรีบ ส่วนเทคนิคแบบ pose-to-pose action เป็นการวาดภาพที่ผู้วาด
จะต้องวางแผนการวาดทั้งหมดจากหนึ่งท่าทางไปอีกท่าทาง โดยใช้วิธีการวาดภาพเริ่มต้นและภาพ
สุดท้ายของท่าทางก่อน แล้วจึงตามด้วยการวาดภาพแทรกระหว่างภาพทั้งสอง หรือที่เรียกว่า In-
betweens ลงไป มักนิยมใช้เทคนิคนี้เมื่อต้องการเน้นท่าทางที่สมบูรณ์ งดงาม และเป็นเทคนิคที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องต าแหน่งของเวลามาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 
ภาพที่ 2-1 : ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของการแอนิเมชัน 

 
2.1.5 econdary action 
หลักของท่าทางรองที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมกับท่าทางหลัก (main action หรือ primary action) 

โดยจะต้องเป็นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าหรือแย่งความส าคัญจากท่าทางหลักไป จนกระทั่งท าให้ผู้ชม
เบี่ยงเบนความสนใจจากท่าทางหลักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาอัตโนมัติ
ของร่างกายซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับท่าทางหลัก ตัวอย่างเช่น การกระโดดของตัวการ์ตูนจากภาพ
ด้านล่าง ท่าทางหลักของตัวการ์ตูนคือการกระโดดซึ่งให้ความส าคัญกับลักษณะของขาและเท้าเป็น
หลัก ให้สังเกตท่าทางที่ตามมาคือ มีการแกว่งตามของแขนซึ่งเป็นท่าทางรอง เรียกการแกว่งตามของ
แขนในลักษณะแบบนี้ว่า secondary action 
 

2.1.6 Follow-through และ Overlapping action 
ลักษณะของ follow-through จะประกอบไปด้วยท่าทางที่เรียกว่า reaction และมีท่าทาง

ต่อเนื่องที่เพิ่มเติมจาก reaction ออกไปอีก เพ่ือเป็นการบอกให้ผู้ชมรู้ว่าตัวการ์ตูนมีความรู้สึกอย่างไร
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นั้น ๆ จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก action ที่ท าไปแล้ว 

ส่วนในลักษณะของ overlapping action ซึ่งอาจจะสับสนกันระหว่างเรื่องของ secondary 
action และ overlapping action เนื่องจากทั้งสองหลักมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่
พอสมควร ดังที่กล่าวไปแล้วว่า secondary action จะเป็นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าท่าทางหลัก และเป็น
ท่าทางที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามลักษณะนิสัยที่เราวางให้แก่ตัวการ์ตูน แต่ในส่ วนของ 
overlapping action จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบในตัวการ์ตูน เช่น เสื้อผ้า เส้น
ผม เครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งจะเกิดการเคลื่อนไหวหลังจากเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยและหยุด
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การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ หลังจากตัวการ์ตูนหยุด ตัวอย่างของ overlapping action เช่น การ
เคลื่อนไหวของเส้นผมขณะส่ายหน้า หรือการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้าขณะวิ่งหรือกระโดด ซึ่งการ
เคลื่อนไหวเหล่านี้มักจะผนวกกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วง หรือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันด้วย 
 

2.1.7 Slow-in และ Slow-out 
หลักของการเร่งและลดโดยปกติหากสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะเริ่มต้นการเคลือ่นที่

จากช้าและเร็วขึ้นตามล าดับ จนความเร็วคงที่ในระดับหนึ่ง และช้าลงเมื่อเริ่มหยุดการเคลื่อนไหว
จนกระทั่งหยุดสนิท จะไม่เริม่ต้นโดยใช้ความเร็วอย่างเต็มที่หรือใช้ความเร็วที่เท่ากันตลอดการ
เคลื่อนไหว ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเร่งและแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การ
เคลื่อนที่ของรถหรือ ตัวอย่างพื้นฐานเดิม ๆ ที่ใช่บ่อยและเห็นชัดที่สุดก็คือการเด้งของลูกบอล ซึ่งจะมี
ความแรงและเร็วในการตกช่วงแรกและช้าลงเรื่อย ๆ ลดหลั่นกันไป ช่วงของความช้า-เร็วจะขึ้นอยู่กับ
จ านวนของภาพ In-betweens ที่น ามาใช้ (ภาพเยอะเคลื่อนที่ช้า ภาพน้อยเคลื่อนที่เร็ว) 

 
ภาพที่ 2-2 : ภาพแสดงจังหวะการเร่งความเร็วของแอนิเมชัน 

2.1.8 Arcs 
หลักองศาการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น การหันหน้าของมนุษย์ ลักษณะการหมุนของ

บานประตู หรือวัตถุที่มีแกนหรือจุดยึดอยู่ โดยหน้าที่ของ arcs จะเป็นเส้นร่างที่ใช้ก าหนดการ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง และท าให้เกิดความต่อเนื่องที่ดูเป็นธรรมชาติซึ่งหลัก
ของ arcs นั้นการเคลื่อนที่จะอิงลักษณะตามธรรมชาติที่มักจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งมากกว่าเส้นตรง 
แต่มีกรณียกเว้นให้ใช้เส้นตรงได้ ในกรณีตัวอย่างเช่น ต้องการให้เกิดความน่ากลัว คับแคบ หรือ เป็น
ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-3 : ภาพการแสดงการเคลื่อนไหวตามองศาแบบธรรมชาต ิ
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2.1.9 Timing 
หลักข้อส าคัญที่จะช่วยสร้างความกระชับของท่าทางในเรื่องของน้ าหนักและขนาด เช่น วัตถุ 

หรือตัวการ์ตูนที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ก็จะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าที่มีขนาดตัวเล็กกว่า 
ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดจ านวนของภาพที่น ามาใช้ในช่วงของท่าทางนั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ 
timing ช่วยในการหน่วงอารมณ์ หรือสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมเข้าใจในบทบาทของตัวการ์ตูนในขณะนั้น
ได้มากขึ้นอีกด้วยเช่น การเคลื่อนไหวช้า ๆ (ภาพแทรกหรือคีย์เฟรมเยอะ) อาจหมายถึงตัวการ์ตูน
ก าลังง่วงซึมหรือผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวเร็ว (ภาพแทรกหรือคีย์เฟรมน้อย) ก็อาจหมายถึงก าลัง
ตื่นเต้นหรือตกใจกลัวอยู ่

 
ภาพที่ 2-4 : ภาพการแสดงการแอนิเมชันแบบ Timing 

2.1.10 Exaggeration 

หลักของความเกินจริง เป็นหลักที่น าเอาแก่นอารมณ์หรือลักษณะท่าทางหลักของตัวการ์ตูนที่
ได้วางเอาไว้มาขยายให้ดูมากเกินความเป็นจริง อย่างเช่น ตัวการ์ตูนที่มีบุคลิกเศร้าอยู่ตลอดเวลา
ลักษณะของตัวการ์ตูนและบรรยากาศโดยรอบก็อยู่ในอารมณ์นั้นด้วย หรือลักษณะอารมณ์ของตัว
การ์ตูนที่แสดงอาการตกใจจนตัวลอย เป็นต้น 
เทคนิคที่น ามาใช้ในหลักของ exaggeration อาทิเช่น เรื่องของ take และ double take ซึ่งเทคนิค 
take จะหมายถึงอาการของ reaction ที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าปกติ ส่วน double take นั้นจะเป็น
อาการที่เกิดขึ้นมากกว่า take ขึ้นไปอีก และทั้งสองเทคนิคมักจะน าหลักของ squash และ stretch 
มาใช้ผสมผสานเข้าไปด้วย เพื่อให้อารมณ์ดูรุนแรงขึ้นจนผิดเพี้ยนไปจากปกติ 

 
ภาพที่ 2-5 : ภาพแสดงการแอนิเมชันแบบเกินจริง 
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2.1.11 Solid drawing หรือ Solid modeling and rigging 
เป็นการร่างภาพขึ้นอย่างหยาบ ๆ หรือสร้างหุ่นจ าลองขึ้น เพื่อช่วยในการออกแบบท่าทาง

การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้กับตัวการ์ตูนที่สร้าง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลในเรื่ อง
ความลึกของมิติ และน้ าหนักในท่าทางของตัวการ์ตูนด้วย ข้อควรระวังในการใช้หลักข้อนี้คือ เมื่อมี
การวาดภาพแทรกหรือ In-betweens ภาพที่เกิดขึ้นควรมีลักษณะเป็นสามมิติในมุมมองที่เป็นจริง
ตามธรรมชาติในสัดส่วนที่ตามองเห็นจริง 
 

2.1.12 Appeal 
หรือในต าราบางเล่มเรียกหลักข้อนี้ว่า character personality เป็นความแตกต่างของ

สัดส่วน รูปร่าง บุคลิกท่าทางของตัวการ์ตูนแต่ละตัว ซึ่งลักษณะส่วนตัวที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นจุดดึงดูด
ผู้ชมให้จดจ าได้ว่าเป็นตัวการ์ตูนใดแม้จะเห็นเป็นเพียงเงามืดก็ตาม 

ข้อควรระวังของ appeal คือ บุคลิกที่ประกอบด้วยของที่มีลักษณะเป็นคู่ เช่น แขน ขา ไม่
ควรอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะจะท าให้ภาพที่เกิดขึ้นดูแข็งไม่สมจริง และเกิดเงาที่บดบังซึ่งกันและ
กัน 
 
2.2 หลักการท างานของการสร้างภาพโมเดลสามมิติ 

โปรแกรม 3 มิติ ทั่วไปมีหลักการท างานดังนี ้
1. Object :การสร้างวัตถุสามมิติท าให้มองได้จากทุกมุมครบ 360 องศา 
2. Map :การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุสามมิติ 
3. Light :การใส่แสงให้กับวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้วัตถุดูสมจริง 
4. Camera :การก าหนดมุมกล้องเพื่อก าหนดมุมมองและสร้างภาพเคลื่อนไหว 
5. Render :การประมวลผลภาพจากภาพโครงร่างให้เป็นภาพที่มีพื้นผิว 
6. Effects :การใส่เทคนิคพิเศษให้กับวัตถุและสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 
2.3 การสร้างภาพสามมิติ 

ในการสร้างภาพสามมิติก็ยังอาศัยพิกัดคาร์ที่เซียน เช่นเดียวกัน แต่มีแกน Z ซึ่งเป็นแกนที่
ลากผ่านจุดก าเนิด ท ามุมฉากกับแกน X และแกน Y บนแกน Z ก็มีมาตรแบ่งระยะที่เท่ากัน 
เช่นเดียวกับแกนอื่นๆ ทิศทางของแกน Z+ จะชี้เข้าหาผู้ชม อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ที่แกน Z+ 
อาจชี้ออกจากตัวผู้ชมนั้นคือแกน X+ อาจจะชี้ไปทางซ้าย และแกน อาจชี้ลง และแกน Z+ก็อาจจะชี้
ออก เมื่อเป็นเช่นนี้ หากพิจารณาการวางแกน X,Y,Z ในทิศทางต่างๆกันก็จะพบว่า มีความเป็นไปได้ 
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8 แบบ ซึ่งรูปแบบการวางแกนที่สื่อต่อความเข้าใจรูปสามมิติมากที่สุดคือ แกน X+ ชี้ขวา แกน Y+ ชี้
บน แกน Z+ ชี้เข้าหาผู้ชม ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

นอกจากต าแหน่งจุดถูกก าหนดได้ชัดเจนบนพิกัดคาร์ทีเซียนแล้ว ยังรวมถึงการแสดงค่าการ
หมุน ซึ่งเป็นการหมุนรอบจุดหมุนที่วัดเป็นองศา ตามแกนใดแกนหนึ่งในสามแกนของพิกัดคาร์ทีเซียน 
ค่ามุมที่หมุนเป็นบวกหมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและค่าที่เป็นลบหมายถึงการหมุนตามเข็ม
นาฬิกา จากหลักการนี้จึงสามารถน าไปใช้กับการระบุต าแหน่งของวัตถุ หรือเคลื่อนย้ายต าแหน่งของ
ต าแหน่งของวัตถุไปในที่ว่างสามมิติได้อย่างแม่นย า 

