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13530234 :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง : ชาร์โค 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเกม ที่จะสะท้อนวิวัฒนาการที่ก้าวไปใน
ด้านเทคโนโลยีนั้นอาจจะมีมากเกินไป  จนการด าเนินชีวิตทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี 
เนื่องจากเกมในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความ
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นท าให้ผู้ใหญ่และผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเกม 
ดังนั้นจึงออกแบบเกมนี้มาเพ่ือน าเสนอความคิด จินตนาการ ให้แก่ผู้เล่น และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ
ผู้ใหญ่และผู้ปกครอง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่
มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการการคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิต เพ่ือส่งผลต่อการเรียนและการด ารงชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ ใน
วิวัฒนาการเทคโนโลยี ผ่านความสนุกของตัวเกม และเพ่ิมทักษะทาง IQ และ EQ ให้กับผู้เล่นด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำก อำจำรย์หลำยๆท่ำน ที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ประจ ำห้อง 1 ประกอบด้วย อำจำรย์ ดร.ยอดธง รอดแก้ว, อำจำรย์สุวพำส 
ดวงจิตต์งำม, อำจำรย์จักรพันธ์ เชำว์ปรีชำ, อำจำรย์พิศำล เศรษฐวงศ,์ อำจำรย์นพพล วรรณเพ็ญสกุล
และอำจำรย์ณฐวร ตันเจริญ ที่ให้ควำมช่วยเหลือ และค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อดิฉัน
รวมทั้ง อำจำรย์นอกที่ปรึกษำที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ดิฉัน ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุก
ท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

และขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่เป็นอย่ำงสูงที่คอยห่วงใยและเป็นก ำลังใจตลอดกำร
ท ำจุลนิพนธ์ ขอบคุณเพ่ือน ๆ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศิลปำกรที่ให้ค ำแนะน ำควำม
ช่วยเหลือ และก ำลังใจในกำรท ำจุลนิพนธ์ 

สุดท้ำยนี้คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณ
บิดำ มำรดำ คร ูอำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เทคโนโลยี ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันของเยาวชนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยในการท างาน การศึกษา และความบันเทิง โดยมีการพัฒนาของเครื่องใช้ต่างๆมาช่วยในการ
สร้างความบันเทิง และความสะดวกสบาย แต่เกมที่เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของความบันเทิง กับถูก
สังคมส่วนใหญ่มองในแง่ลบ เพราะสังคมเห็นว่าการเล่มเกมไม่ท าให้เกิดประโยชน์ เสียเวลา และท าให้
เยาวชนติดความรุนแรงจากเกมที่เล่น ซึ่งเมื่อมองจากปัญหาที่สังคมคิด จึงเกิดเกมที่สามารถมีส่วนช่วย
เสริมสร้างประโยชน์ต่อเยาวชน โดยเกมที่ผู้จัดท าสร้างขึ้นมานี้ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะด้าน
การคิดวิเคาระห์ สร้างจินตนาการ ทักษะการสังเกต ทักษะความจ า และการแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เล่น 
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบเกมเรื่อง Char Coal ขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า เกมสามารถ
น ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดในด้านต่างๆ และยังได้ความรู้ในด้านประวัติวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีอีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าเสนอความคิด จินตนาการ ให้แก่ผู้เล่น 
2. เพ่ือสร้างความบันเทิง และความสนุกสนาน ให้แก่ผู้เล่น 
3. เพ่ือสะท้อนแนวทางความคิดในวิวัฒนาการเทคโนโลยี 
4. เพ่ือสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการ 
หลบหลีก การจับจังหวะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาหา ให้แก่ผู้เล่น 

 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
เกม Char Coal เป็นแนวเกม Shooting ภายในเกมมี Concept เน้นในด้านวิวัฒนาการ 

นวัตกรรมต่างๆ ของเทคโนโลยี ผู้เล่นสามารถเล่นได้แบบ Single player ซึ้งสามารถใช้ได้ในระบบ
ปฎิบัติการ Microsoft Windows โดยผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับศัตรู แก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพ่ือผ่านไปใน
ด่านถัดไป จนจบเกม
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1.4 ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 