ระบบพิกัดอื่นที่ใช้แสดงต าแหน่งของจุด ได้แก่ ระบบพิกัดเชิงขั้วเป็นพื้นที่วงกลมสองมิติที่มี
ศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดก าเนิด มีเส้นรัศมีที่ลากจากจุดก าเนิดในแนวตั้งให้เป็นมุมศูนย์องศา ซึ่ง
หากเส้นรัศมีกวาดไปรอบจุดศูนย์กลางจะสามารถก าหนดมุมบนเส้นรอบวงได้ครบ 360 องศา บนเส้น
รัศมีมาตรแบ่งระยะที่เท่ากัน 

หลักการของพิกัดระบบนี้ คือ การแบ่งเส้นรอบวงกลมออกเป็นส่วนเท่าๆกันแล้วล าดับตัวเลข
จากศูนย์ที่จุดเริ่มต้นเรื่อยไปจนครบวงกลม ท าให้เกิดเป็นมาตรฐานแสดงต าแหน่งของจุดได้ และหาก
พิจารณาเส้นรัศมีในระบบพิกัดจะพบว่า ความยาวของเส้นรัศมีจะใช้แสดงระยะห่างระหว่างจุด
ศูนย์กลางกับต าแหน่งจุดพิกัด ท าให้สามารถวัดหาต าแหน่งของจุดในพื้นที่วงกลมนี้ได ้

ระบบพิกัดทรงกลม เป็นการแสดงผลภายในรูปทรงกลมสามมิติโดยวิธีระบุต าแหน่งและมุม
จากจุดสังเกตการณ์ไปยังต าแหน่งของวัตถุ ระบบพิกัดนี้มักน ามาใช้กับการหาต าแหน่งของวัตถุที่
ปรากฏในที่ว่างสามมิติ เช่น ท้องฟูา ในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มักเกี่ยวข้องกับมุมมองของผู้ชมหรือมุม
กล้อง รวมทั้งต้องการแสดงถึงขอบเขตการมองโดย ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์เป็นตัวก าหนดผลของ
ภาพที่ปรากฏให้เห็น 

การรับรู้รูปร่างสามมิติสามารถรับรู้เป็นรูปวัตถุสามมิติได้ เช่น รูปหกเหลี่ยมสองมิติ อาจถูก
มองเป็นรูปลูกบาศก์ได้ในลักษณะภาพสามมิติ ภาพดังกล่าวง่ายต่อการมองได้ทั้งสองมิติและสามมิติ 
เนื่องจากเป็นภาพลายเส้น ในขณะที่ภาพจิตรกรรมหรือภาพถ่ายเปูฯวัตถุสามมิติได้ 

ภาพลายเส้นที่อาจมองเป็นหกเหลี่ยม หรือกล่องลูกบาศก์ ภาพลายเส้นที่ลบเส้นที่บังกันออก
ท าให้มองเห็นเป็นภาพบายเส้นสามมิติ ภาพวัตถุสามมิติมีน้ าหนักเฉดสีให้ความสมจริงขึ้น 

การสร้างภาพสามมิติที่ให้ความเหมือนจริงขึ้นไปอีกคือการโยงเส้นระหว่างจุดพิกัดต่างๆลงบน
ระนาบของแกน x,y,z แล้วจึงลบจุดและเส้นที่ถูกบังคับออกจากกระบวนการมองเห็นภาพสามมิติบน
ระนาบสองมิติจึงมีความซับซ้อนมาก ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยการมองเห็นภาพวัตถุเป็นระบบ 
สเตริโอด้วยตาทั้งสองข้างแล้ว ยังรวมถึงผลมาจากการรวมแสงของเลนซ์ลูกตาให้ฉายภาพมากกว่า
วัตถุที่มีขนาดเล็ก กล่าวคือ วัตถุที่อยู่ใกล้จะใช้เน้ือที่บนฉากรับภาพมากกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ 
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2.4 การย่อขยายภาพ (Scale) 
การย่อขยายภาพสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ โดยการเปลี่ยนขนาดหน้าต่างแสดงภาพ 

หรือเปลี่ยนขนาดของช่องแสดงภาพ เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี เช่น ถ้าต้องการ เปลี่ยน
ขนาดของภาพภาพหนึ่งในหน้าต่างเท่านั้น ถ้าขยายหรือย่อขนาดของหน้าต่างภาพทั้งหมดในหน้าต่าง
ก็จะขยายหรือย่อได้ด้วย ในกรณีนี้ จะกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนขนาดของภาพเฉพาะภาพใดภาพหน่ึง 

ภาพวัตถุภาพหนึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดได้โดยการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างจุด โดยทั่วไป
สามารถเปลี่ยนขนาดของภาพหนึ่งในหน้าต่างเท่านั้น ถ้าขยายหรือย่อขนาดของหน้าต่างห่างมากขึ้น
หรือท าให้ระยะห่างลดลง ค่านี้เราเรียกว่า สเกลลิงแฟกเตอร์ ถ้าค่าสเกลลิงแฟกเตอร์มากกว่า 1 ก็จะ
ได้ภาพขยาย ถ้าค่านี้น้อยกว่า 1 ก็จะได้ภาพย่อ ถ้าเท่ากับหน่ึงก็หมายถึงไม่มีผลต่อภาพวัตถุ 

เมื่อใดก็ตามที่มีการย่อหรือขยายภาพ จะต้องมีจุดๆหนึ่งมักจะเรียกว่า เป็นจุดประจ าที่ 
(fixed point ) ของการย่อขยายภาพซึ่งใช้ส าหรับเป็นจุดอ้างอิง 

ถ้าให้จุดก าเนิดเป็นจุดประจ าที่ จุดใดๆของภาพก็จะสามารถย่อหรือขยายได้โดยการคูณด้วย
แฟกเตอร์ Sx ส าหรับทิศทางในแกน X แฟกเตอร์ Sy ส าหรับทิศทางในแกน y ก็จะได้จุดใหม่ ดังนี ้

x’ = x x Sx 
y’ = y x Sy 
Sx คือ สเกลลิงแฟกเตอร์ในแนวนอน 
Sy คือ สเกลลิงแฟกเตอร์ในแนวดิ่ง 
ถ้า Sxไม่เท่ากับ Sy ผลก็คือภาพที่ได้จากการย่อหรีอขยายจะเกิดการผิดเพี้ยนไปจากภาพเดิม 

ถ้าสเกลลิงแฟกเตร์มากกว่า1 ภาพที่ถูกขยายแล้ว จะถูกเคลื่อนย้ายห่างออกไปจากจุดประจ าที่ ถ้า
สเกลลิงแฟกเตอร์น้อยกว่า 1 ภาพที่ถูกย่อแล้ว จะถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้กับจุดประจ าที่มากขึ้น ดัง
รูปแสดงปรากฏการณ์ดงันี ้

จุดประจ าที่ส าหรับการย่อขยายภาพอาจจะไม่ใช่จุดก าเนินก็ได้ ถ้าเป็นจุดใด ๆ จะต้องใช้ 3 
ขั้นตอน ดังนี ้
1.ย้ายจุดประจ าที่ ( xp ,yp ) ไปยังจุดก าเนิด จุดอ่ืน ๆ ของภาพ ( x,y )ก็จะถูกย้ายที่จุดใหม่ ( x,’y') 
2. จัดการย่อขยายภาพโดยที่จุดประจ าที่อยู่ที่จุดก าเนิด ก็จะได้จุดที่ใช้นิยามภาพจุดใหม่ เป็น( x”,y” ) 
3. ย้ายจุดประจ าที่ จากจุดก าเนิดไปยังจุดที่จุดเดิม ( xp, yp ) 
สมการนี้คือสมการส าหรับการย่อหรือขยายภาพ โดยที่จุดประจ าที่อยู่ที่จุด ( xp,yp ) 
 
2.5 การหมุนภาพ (Rotate) 

การหมุนภาพเป็นการแปลงอีกแบบหนึ่ง ส าหรับหมุนภาพนี้จะต้องก าหนดว่า จุดใดเป็นจุด
หมุนเสมอ หลังจากที่ภาพหมุนไปแล้ว ระยะห่างระหว่างจุดหมุนกับภาพจะยังคงมีค่าเท่าเดิม รูปร่าง 
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ลักษณะของภาพก็ยังคงเดิม แต่ภาพจะมีการจัดวางที่ต่างไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการหมุนนั่ นเอง 
การหมุนภาพนี้อาจจะหมุนทีละหลาย ๆ ภาพก็ได้ จะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็
ได้ และหมุนที่ใช้ก็อาจจะอยู่ภายในภาพหรืออยู่ภายนอกภาพก็ได ้

การอ้างถึงจุดพิกัด ( x,y ) นั้น นอกจากใช้ระบบพิกัดฉากแล้ว ( คือ ก าหนดต าแหน่งจุด โดย
บอกระยะทางในแนวนอนและในแนวดิ่ง ) อาจจะใช้ระบบพิกัดโพลาร์ก็ได้ ( ระบบพิกัดโพลาร์ คือ 
การบอกต าแหน่งจุดโดยใช้เวกเตอร์ ) 

ในทางปฏิบัติเราอาจจะต้องหมุนภาพรอบจุดใดๆก็ได้ ซึ่งไม่ใช่จุดก าเนิด ส าหรับในกรณีนี้
จะต้องใช้ 3 ขั้นตอนดังนี ้

1. ย้ายจุดหมุน ไปยังจุดก าเนิด เมื่อย้ายแล้ว ทุกๆจุดที่ใช้นิยามภาพก็จะถูกย้ายไปยังจุดใหม่
ด้วยในตอนน้ี จุดหมุนก็จะถูกย้ายไปยังจุดก าเนิด 
2. จัดการหมุนภาพรอบจุดก าเนิด 
3. ย้ายจุดหมุนจากจุดก าเนิด (0,0) กลับไปยังจุดเดิม 

 
2.6 การย้ายภาพ (Translate) 

จุดใดๆตามในระบบพิกัดโลกจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ต าแหน่งอื่นๆได้ โดยการเปลี่ยนค่าพิกัด 
เช่น ถ้าต้องการย้ายจุดไปยังจุดซึ่งอยู่ข้างบน 10 หน่วย และไปทางซ้ายอีก 5 หน่วย พิกัดของจุดใหม่ที่
ได้ก็คือ การย้ายจุด นั่นเอง 

โดยทั่วไปการย้ายจุดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยย้ายในแนวนอน H หน่วยและย้ายใน
แนวตั้ง V หน่วย สามารถเขียนแทนด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

x’ = x + H 
y’ = y + v 
ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นจะต้องย้ายทุกๆจุดที่ใช้ส าหรับนิยามภาพ จึงจะสามารถย้ายภาพ

ทั้งหมดไปยังจุดที่ต้องการได้ ดังรูป แสดงการย้ายภาพเครื่องบินจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง
หนึ่ง จุดทุกจุดที่ใช้ส าหรับนิยามภาพจะถูกย้ายไปยังต าแหน่งทีต้องการก่อนแล้วจึงท าการวาดภาพนั้น
ใหม่ทีต าแหน่งนั้น 
 
2.7 แสงของภาพ 3 มิติ 

ในการมองสิ่งต่างๆจุไม่สามารถมองเห็นสิ่งสวยงามวิจิตรพิสดารในโลกนี้ได้ หากปราศจากซึ่ง
แสง ทั้งนี้ เพระการมองเห็นของมนุษย์จ าเปูฯต้องอาศัยแสงสว่าง แสงมีอิทธิพลต่องานศิลปะในด้าน
ต่างๆ ทั้งนี้ เพระสรรพสิ่งต่างๆที่มองเห็น ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลจากตัวแปรของแสง เช่น ต าแหน่ง
แสง อุณหภูมิแสง ความสว่าง ประเภทของแสง เป็นต้น สามารถก าหนดเงื่อนไขตัวแปรเหล่านี้ได้ด้วย
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การจัดแสง ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความละเอียดลออต้องอาศัยประสบการณ์จากการสังเกตร่วมกับความไว
ในความรู้สึกและจินตนาการของศิลปินของผู้ชม การจัดแสดงในคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มีความ
คล้ายคลึงกับการจัดแสงบนเวทีละคร สตูดิโอและโรงถ่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความงาม
และบรรยากาศที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมภายใต้อิทธิพลของแสงนั้น 

การมองเห็นวัตถุสิ่งของรอบตัวได้เกิดจากแสงที่ส่องออกจากจุดก าเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ 
หรือหลอดไฟ แล้วมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผิวหน้าวัตถุ ท าให้วัตถุแสดงคุณสมบัติที่ผิวหน้าออกมา รวมทั้ง
การปรากฏของเงา ซึ่งเป็นพื้นที่ของช่องงว่างที่ปราศจากแสงสว่าง ในการจัดแสงนั้น เราอาจแบ่ง
ลักษณะของแสงออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 

แสงปฐมภูมิ ( Primary light ) เป็นล าแสงที่สว่างที่สุด และมักเป็นแสงที่สาดส่องจาก
แหล่งก าเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟที่ให้แสงสว่างจ้าเป็นรัศมีทุกทิศทาง ท าให้วัตถุที่อยู่ใต้
อิทธิพลของแสงประเภทนี้ ปรากฏเงาอย่างชัดเจน หากเป็นการจักฉากภายในสตูดิโอมักเป็นการสร้าง
แสงอาทิตย์เทียม การสร้างแสงชนิดนี้ท าได้ด้วยการติดตั้งหลอดไฟที่สว่างที่สุดไว้ในบริเวณนั้น โดยมัก
วางสูงเหนือหุ่นท ามุมประมาณ 45 องศา 

แสงเสริม ( Fill light ) เป็นแสงทีมีก าลังน้อย ไม่ค่อยกระด้าง มักเป็นแสงที่เกิดจากการ
สะท้อน เช่น แสงจากโคมไฟที่ส่องขึ้นบนเพดานห้องแล้วสะท้อนลงมาสู่พื้น ท าให้ห้องสว่างนุ่มนวล 

แสงหลัง ( Back light )เป็นการจัดแสงให้ส่องจากด้านหลังของหุ่นโดยกล้องจะวางอยู่หน้า
หุ่น ท าให้ภาพวัตถุปรากฏเป็นเงาด าของร่างวัตถุนั้น หรือที่เรียกว่าภาพโครงทึบ (Silhouette) 
เช่นเดียวกับการแสดงหนังตะลุง 

แสงฉาย ( Projector light ) เป็นแสงที่เกิดจากการฉายไปยังวัสดุโปร่งแสง ท าให้เกิดสีสัน
รูปร่างของวัตถุที่แสงนั้นผ่านไปตกลงบนฉาก ตัวอย่างเช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกแก้วสีที่
หน้าต่าง ไปกระทบลงบนพ้ืนภายในอาคาร หรือภาพที่ปรากฏจากเครื่องฉายภาพ 

แสงส่องเฉียง ( Grazed light ) เมื่อจุดก าเนิดแสงอยู่ใกล้กับวัตถุมาก จะท าให้วัตถุแสดง
ระดับที่ต่างกันของผิวหน้าออกมา เช่น พื้นที่ผิวของอิฐเปลือย จะปรากฏร่างเงาที่เป็นรอยต่อของอิฐ
อย่างชัดเจน แสงประเภทนี้ มักขึ้นกับพื้นที่ของผิวของวัตถุที่มีความสากหรือหยาบรวมทั้งบัมพ์แมป 
โดยหากจุดก าเนิดแสงท ามุมกับผิวหน้าไม่เกิน 45 องศา จะปรากฏเงาบนตัวผิววัตถุที่สวยงาม 
 
2.8 คุณสมบัติของแสง 

แสงมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองหลายประการ ได้แก่ การมีจุดก าเนิดแสงและมีต าแหน่งที่ตั้ง 
ซึ่งแสดงในลักษณะของค่าพิกัด x,y และ z บนที่ว่างพิกัดคาร์ทีเซียนเช่นเดียวกับวัตถุจุดก าเนิดแสง
อาจถูกวางอยู่ในต าแหน่งที่ไกลในระยะอนันต์ เช่น ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดก าเนิดแสงที่เป็น
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เพียงจุดสว่างเล็กๆ ในอวกาศที่มืดมิด หรือจุดก าเนิดแสงอาจวางอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้ เช่น หลอดไฟ
บนโต๊ะท างาน และเนื่องจากแสงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความสว่างแก่สรรพสิ่ง 
 
2.9 การหักเหของแสง และตัวกลางแสง 

แสงไม่เพียงแต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผิวหน้าวัตถุ แต่ยังรวมไปถึงปริมาตรที่มีอยู่ในตัววัตถุได้เช่น 
การหักเหของแสง เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแสงที่ส่องผ่าน เช่น แสงส่องผ่านอากาศลงในน้ า ท า
ให้มองเห็นต าแหน่งวัตถุใต้น้ าต่างไปจากเดิม รวมทั้งการกระเพื่อมหรือคลื่นที่ผิวน้ าท าให้แสงส่องผ่าน
ไปได้แตกต่างกัน ในการจ าลองการหักเหของแสงจะอาศัย ข้อมูลดัชนี การหักเหแสงของวัตถุแต่ละ
ชนิด ซึ่งส่งผลถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแสง รวมทั้งความเร็วของแสงที่เดินทางผ่าน
ตัวกลางที่ต่างกันออกไป ตัวแปรเหล่านี้ถูกน ามาใช้ค านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ซึ่งจะ
ให้ภาพที่เป็นผลจากการกระท าของแสงกับวัตถุใส เช่น แก้วเลนส์ ก้อนเพชรเจียระไน หรือแก้วผลึกที่
มีแสงส่องระยิบระยับสวยงาม และน่าตื่นตา 

2.9.1 ตัวกลาง และการส่องผ่านของแสง 
แสงแสดงอิทธิพลให้เห็นเมื่อส่องผ่านตัวกลางที่มีปริมาตร เช่น น้ า อากาศ รวมทั้งเนื้อของ

วัสดุแข็งใสบางประเภท ได้แก่ แก้ว หินบางชนิด เช่น หินเขี้ยวหนุมาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นอิทธิพลของ
แสงและบรรยากาศในชีวิตประจ าวันจากเมฆ หมอก ฝุุนละอองบรรยากาศท าให้เกิดแสงสีสวยงามขึ้น
ในท้องฟูา รวมทั้งการมองเห็นความชัดเจนของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติเรียกอิทธิพลของแสงกับ
บรรยากาศนี้ว่า ทัศนียภาพในบรรยากาศ ( Aerial perspective ) 
 
2.10 ทัศนียภาพในบรรยากาศ ( Aerial perspective ) 

ส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์แล้ว ผลของตัวกลางที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสมจริงใน
ภาพสามมิติ คือ บรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หมอกแดด เมฆ ฝน ฝุุน ละออง ควัน สิ่งเหล่านี้มี
คุณสมบัติบดบังแสงในบรรยากาศได้ไม่เท่ากัน ท าให้เรามองเห็นรูปร่างในสิ่งแวดล้อมได้เลือนรางอีก
ด้วย นอกจากนี้ระดับของแสงที่ส่องผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน ท าให้ความเข้มของเงาที่
ปรากฏออกมาแตกต่างกันไปด้วย ถึงแม้ว่าแสงจะสามารถส่องผ่านตัวกลางเหล่านี้ได้ แต่หากมีการวาง
ซ้อนกันหนามากขึ้น ก็อาจจะบดบังการมองเห็นได้ เช่น แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศในยามเช้า 
และเย็นจะผ่านชั้นบรรยากาศที่หนากว่าในเวลาเที่ยงวัน จึงท าให้สีสันของท้องฟูาแตกต่างไปตาม
กาลเวลา 
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2.11 เงา (Shadows) 
เงา (Shadows) เป็นบริเวณที่แสงสว่างถูกบดบัง เงาเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ภาพวัตถุแลดูมี

ระยะ เกิดมิติความลักและนูนของวัตถุ เงาเกิดขึ้นจากการที่มาวัตถุทึบแสงไปบดบังแสงสว่างที่ส่องจาก
จุดก าเนิด ซึ่งหากมีจุดก าเนิดแสงหลายๆดวงส่องไปยังวัตถุนั้นจะปรากฏเงามากกว่าหนึ่งเงา และเงา
จะมีสีด าสนิทเมื่อวัตถุนั้นมีคุณสมบัติทึบแสง แต่ในวัตถุที่มีความโปร่งแสงเงาจะมีสีด าที่จางลงหรืออาจ
มีสีของของวัตถุนั้นเจืออยู่ในเงาได้ เช่น แสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้สีเขียวจะสร้างเงาของใบ้ไม้ที่ อาจมีสี
เขียวที่แก่จัดจนด าเหมือนกับแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกแก้วสี จากการค้นพบกฎฟิสิกส์เกี่ยวกับแสงท า
ให้สามารถเลียนแบบลักษณะของแสงเงาให้เกิดขึ้นในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ได้ โดยใช้การ
ค านวณของโปรแกรมซึ่งสามารถสร้างสรรค์เงาได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ใช้ เป็นตัวแปร
หลายตัว ได้แก่ ลักษณะของจุดก าเนิดแสงระยะทาง และต าแหน่ง เป็นต้น 

ในภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ศิลปินอาจสร้างเงาขึ้นมาเฉพาะส าหรับวัตถุแต่ละตัว หรือ อาจ
ก าหนดเงื่อนไขที่ใช้ทั่วไปทั้งภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดจ านวนของจุดก าเนิดแสงที่มีในภาพนั้น 
วิธีหนึ่งที่นิยมท าคือการก าหนดจุดก าเนิดแสงด้วยไฟสปอตซึ่งจะเปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถควบคุม
รูปร่างและต าแหน่งของเงาได้อย่างอิสระ ในขณะที่การเลือกใช้แสงออมนิซึ่งเปล่งออกมารอบทิศทาง
จะให้ความสว่างในบริเวณโดยรวม และหากจุดก าเนิดแสงมีการเคลื่อนที่ก็ย่อมท าให้รูปร่างและ
ทิศทางของเงาเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดในเวลาต่างๆ
โดยเฉพาะเมื่อมีวัตถุอยู่ในภาพมากขึ้นก็ย่อมท าให้การสร้างเงามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เงาของวัตถุบาง
ชิ้นอาจไปพาดทับกับวัตถุชิ้นอื่นได้ ในกรณีนี้จ าเป็นต้องหาแนวล าแสงที่ส่องผ่านจากจุดก าเนิดแสงไป
ยังวัตถุ การตามรอยรังสี หรือ Ray tracing เป็นการหาแนวเส้นล าแสงเพื่อตรวจดูว่ามีวัตถุตัวอื่นขวาง
อยู่ในแนวล าแสงนี้หรือไม่ รวมถึงหารสร้างภาพสะท้อนที่ปรากฏบนผิววัตถุที่มีความมัน โดยอาศัยการ
ค านวณแนวล าแสงที่ส่องจากวัตถุรอบๆไปปรากฏอยู่บนตัววัตถุ ภายหลังจากที่ไดมีการค้นพบเทคนิค
นี้ท าให้นักออกแบบภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ สามารถสร้างสรรค์ภาพสามมิติได้อย่างสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น 

ในทางศิลปะแล่งเงาออกเป็น 2 ประเภท คือ เงาตกทอด ( Shadow ) เป็นเงาที่เกิดจาการบัง
ของวัตถุทึบแสงแล้วทอดไปยงทิศทางตรงกันข้ามกับจุดก าเนิดแสง หากเราสังเกตดูผิวพื้นของวัตถุที่
ขรุขระมีส่วนโค้งส่วนเว้า เช่น ก้อนหิน หรือแม้แต่รอยยับของผ้า ก็จะพบว่าบนพื้นผิวเหล่านั้นมีเงา
เล็กๆตกทอดเป็นจ านวนมากปรากฏอยู่ เงาเหล่านี้เป็น เงาบนวัตถุ ( Shade ) ที่ปรากฏบนพื้นผิว
ขรุขระ เงาประเภทนี้จะไม่เกิดชึ้นกับวัตถุที่มีผิวหน้าเรียบแบน 
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2.12 ทฤษฎียูวีแม็พ 
UV mapping อยู่ในกระบวนการสร้างแบบจ าลองสามมิติ หมายถึงการสร้าง map เพื่อโยง

แกน 2 มิติ (แกน U และ V ) เข้าหาข้อมูล 3 มิติ (แกน X Y และ Z) ตามระบบพิกัดคาร์ทีเซียน UV 
อาจถูกสร้างจากการใช้อัลกอริธึมค านวณโดยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรืออาจท าขึ้นโดยคนก็ได้ 
แบบจ าลอง 3 มิติหนึ่งๆอาจมี UV ได้หลายรูปแบบขึ้นกับความต้องการ โดยทั่วไปมักใช้ในการจัดวาง
ภาพ 2 มิติลงบนพื้นผิว 3 มิติ เช่นการท า texture หรือในบางกรณีบาง UV ก็มีหน้าที่ใช้ถ่ายโอน
ข้อมูลจากแบบจ าลองสามมิติไปยังรูป 2 มิติก็ได้ เช่นการใช้วิธีระบายสีโดยตรงลงบนแบบจ าลอง 3 
มิต ิ
 
2.13 ทฤษฎีเทกซ์เจอร์แม็พ 

Texture mapping อาจหมายถึงการใช้ UV map หรือการหาความสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อ
ค านวณว่าต าแหน่งบน face (3 มิติ) ใด ๆ ควรจะไปอ้างอิงค่าสีจากจุดไหนบนแผ่น texture ซึ่งเป็น
ภาพ 2 มิติ ทั้งนี้ค่าสีบน texture อาจจะเป็นค่าสีจริงที่จะน าไปเรนเดอร์ หรืออาจเป็นค่าเพื่อ
ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ค่าสี เช่นอาจเป็นค่าที่ใช้ในการเฉลี่ยน้ าหนักสีระหว่าง texture สี 2 texture ค่า 
normal หรือค่าความสูงของพื้นผิวเช่นในการท า displacement map ก็ได ้
 
2.14 ทฤษฎีนอร์มอลแมป 

Normal mapping เป็นการใช้ texture ก าหนดค่านอร์มอลบนแต่ละจุดบนโพลีกอนชิ้น
หนึ่งๆ โดยจะท าให้การสะท้อนแสงตรงจุดนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งจากหลักการนี้ท าให้เราสามารถสร้างภาพ
ลวงตา เพื่อช่วยให้โมเดลสามมิติที่มีความละเอียดต่ าดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้นทั้งที่มีจ านวนโพลี
กอนเท่าเดิม 

การสร้าง normal map อาจท าได้โดยการใช้แบบจ าลองสองชุด ชุดแรกเป็นโมเดลละเอียด
สูงที่อาจสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ส าหรับท า digital sculpt เพื่อให้รายละเอียดที่สมจริง ชุดที่สองเป็น
โมเดลที่ถูกลดความละเอียดจากโมเดลแรก จนมีความละเอียดต่ าเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะงานที่
ต้องการความเร็วในการประมวลผลสูง เช่นในเกมคอมพิวเตอร์ โมเดลชุดนี้อาจเป็นโครงโมเดลก่อนจะ
น าไปเพิ่มรายละเอียดให้กลายเป็นโมเดลแรกก็ได้ ขึ้นกับขั้นตอนการสร้างโมเดล เมื่อได้โมเดลทั้งสอง
ชุดแล้ว จึงคลี่ UV map จากโมเดลชุดที่สองหรือตัวที่มีความละเอียดต่ า จากนั้นจึงค านวนค่า 
normal จากพื้นผิวของโมเดลที่มีความละเอียดสูง แล้วน าไปบันทึกลงใน normal map โดยอิง
ต าแหน่งผ่าน UV map ที่คลี่เอาไว้ 
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2.15 ทฤษฎีการใช้กระดูกควบคุมการเคลื่อนไหว 
 ในงานแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ นิยมใช้กระดูกเพื่อบังคับการเคลื่อนไหว
ของโมเดลสามมิติ โดยแทนที่จะเก็บ key frame ของแต่ละการเคลื่อนไหวของแต่ละ vert (เช่น 
shape key) ก็อาจเก็บการเคลื่อนไหวของกระดูกแทน เมื่อมีการขยับกระดูก กระดูกก็จะไปบังคับให้
กลุ่มของ vert เคลื่อนที่ไปตามกระดูกนั้นๆ 
ลกัษณะการเกาะกระดูกของ vertex 
Weight 

โดยทั่วไปในโมเดลสามมิติหนึ่งๆถ้ามีกระดูกก็มักจะมีกระดูกหลายชิ้น โดย vertex หนึ่งๆอาจ
เกาะอยู่กับกระดูกมากกว่าหนึ่งชิ้น ด้วยน้ าหนัก (Weight) ที่แตกต่างกันไป เช่นเกาะกระดูก A ด้วย
น้ าหนัก 0.7 และเกาะกระดูก B ด้วยน้ าหนัก 0.3 โดยทั่วไปซอฟต์แวร์มักแสดงค่าน้ าหนักรวมเป็น 1.0 
หรืออาจค านวณจากอัตราส่วนต่อค่ารวม weight ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับซอฟต์แวร์ การใส่ค่า 
weight เริ่มต้นให้ Vertex นี้สามารถท าได้ทั้งแบบอัตโนมัติด้วยขั้นตอนวิธีที่แตกต่างกันไป หรือใช้การ
ระบายสีน้ าหนักโดยมนุษย์ (paint weight) หรือผสมทั้งสองวิธีการด้วยกันเช่นให้ซอฟต์แวร์ช่วย
ค านวณก่อน แล้วค่อยตบแต่งด้วยการ paint weight ในบางจุดเพ่ือเก็บรายละเอียด 

การเกาะกระดูกแบบนี้เหมาะกับการจ าลองการเคลื่อนไหวโมเดลที่มีผิวยืดหยุ่น เช่นคน สัตว์ 
เสื้อผ้า นอกจากนี้การค านวณการเกาะกระดูกจากน้ าหนักก็ยังมีหลายขั้นตอนวิธีให้เลือก เช่น Linear 
Blend Skin (LBS) หรือ Dual quaternionฯลฯ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและใช้เวลาในการ
ประมวลผลไม่เท่ากัน หรือบางครั้งอาจซับซ้อนกว่าการค านวณโดยใช้กระดูกควบคุม vertex โดยตรง 
เช่นอาจใช้กระดูกควบคุมโมเดลความละเอียดต่ า (low poly) แล้วใช้โมเดลความละเอียดต่ าไปท า
หน้าที่เป็นกระดูกเพื่อควบคุมโมเดลความละเอียดสูงเป็นต้น 
 
2.16 ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกล้อง 
   ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพยนตร์เพราะภาพสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์
ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉาก
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้สร้างภาพยนตร์ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่
ถ่ายเท่าใดและใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่องขนาดภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้
พอๆกับเรื่องอ่ืนในการสร้างภาพยนตร์ 

2.16.1ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก  ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุม-

กว้าง  ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้ทั้งหมด  สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็ม
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สัดส่วน  แม้สิ่งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม  ซึ่งภาพลักษณะนี้  จะใช้เป็นภาพแนะน า-
สถานที่  เหมาะส าหรับการปูเรื่องเริ่มเรื่องซึ่งภาพยนตร์ในต่างประเทศนิยมใส่ไตเติ้ลส่วนหัวไว้ในฉาก
ประเภทนี้ตอนที่ภาพยนตร์เริ่มเข้าเนื้อเรื่องภาพขนาดไกลนี้จะสร้างความรู้สึกโอ่อ่าอลังการแสดงออก
ถึงความใหญ่โตของสถานที่ความน่าเกรงขามความยิ่งใหญ่ และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึง
สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วยเช่น กลุ่มเรือโจรสลัดก าลังแล่นเรือออกสู่ทะเลกว้างโดยมีเรือ
ของหัวหน้าโจรสลัดแล่นออกเป็นล าหน้า ตามด้วยกลุ่มเรือลูกน้องอีกนับ 10ล า  โดยใช้ภาพขนาดไกล
มาก ตั้งกล้องในมุมสูงท าให้ผู้ชมเห็นถึงความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของโจรสลัดกลุ่มนี้เป็นต้น 

2.16.2ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
 ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้  แต่จะก าหนด
โดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถ้าเป็นคน  ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ด้านบนส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้าซึ่งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดงการ
เคลื่อนไหว ต าแหน่งที่อยู่ในการแสดงหรือในฉาก  ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพแนะน าตัว
ละคร หรือเริ่มฉากใหม่ได้บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นกันกับภาพขนาดไกลมาก และ
บางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot)  ส่วน
องค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น 

2.16.3  ภาพปานกลางMedium Shot หรือ MS) 
 ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคลผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึงศีรษะ
ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร   ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดี
ขนาดภาพปานกลาง เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกล้หรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตามจะต้องเปลี่ยนมา
เป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนื่องจากภาพจะ
กระโดดนอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกัน
ว่า ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมากในภาพยนตร์บันเทิง 

2.16.4 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  
 ภาพใกล้  ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง
อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง จะ
สามารถถ่ายทอดรายละเอียด  เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจน
มาก นอกจากนี้ยังจะท าให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพื่อท าให้เข้าใจถึงรายละเอียด
ของวัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ  และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุ
ที่กล้องก าลังถ่ายหรือสิ่งที่ก าลังน าเสนอ 
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2.16.5 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot 
หรือ BCU) 
 เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย  เพื่อให้ผู้ชมเห็นรายละเอียด
ของวัตถุ  หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆเช่นการถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง  ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดงเช่น จับภาพที่ดวงตาของ
นักแสดงท าให้เห็นน้ าตาที่ก าลังไหลออกจากดวงตา  เป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นขนาดภาพที่นิยมน ามา
ถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์  ซึ่งตมความเป็นจริงแล้ว เราสามารถที่จะประยุกต์หรือดัดแปลง
ขนาดภาพไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดอะไร  เพียงแต่ทั้งหมดนี้เป็นขนาดภาพสากลที่ท าให้เราเข้าใจ
ตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใดเท่านั้นนอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับ
ขณะชมภาพยนตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพเพียงย่างเดียว แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์
อื่นๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเช่ือถือและความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น 
 
2.17 มุมกล้อง (Camera Angle) 
 มุมกล้องจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเพื่อการถ่ายภาพยนตร์ซึ่ง
จะสัมพันธ์กับขนาดภาพด้วยหากสังเกตจากบทภาพยนตร์โดยทั่วไปนั้นจะเห็นว่ารายละเอียดเรื่องของ
ขนาดภาพและมุมกล้องต้องถูกเขียนมาควบคู่กันซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของ
กล้องอีกด้วยมุมกล้องเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างระดับการตั้งกล้องภาพยนตร์กับวัตถุที่ถ่ายการ
เลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆจะท าให้เกิดผลด้านภาพที่แตกต่างกันไปรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ชมที่จะแตกต่างกันออกไปด้วยหากจะแบ่งมุมกล้องในระดับต่างๆโดยเริ่มจากระดับสูงก่อนสามารถ
แบ่งได้ดังนี ้

2.17.1 มุมกล้องระดับสายตานก (Bird's eye view) 
 เป็นการตั้งกล้องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถ่ายภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพที่
นกมองลงมาด้านล่าง เมื่อผู้ชมเห็นภาพแบบนี้จะท าให้ดูเหมือนก าลังเฝูามองเหตุการณ์จากด้านบนมุม
กล้องในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เวิ้งว้าง ไร้
อ านาจตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีทางรอดเพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราจะเคยชินกับการ
ยืน นั่ง นอน เดินหรือใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนพื้นโลกมากกว่าที่จะเดินเหินยู่บนที่สูงและด้วยความที่มุม
ภาพในระดับนี้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากได้ครบเพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมาจึงท าให้
ภาพรู้สึกลึกลับ น่ากลัวเหมาะกับเรื่องราวที่ยังไม่อยากเปิดเผยตัวละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ 

2.17.2 มุมกล้องระดับสูง (High Angle) 
 ต าแหน่งของกล้องมุมนี้จะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่ายการบันทึกภาพในลักษณะนี้จะท าให้เห็น
รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดยตลอดจึงท าให้ภาพในระดับนี้มีความ
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สวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอื่น นอกจากนี้สิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับนี้มักจะท าให้
ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ าต้อย  ไร้ค่า  ไร้ความหมาย สิ้นหวัง ความพ่ายแพ ้

2.17.3 มุมกล้องระดับสายตา (Eye Level) 
 มุมกล้องในระดับนี้เป็นมุมกล้องในระดับสายตาคนซึ่งเป็นการเลียนแบบมาจากการมองเห็น
ของคนซึ่งโดยส่วนใหญ่คนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเองท าให้ภาพที่ผู้ชมเห็นรู้สึกมีความ
เป็นกันเอง  เสมอภาค และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่รายละเอียดของภาพใน
ระดับนี้จะสามารถมองเห็นได้แต่ด้านหน้าเท่านั้น 
 2.17.4 มุมกล้องระดับต่ า (Low Angle) 

เป็นการตั้งกล้องในระดับที่ต่ ากว่าสิ่งที่ถ่ายเวลาบันภาพต้องเงยกล้องขึ้นภาพมุมต่ านี้ก็มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้เช่นเดียวกันซึ่งจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายนั้นมีอ านาจมีค่าน่าเกรง
ขาม มีความยิ่งใหญ่ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพมุมสูง นิยมถ่ายภาพโบราณสถานสถาปัตยกรรม แสดงถึง
ความสง่างาม  ชัยชนะ  และใช้เป็นการเน้นจุดสนใจของภาพได้ด้วย 
 
2.18 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) 
 นักคิด นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะเป็นกลาง คือ 
ไม่ดีไม่เลว (neutral-passive)  การกระท าต่าง ๆ เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความส าคัญกับ “พฤติกรรม” มาก 
เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ สามารถวัดและทดสอบได้ 
                ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม ประกอบด้วยแนวคิดส าคัญ 3 แนวคิดดังต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) 
2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s Systematic Behavior Theory) 

 ทฤษฎีพื้นฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุก
อย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้  พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรู้ที่
เป็นอิสระหลายอย่างเสริมแรง (Reinforcement) ช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้น  

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) 
เอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค ์(Edward Lee Thorndike) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เกิดวันที่ 31 

สิงหาคม ค.ศ. 1814 ที่เมืองวิลเลี่ยมเบอรี่ (Williambury) รัฐแมซซาชูเสท (Massachusetts) และ
สิ้นชีวิตวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ที่เมืองมอนท์โร (Montrore) รัฐนิวยอร์ค (New York) เขาเริ่ม
การทดลองเมื่อปี  ค.ศ. 1898 เกี่ยวกับการใช้หีบกล (Puzzle-box) ทดลองการเรียนรู้จนมีชื่อเสียง 
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หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1899 เขาได้สอนอยู่ที่วิทยาลัยครู ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia 
University) ซึ่ง ณ ที่นั้นเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้  และ
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษทั้งของมนุษย์และสัตว์ 

ธอร์นไดค์ ได้ให้ก าเนิดทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1899 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีของเขาเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองตลอดระยะเวลา 41 ปีในการท างานทางด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้น เขาได้
ทดลองทางด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ และได้รวบรวมเป็นสถิติที่เชื่อถือได้ ผลงาน   ต่าง 
ๆ เขาได้ส่งให้วิลเลียม เจมส์ (William James) เป็นผู้ตรวจสอบและวิจารณ์ตลอดมา ผลงานของเขา
รวบรวมได้ประมาณ 507 ฉบับ ผลงานที่มีชื่อเสียงมากคือการทดลองการเรียนรู้ โดยการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยการลองถูกลองผิด (Trialand error) ซึ่งมีการสร้างกล่องปัญหา
หรือกล่องหีบกลขึ้น โดยเริ่มทดลองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และส าเร็จที่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ (New York Time) ใน
เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1934 กล่าวยกย่องว่าความส าเร็จของเขานั้นเป็นความส าเร็จครั้งแรกและครั้ง
สุดท้ายของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีเดียว (But First and Last he is a Scientist 
 

หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
ทฤษฎีของธอร์นไดค์เรียกว่าทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีนี้

กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus - S) กับการตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลัก
เบื้องต้นว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยที่การตอบสนอง
มักจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด เราเรียก
การตอบสนองเช่นนี้ว่าการลองถูกลองผิด (Trial and error) นั่นคือการเลือกตอบสนองของผู้เรียนรู้
จะกระท าด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมาก าหนดหรือชี้ช่องทางในการปฏิบัติให้และเมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้ว 
การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุด และ
พยายามท าให้การตอบสนองเช่นนั้นเช่ือมโยงกับสิ่งเร้าที่ต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ 
 
2.19 กฎการเรียนรู้ 
 1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 2.กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท า
ให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดอาจ
ลืมได้ 
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 3.กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
กับการตอบสนอง ความมั่งคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ หากไม่มีการ
น าไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได ้
 4.กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้
ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเรียนรู ้
 
2.20 ทฤษฎีอารมณ์และความรู้สึก 
 มีทฤษฎีที่แตกต่างของอารมณ์ความรู้สึกเพื่ออธิบายสิ่งที่อารมณ์และวิธีการที่พวกเขาท างาน
อยู่นี้เป็นยาก เนื่องจากอารมณ์สามารถวิเคราะห์จากมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้น นี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย
เนื่องจากอารมณ์สามารถวิเคราะห์ได้จากมุมมองที่แตกต่างกันมากในความรู้สึกหนึ่ง อารมณ์จะ
ซับซ้อน และละเอียด epitome ของอะไรท าเรามนุษย์ ในอีกแง่หนึ่งอารมณ์ที่มีความซับซ้อนและ
บอบบางที่ดีเลิศของสิ่งที่ท าให้เรามนุษย์ดูในความรู้สึกอีก อย่างไรก็ตาม มนุษย์อารมณ์เหมือน จะ
คล้ายกันมากกับ (ถ้าไม่เหมือน) ตอบกลับที่แสดงสัตว์อื่น ๆ ในความรู้สึกอื่นแต่อารมณ์ของมนุษย์ดู
เหมือนจะคล้ายกันมากกับ (ถ้าไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับ) การตอบสนองที่แสดงสัตว์อื่นๆ เพิ่มเติม 
อารมณ์ที่เรามีและวิธีการที่เรา express สะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคมของเรา แต่ดูยังเหมือนมาก
ว่า อารมณ์มีรูปตามธรรมชาติส่วนที่เลือกเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีและวิธีที่
เราแสดงให้พวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมของเราแต่ก็ยังดูเหมือนว่าอารมณ์มี
รูปการคัดเลือกโดยธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปเหล่านี้และคุณลักษณะอื่น ๆ ของความขัดแย้งของ
อารมณ์ที่ท าให้ตรวจทฤษฎียาก และมีผู้น าการสร้างทฤษฎีต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหล่านี้และคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่ขัดแย้งกันของอารมณ์ที่ท าให้การสร้างทฤษฎีที่ยากล าบากและได้น าไปสู่การสร้างความ
หลากหลายของทฤษฎีที่แตกต่างกัน 
            ทฤษฎีของอารมณ์อาจจัดประเภทในแง่ของเนื้อหาภายในซึ่งค าอธิบายที่ถูกพัฒนาขึ้น 
ทฤษฎีของอารมณ์สามารถแบ่งได้ในแง่ของบริบทภายในซึ่งเป็นค าอธิบายที่พัฒนาแล้วบริบทมาตรฐาน
คือมีชีวิต สังคม และภายใน บริบทที่เป็นมาตรฐานการวิวัฒนาการทางสังคมและภายในมีชีวิตทฤษฎี
ความพยายามเพื่อให้มีการวิเคราะห์ historical ของอารมณ์ มักจะมีประโยชน์ในการอธิบายว่า ท าไม
มนุษย์วันนี้มีอารมณ์ที่พวกเขาท า ทฤษฎีวิวัฒนาการพยายามที่จะให้การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของ
อารมณ์ที่มักจะมีความสนใจเป็นพิเศษในการอธิบายว่าท าไมมนุษย์ในวันนี้มีอารมณ์ที่พวกเขาท าสังคม
ทฤษฎีอธิบายอารมณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมและสังคม ทฤษฎีทางสังคมอธิบายอารมณ์
ความรู้สึกเป็นผลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมและสังคมวิธีการภายในความพยายามที่จะให้ค าอธิบายของ
กระบวนการอารมณ์ตัวเอง วิธีการภายในพยายามที่จะให้ค าอธิบายของกระบวนการอารมณ์ตัวเอง
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บทความนี้มีการจัดระเบียบทั่วทั้งสามประเภทนี้ และจะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ 
บทความนี้จะจัดรอบสามประเภทเหล่านี้และจะหารือเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ทฤษฎีเฉพาะบาง รวมทั้ งคุณลักษณะหลักของอารมณ์จะยังสามารถอธิบาย บางทฤษฎีที่
เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับคุณสมบัติหลักของอารมณ์จะได้รับการอธิบาย 
            ประเภทของทฤษฎีที่มีผู้ที่พยายามที่จะอธิบายกระบวนการอารมณ์ของตัวเองพูดง่าย ๆ 
กระบวนการความรู้สึกเริ่ม ด้วยความเข้าใจของตัวกระตุ้น ถึงแม้ว่าในบางกรณี "กระตุ้น" อาจเป็นค่า
ภายใน ตัวอย่าง ความคิด หรือหน่วยความจ าแบบ โดยทั่วไปกระบวนการอารมณ์ที่เริ่มต้นด้วยการ
รับรู้ของกระตุ้นแต่ในบางกรณีที่ "กระตุน้" อาจจะภายใน ตัวอย่างเช่นความคิดหรือหน่วยความจ าแรก 
ๆ ของกระบวนการอารมณ์กิจกรรมระหว่างที่เข้าใจและการทริกเกอร์ของการตอบสนองต่อร่างกาย 
(นั่นคือ การตอบสนองอารมณ์), และส่วนหลังของกระบวนการความรู้สึกเป็นการตอบสนองต่อ
ร่างกาย: การเปลี่ยนแปลงในอัตราหัวใจ ความดันโลหิต สีหน้า ผิว conductivity และอื่น ๆ ส่วนต้น
ของกระบวนการอารมณ์เป็นกิจกรรมระหว่างการรับรู้และกระตุ้นการตอบสนองของร่างกาย (นั่นคือ
การตอบสนองอารมณ์), และส่วนที่ต่อมาของกระบวนการทางอารมณ์ที่มีการตอบสนองของร่างกาย: 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเต้นหัวใจ ความดันโลหิต แสดงออกทางสีหน้าการน าผิวหนังและอื่นๆ 
            ส่วนใหญ่ของทฤษฎีที่จะพิจารณาในส่วนนี้มุ่งเน้นในในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการ
ความรู้สึกเนื่องจาก — ตามการทฤษฎีเหล่านี้ — อารมณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นจะถูกก าหนดในระหว่างนี้
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ ส่วนใหญ่ของทฤษฎีที่จะได้รับการพิจารณาในส่วนนี้มุ่งเน้นในส่วนเริ่มต้น
ของกระบวนการอารมณ์เพราะตามทฤษฎีเหล่านี้ที่อารมณ์ความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นจะถูก
ก าหนดในระหว่างส่วนหนึ่งของกระบวนการนีโทมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความเรียบง่าย
หรือจ านวนเชิงซ้อนในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการอารมณ์อาจจะ ซึ่งมีระยะการแข่งขันรับรู้ และ
ไม่ใช่รับรู้ทฤษฎี มีแต่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการเรียบง่ายหรือซับซ้อนส่วนต้นของกระบวนการทาง
อารมณ์ที่อาจจะมีที่มีน าไปสู่การแข่งขันทางความคิดทฤษฎีและไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้สอง
ชนิดของทฤษฎีจะกล่าวถึงในส่วนนี้ เป็นเป็นชนิดที่สาม ทฤษฎีค าติชม somatic ทั้งสองประเภทของ
ทฤษฎีที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้เป็นเป็นประเภทที่สามที่ร่างกายของทฤษฎีความคิดเห็น 
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บทที่  3 

ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 
3.1 แนวคิด 

แนวคิดของเกมเป็นเกมแนวส ารวจค้นหาความจริงต่างๆที่เป็นปมปริศนาโดยมีเหตุการณ์ต่าง
เป็นตัวด าเนินเรื่อง ผู้เล่นจะเกิดอารมณ์ร่วมในเกม จะมีความกดดัน ความตึงเครียด ความน่ากลัว 
ความกล้า ผสมกันจนกลายเป็นความสนุก และผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะมันการสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่
รอบๆตัวเพราะอาจเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้ เล่นนั้นผ่านเหตุการณ์หรืออุปสรรค์นั้นไปได้ 
และในเกมยังมีผีซึ้งเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีไว้เพื่อด าเนินเรื่องให้มีความสนุก ตื่นเต้นและไม่ท าให้เกม
นั้นเกิดความน่าเบื่อ โดยที่ผีนั้นจะมีลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างวัฒธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก จนกลายเป็นผีที่มีรูปแบบลักษณะที่มีความมเฉพาะตัวสูง 

ผู้เล่นจะต้องรู้จักที่จะสังเกตสิ่งของต่างๆรอบตัวเพื่อน าเอาไปใช้ในเหตุการณ์ส าคัญต่างๆและ
ยังที่จะต้องรู้จักบริหารพลังงานไฟฉายที่ในเกมให้มาเพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดได้ ต้องจดจ าเส้นทางต่างๆ
ที่ที่เดินผ่านมา ท าให้เกมนี้จ าเป็นต้องมีทักษะในการจัดการบริหารทรัพยากรที่ตนเองมีอย่างคุ้มค่า
ที่สุดเพื่อความอยู่รอด  

โดยที่เกมจะมีระบบ ไฟฉายที่สามารถใช้ฉายไฟเพื่อป้องกันตัวเองจากผีได้ แล้วยังใช้เพื่อน า
ทางเพราะเมื่อผู้เล่นฉายไฟไป ณ จุดที่มีสัญญาลักษณ์ที่สามารถน าทางผู้เล่นก็จะทราบว่าควรเดินไป
ทางไหนต่อ และระบบไฟฉายนี้ยังจ าเป็นที่จะต้องเติมพลังงาน จึงมีระบบเก็บของที่สามารถเก็บถ่าน
ฉายเพื่อใช้ในการเติมพลังงานของไฟฉายในเวลาที่พลังงานหมด ระบบเก็บของยังสามารถเก็บสิ่งของ
อื่นๆได้อีกเช่น กุญแจ แผนที่ เพื่อเอาไว้แก้ปมปริศนาในเหตุการณ์ต่อๆไป 

แนวเกมเป็นเกม Adventure + Horror ที่จะให้เราเข้าไปสนุกกับเรื่องราวอันเป็นปริศนา
ต่างๆ ที่ผู้เล่นจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผู้เล่นจะต้องปลดล็อคเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะไปสู่บทสรุป
ของเรื่องราวทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เล่นจะได้เป็นเหมือนตัวละครในเกมที่จะท าให้ผู้เล่นได้เข้าไปผจญภัยใน
บรรยากาศสยองขวัญและหลอนประสาทไปตลอดทั้งเกม 
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3.2กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาท่ี1: เกม Silent hill  

 
ภาพที่ 3-1 : ภาพแสดงตัวอย่างเกมSilent hill 

เกม Silent hill เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามจนประสบความส าเร็จ จนสามารถท าให้
เป็นเกม    ซีรี่ย์สยองขวัญอันดับต้นๆของโลก ซึ่งความส าเร็จของเกมนี้ไม่ได้เกิดจากเนื้อเรื่องเพียง
อย่างเดียวสิ่งส าคัญของเกมที่ท าให้เกมนี้ติดตราตรึงใจแก่คนทั่วไปก็ บรรยากาศหลอนๆ ที่มีแต่หมอก
ควันเต็มไปหมด ปีศาจที่อัปลักษณ์และวิปราศ ความยากจนถึงขั้นต้องปาจอยทิ้งได้นั่นแหละคือสิ่งที่
เกมนี้มีจนกลายเป็นเกมแห่งต านานไปตลอดการ 
จุดเด่นของเกม Silent hill 

- มุมกล้องบุคคลที่สามแบบติดต้ังตามสถานที่ ซึ่งมีการตัดไปมาตามตัวละคร 
 - การจัดแสงของเกมที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ชวนสยดสยอง 
 - เนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนและชวนให้น่าติดตาม 
 - ฉากและสิ่งของต่างๆที่ประกอบกันได้อย่างลงตัวดูแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จุดด้อยของเกม Silent hill 
 -เนื้อหาของเกมที่รุนแรง 
 -เกมมีความตึงเครียด อาจท าให้เกิดความเครียดได ้
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 

 จากจุดเด่นของเกม Silent hill นั้นสามารถน าเอาวิธีของการด าเนินเนื้อเรื่องของเกมที่
ซับซ้อนและระบบของมุมกล้องที่เป็นเอกลักษณ์ มาประยุกต์ใช้เข้ากับโครงงาน 
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กรณีศึกษาท่ี2: เกม Biohazard 

 
ภาพที่ 3-2 : ภาพแสดงตัวอย่างเกมBiohazard 

เกม Biohazard เป็นอีกหนึ่งเกมในต านาน และเป็นซีรี่ย์เกมระดับยอดฮิตตลอดการ ด้วย
บรรยากาศและจังหวะของศัตรูในการปรากฏตัวในเกมที่ท าให้เราตกใจกลัวได้เกือบตลอดเวลา เกมนี้
ท าให้ผู้เล่นต้องระวังตัว และต้องพยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นให้ได้ โดยเนื้อเรื่องจะออกไป
แนววิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาวุธที่จะท าลายโลกได้ซึ่งเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ท าให้เกิดปรากฎการณ์ 
ถกเถียงกันถึงเรื่องซอมบี้อย่างจริงจังกันขึ้นมาแล้ว 
จุดเด่นของเกม Biohazard 

- มุมกล้องของเกมที่ตัดสลับไปมาตามตัวละครที่เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ 
 - ระบบเก็บของที่สามารถจะเก็บของส าคัญต่างๆที่จะใช้ในการไขปริศนา 
 - เนื้อเรื่องที่สนุกเข้มข้น ชวนติดตามและคาดเดาได้ยาก 

- โครงสร้าง สถาปัตยกรรมที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสามารถสร้างภาพในหัวของตัวผู้เล่นได้อย่าง
ง่ายดาย 

 - Interface ที่ใช้งานได้ง่ายไม่ท าให้สับสนต่อการใช้งาน 
จุดด้อยของเกม Biohazard 

-ฉากในเกมพื้นที่ของเกมนั้นเป็นบริเวณที่กว้าง จึงท าให้ในบางครั้งต้องการที่จะกลับไปท า
ภารกิจ จะต้องใช้เวลาในการเดินกลับนาน  

 -ตัวเกมจะมีอาการสะดุดในขณะที่กล้องตัดสลับไปมา 
-ผีที่มีความสามารถน้อยเกินไป เช่นเดินช้า และโจมตีที่เชื่องช้า จึงท าให้ขาดความตื่นเต้นใน
การเล่น 

วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 
จากจุดเด่นของเกม Biohazard นั้นสามารถน าเอามาประยุกต์ใช้ได้ ด้วยหลักการ ใช้

Interface ที่เข้าใจง่าย จังหวะของเกมที่สามารถท าให้ผู้เล่นนั้นตกใจ มุมมองของการจัดวางกล้องที่ท า
ให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม และโครงสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
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กรณีศึกษาท่ี3: เกม Fatal Frame 

 
ภาพที่ 3-3 : ภาพแสดงตัวอย่างเกมFatal Frame 

เกม Fatal Frame คือซีรี่ย์เกมแห่งความหลอนในระดับต านานของโลกเกมหนึ่งด้วย รูปแบบ
วิญญาณ จังหวะ บรรยากาศ ตัวละคร เสียง และระบบการเล่นที่ไม่เหมือนใคร ความยากที่ผู้เล่นต้อง
ปวดขมับ ความหลอนที่ผู้เล่นต้องเปิดไฟนอนหรือทิ้งจอยไปดื้อๆเพราะความหลอนในระดับสูงสุด เกม
นี้คือหนึ่งในตัวอย่างเกมที่ดีที่สุดที่ถูกพัฒนาออกมาให้แตกต่างจากเกมสยองขวัญทั่วไป และเด่นกว่า
เกมอื่นๆ จนอยู่ในระดับเดียวกับเกมในต านานเกมอื่นๆเลยทีเดียว 
จุดเด่นของเกม Fatal Frame 

-ลักษณ์ของผีในเกม Fatal Frame ที่เป็นลักษณ์ของพลังงานที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่งช่วยท า
ให้เกม Fatal Frame มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

-ตัวละครจะมีกล้องถ่ายรูปที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้ 
-ตัวละครมีไฟฉาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์น างาน 
-วิธีการแก้ไขปริศนาที่มีความสมเหตุสมผล 

จุดด้อยของเกม Fatal Frame 
-เกม Fatal Frameนั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้การอ่านเป็นส่วนประกอบส่วนหลักในการเล่น 

เพื่อที่จะท าให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจเรื่องราวภายในเกม จึงท าให้คนที่อ่านภาษาอังกฤษไปออกไม่สามารถเล่น
เกมนี้ได้ หืออาจเล่นได้ด้วยความไม่เข้าใจเต็มร้อย 

-ระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เข้าใจได้ยาก ซึ่งอาจท าให้หลงทางได ้
วิเคราะห์การน าไปใช้ในงาน 

จากจุดเด่นของเกม Fatal Frameนั้นสามารถน าเอาลักษณ์ของการใช้อุปกรณ์น าทางโดยที่
เกมของโครงงานได้ตัดสินใช้เป็นไฟฉาย และยังน าลักษณะของผีที่เป็นรูปแบบของพลังงานมาผสมกับ
รูปแบบผีที่มีลักษณะมีร่างกายมาผสมเข้าด้วยกัน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  4 

ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
 
4.1โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 

4.1.1 เนื้อเรื่อง 
นานมาแล้วมีข่าวข่าวหนึ่งที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นและเป็นข่าวที่ท าให้ผู้คนนั้นที่ได้ยินหรือทราบ

ข่าวนี้นั้นต่างก็กลัวกันไปหมด นั้นคือข่าวที่มีคนทั้ง 12 คนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและตอนนี้
ต ารวจก็ยังไม่มีหลักฐาน หรือการเชื่อมต่อเรื่องราวอะไรเลย  

ฌอห์น 1 ใน 12 คนได้ตื่นมาในห้องๆ หนึ่ง เขารู้สึกปวดหัวมาก เขาจ าอะไรไม่ได้เลยว่าท าไม
เขาถึงมาอยู่ที่แห่งนี้ได้ แต่เมื่อสายตาเขาปรับเข้ากับความมืดได้นั้น เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเขาเห็น
ลอยเลือดตามพ้ืนและตามตัวเขา เขารีบลุกขึ้นยืนและเห็นไฟฉายอยู่แถวนั้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาเพ่ือใช่
ส ารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆและใช้น าทาง เขาได้พบกับลอยเลือดจึงเกิดความสงสัยเขาจึงตามลอยเลือดนี้ 
ไปสู่ความมืดของบ้านหลังน้ัน และปมปริศนาอันมืดมน 

4.1.2 การด าเนินเนื้อเรื่อง 
เกม DeathBreath เป็นเกมที่ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็น ฌอห์น 1ใน 12 คนที่โดนผู้ร้ายลักพา

ตัวไปฆ่าเพื่อน าร่างกายและวิญญาณไปท าพิธีปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมา โดยเริ่มจากการเริ่มเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวด้วยการส ารวจ ซึ่งตัวละครจะมีไฟฉายไว้เพื่อใช้ไขปริศนาต่างๆด้วยการส่องไฟฉาย 
และยังสามารถเก็บสิ่งของที่เป็นของส าคัญเพื่อน าไปแก้ไขปริศนาที่มีอยู่ภายในเกมได้ และเกมยังผีที่
เป็นศัตรูมาค่อยก่อกวนไม่ให้แก้ไขปริศนาได้ส าเร็จ ซิ่งผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถในการควบคุมเกม
เพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีของผี โดยเกมจะมีการผสมผสานระบบต่างๆที่พูดมาข้างต้นไว้อย่างลง
ตัว 
 
4.2Storyboard เกม 

อธิบายStoryboard เกม 
• Player ประกอบด้วย  
- Energy Flashlight พลังงานไฟฉาย  
- Heartbeat Speed อัตราการเต้นของหัวใจ  
- Movement Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละคร  
- Flick การสะบัดผี  
- Flashlight System ระบบไฟฉาย  
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- Movement System ระบบการเคลื่อนที่ของตัวละคร  
- Heartbeat System ระบบการเต้นของหัวใจ  
- Flick System ระบบการสะบัดผี  
- Survey System ระบบส ารวจ 
- Detect System ระบบตรวจจับ  
- Storage System ระบบเก็บของ  
• Ghost ประกอบด้วย  
- Heart พลังงานชีวิตของผี  
- Movement Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ของผี  
- Movement System ระบบการเคลื่อนที่ของผี  
- Flashlight System ระบบไฟฉายที่ส่งผลต่อผี  
- Heart System ระบบพลังงานชีวิตของผี  
- Arrest System ระบบจับตัว • Sound  
- Sound Background เสียงของฉาก  
- Sound System ระบบเสียง • Save / Load  
• Flashlight System  
- Fight of ghost ระบบการต่อสู้กับผี  
- Show vestige ระบบน าทาง  
• UI - TimeUI สัญลักษณ์แสดงเวลา  
- HeartbeatUI สัญลักษณ์แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ  
- Energy FlashlightUI สัญลักษณ์แสดงพลังงานไฟฉาย  
- Inventory สัญลักษณ์แสดงระบบเก็บของ  
• Cutscene  
- Animated ภาพเคลื่อนไหวแสดงเรื่อง  
- Subtitle บทพากย์ของ Cutscene  
• Scene  
- Warps scene จุดเคลื่อนที่ของฉากต่อฉาก  
- Load scene การโหลดฉากแต่ละฉาก  
• Inventory  
- Battery สิ่งของที่ใช้เพิ่มพลังงานไฟฉาย  
- Key สิ่งของที่ใช้เปิดประตูที่ปิดไว้  
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- Paper สิ่งของที่ใช้ผ่านฉากส าคัญ  
• Practise Object  
- Open สิ่งของที่ใช้เปิดได้  
• Show Object  
- ShowUI สิ่งของที่แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นได้  
• Object • Light System  
- Value ความเข้มของแสง  
- Open / Off ระบบเปิดปิดแสงไฟ  
- Time Light System ระบบเวลาที่ใช้แสงไฟได้  
• Camera - Camera Switch ระบบการเปลี่ยนกล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่4-1 : ภาพแสดง Storyboard เกม 
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4.3Character Design 

4.3.1 ตัวละครหลัก 
ฌอห์น เป็นหนุ่มโสด ที่มีอาชีพเป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดาๆทั่วไป เขาเกิดจาก

ครอบครัวที่อบอุ่น มีพอกินพอใช้ พ่อเขาเป็นทหาร ฌอห์นจึงติดความมีระเบียบและความใจเย็นมา
จากพ่อเขา แต่ในความเงียบสงบนั้น ก็ยังมีความบ้าบิ่นอยู่ภายใน หากเขาได้พบหรือเจอเหตุการณ์ที่
ท าให้เขาสับสนหรือกดดันมากๆเขาก็จะแสดงความบ้าบิ่นออกมาได้อย่างง่ายๆ เหตุการณ์ที่เขาต้อง
พบเจอในครั้งนี้จะท าให้เขาได้รับรู้ถึงความสิ้นหวัง ความสับสน จนกระทั่งความบ้าบิ่นที่อยู่ในตัว แม้
เขาจะไม่อยากรู้จักมันก็ตาม 
แบบร่างตัวละครผู้ชาย 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่4-2 : ภาพแสดงแบบร่างตัวละครผู้ชาย 
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4.3.2 แบบร่างตัวละครผู้หญิง 
ตัวละครหญิงได้แนวคิดมาจากความอ่อนไหวทางด่านอารมณ์ที่มากกว่าเพศชาย จึงได้ร่าง

แบบตัวละครที่เป็รเพศหญิงขึ้นมา โดยที่จะมีรูปแบบของชุดที่ใส่ให้มีความคล่องแคล่วเหมาะแก่การที่
จะวิ่ง กระโดด เดินไปในที่ต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 

 
ภาพที่4-3 : ภาพแสดงแบบร่างตัวละครผู้หญิง 
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โมเดลตัวละคร 

 
 

ภาพที่4-4 : ภาพแสดงโมเดลตัวละคร 
 

4.3.3 ศัตรูผี 
แจ๊ค เขาเกิดในตละกูลที่มั่งคั่ง ตละกูลเขาท างานขายหนังสือพิมม์มาอย่างช้านาน ในวัยเด็กเขา

มักจะถูกปล่อยให้ตามล าพังในบ้านของเขา เขาเป็นคนเก็บกด คิดมาก และโมโหร้าย เมื่อเขาโตขึ้นเขา
ได้ครอบครองกิจการของทางบ้านทั้งหมด เขามีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกสองคน มีชีวิตที่เ รียกว่าใคร
เห็นก็ต้องอิจฉา จนกระทั่งกิจการเขาโดนโกงโดยคนในบริษัท ทั้งหมด จนกิจการเขาก็ได้ปิดตัวลงบ้าน
เขาโดนยึด ภรรยาเขาเป็นโรคร้าย ชีวิตเขามีแต่ความทุกข์ มีแต่ความแค้น จนกระทั่งเขาก็เก็บอารมณ์
นั้นไม่ไหวเขาได้ฆ่า ลูกทั้งสองคนและภรรยาของเขาให้ตายตกตามกันไป เขาถูกจับในเวลาต่อมา เขา
ถูกศาลพิจารณาว่าเป็นบ้า จึงถูกส่งตัวเข้าโรงบาลโรคจิตเพื่อบ าบัด ให้หายดี เวลาผ่านไป 3 เดือน เขา
ก็หนีออกจากที่นั่นแล้วหายตัวไปเป็นเวลานานถึง 2 ปีและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วกับการแก้แค้น ความ
พยาบาท เขาจะน ามันทุกอย่างกลับมา เวลาแห่งความอบอุ่น ที่เขาถวินหา เขาพบแล้ววิธีที่จะท าให้
เขาได้พบกับแสงสว่างที่เขาต้องการ 

 
4.3.4 แบบร่างผี 

ได้แนวคิดมาจากผีของไทยผสมกับผีของต่างประเทศ ซึ่งผีของไทยนั้นจะมีลักษณะที่ไร้ตัวตน
ไม่สามารถสัมผัสได้ ส่วนผีของต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายผีดิบและมีรูปร่าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สามรถสัมผัสได้ จึงเกิดเป็นลักษณะของผีในเกมนี้คือจะมีลักษณะที่ไม่สามรถสัมผัสได้และมีรูปร่าง
คล้ายผีของต่างประเทศ 

 
ภาพที่4-5 : ภาพแสดงแบบร่างผี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่4-6 : ภาพแสดงแบบร่างผี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3.5 โมเดลผี 
โมเดลผีผู้ชายโดยมีแนวคิดว่าต้องการที่แสดงว่าน่ากลัวด้วยการที่มีรอยเลือดติดอยู่ตามเสื้อผ้า 

 

 
ภาพที่4-7 : ภาพแสดงโมเดลผีด้านหน้า 

 
ภาพที่4-8 : ภาพแสดงโมเดลผีด้านข้าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่4-9 : ภาพแสดงโมเดลผีด้าน Perspective 

 
ภาพที่4-10 : ภาพแสดงโมเดลผีด้าน Perspective 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3.6 โมเดลผีผู้หญิง 
มีแนวคิดในการออกแบบว่าต้องการให้มีความน่ากลัวด้วยการแสดงออกทางสีหน้าให้มาก

ที่สุด 

 
ภาพที่4-11 : ภาพแสดงโมเดลผีผู้หญิงด้านหน้า 

 
ภาพที่4-12 : ภาพแสดงโมเดลผีผู้หญิงด้านข้าง 

 
ภาพที่4-13 : ภาพแสดงโมเดลผีผู้หญิงด้าน Perspective 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3.7 โมเดลผีลูกน้อง 
มีแนวคิดในการออกแบบว่าต้องการให้มีความรววดเร็วว่องไว เป็นผีที่ท าลายได้ง่ายที่สุด

 
ภาพที่4-14 : ภาพแสดงโมเดลผีลูกน้องด้านหน้า 

  
ภาพที่4-15 : ภาพแสดงโมเดลผีลูกน้องด้านข้าง 

 
ภาพที่4-16 : ภาพแสดงโมเดลผีลูกน้องด้าน Perspective 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3.8 โมเดลผี Taxi  
มีแนวคิดในการออกแบบคือ จะมีรูปร่างหน้าตาที่ยังไม่น่ากลัวมากยังมีสภาพของมุนษย์
เหลืออยู่พอสมควรเพราะต้องการสื่อให้เห็นเหมือนกับในภาพคัดซีนที่เป็นกระเล่าเรื่อง

 
ภาพที่4-17 : ภาพแสดงโมเดลผีTaxi ด้านหน้า 

 

 
ภาพที่4-18 : ภาพแสดงโมเดลผีTaxi ด้านข้าง 

 
ภาพที่4-19 : ภาพแสดงโมเดลผีTaxi ด้าน Perspective 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3.9 โมเดลผีหัวหน้า 
มีแนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่ง ทรงพลัง และน่ากลัวกว่าผี

ตัวอื่นๆ ด้วยการออกแบบให้เหนือจริงผิดไม่คล้ายกับรูปร่างของมุนษย์ 

 
ภาพที่4-20 : ภาพแสดงโมเดลผีหัวหน้าด้านหน้า 

 
ภาพที่4-21 : ภาพแสดงโมเดลผีหัวหน้าด้านข้าง 

 
ภาพที่4-22 : ภาพแสดงโมเดลผีหัวหน้าด้าน Perspective 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.4 บรรยากาศและอารมณ์ภายในเกม 
ฉากต่างๆภายในเกมจะมีลักษณะของบรรยากาศที่มืด มีไฟสลวดมองเห็นได้ค่อนข้างล าบาก 

เพื่อสร้างความน่ากลัว ความกดดัน และบีบให้ผู้เล่นนั้นต้องสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้เกิดประโยนช์
แก่ตัวผู้เล่นเอง 

 
ภาพที่4-23 : ภาพแสดงหน้าเมนูของเกม Death Breath 

 
ภาพที่4-24 : ภาพแสดงบรรยากาศภายในเกม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่4-25 : ภาพแสดงบรรยากาศภายในเกม 
 
4.5โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช ้

ส่วนของ Model 3D 
-ใช้ Autodesk Maya ในการขึ้นรูป คน ผี สิ่งของต่างๆภายในอาคารและโครงสร้างของอาคารด้วย 
เพราะว่า การสร้าง Polygon ใน Maya สามรถ Export เป็น FBX เพื่อเก็บค่าอนิเมชัน ปใช้ใน Unity 
ได้สะดวก 

ส่วนของ 3D Animation  
-ใช้ Autodesk Maya ในการอนิเมท Model เพราะขณะที่ขึ้นรูป Model ก็ใช้ Autodesk Maya มา
ก่อนที่จะถึงขั้นอนิมเทอยู่แล้ว จึงสะดวกที่จะท าในส่วนของการอนิเมทต่อได้ทันที 

ส่วนของ UV Texture And Shader 
-ใช้ UV Layout ในการกาง UV เพราะมีการค านวณหน้า Face polygon ให้สามารถเท่ากันได้ทั้ง
สองด้านอย่างสะดวก 
-ใช้ Adobe Photoshop ในการท า Texture And Shader และเป็นโปรแกรมง่ายและสามารถ 
สร้างลายละเอียดของ Texture ได้อย่างสวยงามและสะดวกในการจัดการรูปแบบของสกุลไฟร์ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.6 ตารางด าเนินงาน 
ตารางที่ 4-26 : ตารางแสดงการท างานทั้งหมด 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 
 

ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้น ได้มีการตกลงวางแผนการด าเนินงานได้ครบถ้วนเรียบร้อย
แล้วทีมผู้พัฒนาโครงงาน จึงได้เริ่มการผลิตโดยที่เริ่มจากการ Sketch Design ของสิ่งของประกอบใน
ฉาก ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง และตัวละครต่างๆ 
 
5.1Sketch Design 

เริ่มจากการร่างภาพตัวละครด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะมีการก าหนด
สัดส่วนก าหนดรูปแบบของสีที่ใช่ลายละเอียดของตัวละครไว้คร่าวๆ 

 

 
ภาพที่ 5-1 : ภาพแสดง Sketch Design 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2 3D Model 
หลังจากที่ได้ ออกแบบตัวละครและลงสีแล้ว ต่อมาคือการปั้นโมเดลขึ้นมา โดยการปั้นนี้จะใช้

โปรแกรม Autodesk Maya ในการปั้นโมเดลซึ่งเมื่อปั้นโมเดลเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนของการกาง 
UV และ Texture Paintingต่อไป 

 

 
ภาพที่ 5-2 : ภาพแสดง 3D Model 

 
5.3 UV and Texture Painting 
  หลังจากท่ได้ปั้นโมเดลแล้ว ก็จะเป็นการท าในส่วนของลวดลายและลายละเอียดของ 
โมเดล ด้วยกระบวนการเพ้น Texture ซึ่งก่อนที่จะเพ้นTexture ได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องกาง UV 
เสียก่อนเพื่อน า UV ที่กางแล้วไปเพ้นลายละเอียดของตัวละครต่อไปและโปรแกรมที่ใช้ในการกาง UV 
นั้นคือโปรแกรม UV Layout และAutodesk Maya และอีกโปรแกรมที่ใช้เพื่อเพ้น Texture คือ
โปรแกรม Adobe Photoshop เมื่อเสร็จกระบวนการ กาง UV และเพ้นTexture แล้วจะเป็นส่วน
ของการ Rigging และ Paint Weights ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-3 : ภาพแสดง UV 

 
ภาพที่ 5-4 : ภาพแสดง UV Texture 

 
ภาพที่ 5-5 : ภาพแสดงโมเดลที่มีTexture 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.4 Rigging and Paint Weights 
Rigging คือกระบวนการใส่กระดูกลงไปในตัวของโมเดลเพื่อให้โมเดลนั้นๆสามารถที่จะขยับ

ได้ ส่วนการ Paint Weights นั้นคือการก าหนดความแข็งความน้อยตัวของโมเดลที่จะขยับเพื่อให้เกิด
การขยับที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยโปรแกรมที่ใช้ในการท างานทั้งสองกระบวนการนี้คือ
โปรแกรม Autodesk Maya และเมื่อเสร็จสิ้นของกระบวนการนี้แล้วจะเป็นการ Animation ต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5-6 : ภาพแสดงการ Rigging 

 
ภาพที่ 5-7 : ภาพแสดงการ Paint Weights 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.5 Animation 
กระบวนการนี้คือกระบวนการที่จะท าให้โมเดลนั้นขยับได้ เช่น เดิน กระโดด นั้ง ยืน เป็นต้น 

โดยโปรแกรมที่ใช้นั้นคือ Autodesk Maya ซึ่งจะใช้ Time Line เป็นหลักในการก าหนดท่าทางต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 5-8 : ภาพแสดงการ Animation 
 
5.6 Import and Export File 

หลังจากที่ได้ท าการ Animate เรียบร้อยแล้วก็จะท าการ Export file จาก Autodesk Maya 
ไปยัง โปรแกรม Unity โดยการ Export file นั้นสามารถท าได้หลายสกุกมากมาย แต่สกุลไฟร์ของ
กระบวนการนี้คือ FBX เพราะไฟร์สกุลนี้สามารถน าไปใช้เล่น Animation ในโปรแกรม Unity ได้
อย่างสะดวก 

 
ภาพที่ 5-9 : ภาพแสดงการ Import and Export File 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.7 Items and Object 
ในส่วนของกระบวนกาผลิต ไอเทมหรือของประกอบฉากนั้นจะเป็นการปั้นโมเดลขึ้นมาให้มี

ความเหมือนของจริงมากที่สุด ซึ่งจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ทัวไปที่มีอยู่ในบ้านธรรมดาๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 
ประตู ตู้ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น และเมื่อปั้นเสร็จก็จะท าการ กาง UV Paint Texture  และสุดท้าย
คือการ Export File ไปยัง Unity เพื่อน าไปประกอบรวมเป็นฉากเดียวกัน   

 
ภาพที่ 5-10 : ภาพแสดง Items and Object ภายในเกม 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาทีพ่บ 
6.1 สรุปผล 

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อความบันเทิง ที่สื่อออกมาในรูปแบบของความ
กลัว ความกดดัน ความสยอง ซิ่งทั้งหมดนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นความสนุกได้ โดยโปรแกรมจะช่วย
เสริมสร้างการสังเกต การคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับตัวผู้เล่นได้โดยรวมแล้วโปรแกรมสมบูรณ์
สามารถท างานได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงผล แต่จะมีอาการกระตุกและหน่วงของ
ความเร็วในการแสดงผลเพราะเปิดโปรแกรมนาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และการ
ท างานของ CPU เครื่องนั้นที่ใช้เปิดโปรแกรมด้วยเช่นกัน 
 
6.2 ปัญหาที่พบ 

เกมมีการกระตุกเนื่องจาก ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เล่นเกมการ
ตรวจสอบการชนของตัวโมเดลนั้นไม่ละเอียดมาก จึงไม่สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้เหมือนการเคลื่อนไหวของมุนษย์จริงได้ และบางครั้งการส่งข้อมูลอาจช้าบ้าง 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

ท าภาค 2 ต่อโดยเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นให้ เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อเพิ่มความสนุก
ให้กับผู้เล่นได ้
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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http://th.blender.wikia.com/wiki/Main_Article/3D_computer_graphics/Rendering/UV_Mapping
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ภาคผนวก ก 
สิ่งของและตัวละครต่างๆที่อยู่ภายในเกม 
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Item Design 
ตารางที่ ก-1 : ตารางแสดงสิ่งของและตัวละครต่างๆที่อยู่ภายในเกม 
ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Box 

 

กล่องไม้ที่เอาไว้ส าหรับเก็บ
สิ่งของ 

Cracked plaster 

 

เสาปูนที่ แตกออกมาจาก
โครงสร้างของอาคาร 

Long table 

 

โต๊ะไม้เก่า 

Book Shelf 

 

ชั้นหนังสือเก่า 

Lamp 

 

โคมไฟดวงเล็กๆ 

TV 

 

โทรทัศน์ 

Sofa mini 

 

เบาะโซฟาขนาดหนึ่งคนน้ัง 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Sofa 

 

เบาะโซฟาขนาดใหญ่ 

Gallon water 

 

เกลลอนใส่น้ าเก่าๆ 

Dispenser water 

 

ตู้กดน้ าที่เสียแล้ว 

Door Wood 

 

ประตูไม้ 

Steel Cabinet 

 

ตู้เหล็ก ที่สามารถเก็บของได ้

Steel Cabinet Crash 

 

ตู้เหล็กที่เสียแล้ว 

Steel Rocker 

 

ตู้เหล็กขนาดเล็กที่สามารถ
เก็บสิ่งของได้ 

Drawer Crash 

 

ตู้ไม้ที่มีลิ้นชักสามารถเก็บ
สิ่งของได ้
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Drawer 

 

ตู้ ไม้ที่มีลิ้นชักสามารถเก็บ
สิ่งของได ้

Steel Rocker Crash 

 

ตูแหล็กขนาดเล็กที่เสียแล้ว 

Steel Table 

 

โต๊ะคอมเหล็กเก่าๆ 

Steel Sliding Door  

 

ประตูเลื่อนเหล็กขนาดเล็ก 

Steel Sliding Door Mini 

 

ประตูเลื่อนเหล็กขนาดใหญ่ 

Rack Crash 

 

ชั้นวางสิ่งของเหล็กที่เสียแล้ว 

Paper Box 

 

กล่องกระดาษเก่าๆ 

Plastic Box 

 

กล่องพาสติกเก่าๆสามารถใส่
สิ่งของได ้
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Plastic Box Crash 

 

กล่องพาสติกเก่าๆที่เสียแล้ว 

Book Shelf Glass 

 

ตู้ใส่หนังสือที่มีกระจกเก่าๆ 

Fire Extinguisher 

 

ถังดับเพลิงเก่าๆ 

Paper Box Crash 

 

กล่องกระดาษเก่าๆที่พังแล้ว 

Water Closet 

 

ห้องน้ าลักษณะเป็นห้องน้ า
แถว 

Basin 

 

อ่างล้างหน้าเก่าๆ 

Mirror Toilet 

 

กระจกห้องน้ าที่แตกแล้ว 

Bin 

 

ถังขยะในห้องน้ า 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Swab 

 

ไม้ถูพื้นในห้องน้ า 

Light Room 

 

ดวงไฟในอาคาร 

Neon 

 

หลอดไฟนีออนที่เสียแล้ว 

Neon Crash 

 

หลอดไฟนีออนที่พังแล้ว 

Rack 

 

ชั้นว่างสิ่งของ 

Door Steel 

 

ประตูเหล็กเก่าๆ 

Pipe Water 

 

ท่อน้ าที่จะล าเลียงน้ าไปทั่วๆ
คาร 

Key 

 

กุญแจที่เอาไว้แก้ปริศนา 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Paper Emblem 

 

กระดาษสัญญาลักณ์ 

Battery 

 

ถ่านไฟฉ่ายที่สามารถใช้เพื่อ
เพิ่มหลังงานไฟฉายได ้

Door Steel Lock 

 

ประตูเหล็กที่ล็อกอยู ่

Clock 

 

นาฬิกาข้อมือเก่าๆ 

Map 

 

แผนที่ที่จะบอกถึงลักษณะตัว
อาคาร 

Image Person 

 

รูปภาพของคนที่เสียชีวิตไป
ก่อนหน้า 

Image 

 

รูปภาพแทกซี่กับครอบครัว 

Blood Mark 

 

ลอยเลือดที่ มีหน้าที่ แสดง
เส้นทาง 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Blood Emblem 

 

สัญญาลักณ์ลอยเลือดที่แสดง
จุดส าคัญ 

Computer 

 

คอมพิวเตอร์เก่าๆ 

Table Wood 

 

โต๊ะท างานไม้ยาวๆ 

Paper Office 

 

กระดาษที่อยู่ในห้องท างาน 

Bin Office 

 

ถังขยะขนาดเล็กเก่าๆ 

Podium 

 

แท่นโพเดียมที่เอาไว้ส าหรับ
สวดมนต์ 

Class Bottle 

 

ขวดแก้วเก่าๆ 

Emblem Wood 

 

สัญญาลักณ์ที่ท ามาจากท่อน
ไม้ 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Flag 

 

ธงที่มีรูปสัญญาลักณ์เขียนไว ้

Flag Top 

 

ธงที่มีรูปสัญญาลักณ์เขียนไว้
ขนาดใหญ่ 

Tank Oil 

 

ถังน้ ามันเก่าๆ 

Chair Office  

 

เก้าอ้ีท างานเก่า 

Book Office 

 

หนังสือในห้องท างาน 

Table Office 

 

โต๊ะท างานเก่าๆ 

Gallon Oil 

 

เกลลอนน้ ามันเก่าๆ 

Candle 

 

เทียนที่อยู่ในห้องพิธีกรรม 
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ชื่อไอเทม รูปภาพไอเทม หลักการออกแบบ 
Body Bot 01 

 

ศพเหยื่อคนก่อนหน้าที่จะเจอ
เรา 

Body Bot 02 

 

ศพเหยื่อคนก่อนหน้าที่จะเจอ
เรา 

Body Top 01 

 

ศพเหยื่อคนก่อนหน้าที่จะเจอ
เรา 

Body Top 02 

 

ศพเหยื่อคนก่อนหน้าที่จะเจอ
เรา 

Skeleton 

 

โครงกระดูกของภรรยาแท๊กซี่ 

Body Taxi  

 

ศพแท๊กซี่ที่นอนอยู่หน้าห้อง
พิธีกรรม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



DVD Template - Senior Project (Update Wednesday, March 9, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

Game Project “Death Breath” 

กานต์ อินทะน ุ13530134 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

กานต์ อินทะน ุ13530134 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  ปีการศึกษา 2556  (G)    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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