1. Programming: การออกแบบ วางแผน ลง Unity และรวมงาน 
2. Level Design: ของด่านต่างๆ ภายในเกม ตั้งแต่ 1-3 
3. Sounds: สรรหาเสียง และน าเสียง มาประกอบภายในเกม 
4. Light & Effects: จัดแสงภายในเกม การสร้างและใส่ Effects แสงลงเกม 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ทักษะการสังเกต ทักษะการแก้ไข
ปัญหา การจับจังหวะ และเสริมสร้างความรอบคอบ ให้แก่ผู้เล่น ผู้เล่นจะรู้สึกสนุกสนาน กับกลไก 
และอุปสรรคที่ขัดขวางผู้เล่นในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละด่านภายในเกม 
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บทที่  2 
ทฤษฎ ี

 
2.1 ทฤษฎี การออกแบบเกม (Game Design) 

 

 เกมบนคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีองค์ประกอบปลีกย่อยแตกต่างกัน 
เช่นเกมต่อสู้อาจจะต้องเน้นองค์ประกอบด้านความเหมือนจริงของภาพมากกว่าเกมแนวปริศนา 
องค์ประกอบพื้นฐานของเกมที่นักพัฒนาจะต้องคํานึงถึงมีดังนี้  

1. กลไกหลักของเกม กลไกของเกมจะระบุกฎกติกาที่ผู้เล่นสามารถดําเนินการใดๆในโลกของ
เกมนั้นได้ กลไกของเกมจะต้องสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้และมอบรางวัลให้กับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้สามารถ
ดําเนินการบางอย่างได้สําเร็จ  

2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ องค์ประกอบนี้ของเกมจะเป็นส่วนที่ผู้ ใช้จะเห็นและติดต่อด้วย หน้าที่
ของส่วนนี้ คือการสร้างภาพและเสียงของเกมตามกลไกของเกมที่ออกแบบไว้ และรับข้อมูลจากผู้เล่น
ว่าจะดําเนินการในเกม ส่วนติดต่อกับผู้ใช้นี้นอกจากจะต้องสร้างสีสันให้กับเกมแล้ว ความเป็น
ธรรมชาติของการใช้งาน ยังเป็นสิ่งที่จําเป็น ถ้าผู้พัฒนาเกมต้องการให้ผู้ใช้สนุกและรู้สึกมีส่วนร่วมอยู่
ในโลกของเกมนั้นจริงๆ นอกจาก กลไกหลักของเกม และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จะมีความสําคัญแล้ว ใน
บางเกมที่ใช้เวลาในการเล่นมากขึ้น การเล่าเรื่อง ก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกัน  

3. การเล่าเรื่องราวในหลายๆ เกมที่มีการดําเนินเรื่องยาวนาน มีหลายฉาก หรือว่ามีหลาย
ด่านย่อย สิ่งที่เชื่อมโยงหน่วยย่อยๆ เข้าด้วยกันก็คือเรื่องราวที่วางพ้ืนหลังของเกม เรื่องราวที่ถูกเล่าไป
พร้อมๆ กับ การดําเนินไปของเกมจะทําให้ผู้เล่นเห็นเป้าหมายของเกมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
หลายครั้งผู้เล่นจะเข้าใจกลไกของเกมรวมถึงรูปแบบในการติดต่อกับผู้ใช้ได้ไม่ยาก ถ้าผู้ใช้ มีความรู้
และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับเกมนั้นๆ ดังนั้นเกมท่ีวางอยู่บนเรื่องราวทั่วไป ก็จะเป็นเกมท่ีเข้าถึง ได้
ง่าย โดยแทบไม่ต้องใช้คําอธิบาย 

ก่อนการสร้างเกมเราควรกําหนดแนวทางว่าจะทําเกมออกมาในกลุ่มของเกมใด ซึ่งเป็น
ตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เล่น เพ่ือเป็นแนวในการกําหนดเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้งาน ประเภท
ของเกมมีการแบ่งไว้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งตามการใช้ประโยชน์ เช่น เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือฝึก
ทักษะ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือแบ่งตามลักษณะการสร้างภาพ เช่น เกม 2 มิติ เกม 3 มิติ หรือ
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเกม ซึ่งอาจแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้
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1. เกมเลียนแบบหรือการจําลอง ( Simulation Games )  
เป็นเกมทีส่ร้างสถานะการณ์จําลองเหตุการณ์ให้เหมือน หรือคล้ายกับเหตุการณ์ในชีวิตจริง ที่

มีการดําเนินไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างให้เข้ากับรูปแบบของเกมนั้น 
2. เกมแอ็คชั่นแบบ FPS ( Action First Person Shooters Games ) 
เป็นเกมยิงปืนที่ผู้เล่นเป็นตัวเอกไล่ยิงผู้ร้าย ไปจนถึงสัตว์ประหลาดต่างๆตามระดับการเล่นมี

ทั้งเล่นแบบคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม  
3. เกมผจญภัย ( Adventure Games ) 
มีวัตถุประสงค์ของเกมเพ่ือทําภารกิจให้สําเร็จในดินแดนที่สร้างขึ้นเพ่ือต้องแก้ไขปัญหาหรือ

ค้นหาสิ่งจําเป็นในระดับของเกมที่แตกต่างกันไป เช่น หากุญแจเพ่ือไขเปิดห้องลับเพื่อไปหยิบอาวุธ  
4. เกม RPG ( Role-Playing )  
เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถสร้างหรือเลือก character ของตัวละครให้ตรงกับความชอบของ

ตัวเอง แล้วเล่นไปตามเนื้อเรื่องของเกม  
5. เกมต่อสู้ ( Fighting Game )  
เป็นเกมต่อสู้กันโดยมีตัวละครต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว ด้วยเทคนิคในการต่อสู้เฉพาะตัว  
6. เกมวางแผน ( Strategy Games ) 
เกมที่ใช้ความคิด 8 นํากลยุทธ์มาใช้เพ่ือเอาชนะ เกมมีเรื่องราวเป็นนิทาน หรือตํานาน มีตัว

ละครนําและการผูกเรื่องเข้ากับการต่อสู้และวางแผนในเกม  
7. เกมปริศนา ( Puzzle Game )  
เกมแก้ปัญหาให้ลุล่วงตามจุดประสงค์หลักของเกม เช่นเกมตัวต่อ  
8. เกมกีฬาและการแข่งขัน ( Sport & Racing Games ) 
วัตถุประสงค์ของเกมเพ่ือการเป็นที่หนึ่งของการแข่งขัน เช่น แข่งรถ แข่งฟุตบอล  
9. เกมการศึกษา ( Education Game )  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความรู้และความเพลิดเพลิน  

 

2.1.1 หลักการพื้นฐานในการออกแบบเกมส์  

 

1. Time challenge: กําหนดเวลา บีบเวลาในการเล่น ผู้เล่นต้องทําภาระกิจบางอย่าง 
ให้เสร็จทันแก่เวลา  ให้คนเล่นต้องพยายามปฏิบัติ ตัวเองอย่างมีวินัยด้านเวลา เพ่ือทําให้ภาระกิจ
สําเร็จ 

2. Dexterity challenge: ต้องทนต่อสู้กับอะไรบางอย่าง ส่วนใหญ่มีในเกมส์ประเภท 
shooting อาจจะเป็นการสู้อย่างบ้าคลั่ง หรือ สู้แบบต้องรีบตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งที่ผู้เล่น
กําลังเผชิญหน้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

3. Endurance challenge: เป็นการทน แบบทนทาน แทนที่จะมีการ จํากัดเวลา แต่เปลี่ยน 
เป็นว่าคนเล่นจะเล่นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เรากําหนดได้แค่ไหน ยกตัวอย่าง PAC man 
คือตัวอย่างของ endurance ที่ดีและเรียบง่าย 

4. Memory and knowledge challenge: ต้องการให้คนเล่นทราบถึงพันธกิจก่อนที่จะทํา
ให้บรรลุภารกิจ ผู้เล่นอาจจะต้องใช้สมองจดจําบางสิ่งบางอย่าง แก้สมการ หรือ ปริศนาในเกมส์ 
เช่น รูปแบบของปุ่ม แก้กลของประตูเข้า และ ออก  หาวิธีไปให้ถึงจุดที่ต้องการ 

5. Cleverness and logic challenge: จะแตกต่างจากข้อ 4 ที่ จะไม่ทราบถึงพันธกิจก่อน 
เขาต้องใช้สมองในการคาดเดาและคํานวณว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

6. Resource control challenge: ผู้เล่นจะมีทรัพยากรจํานวนหนึ่ง เขาต้องใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นในการบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนที่ทรัพยากรจะหมดไป เกมแนว STA จะใช้แนวนี้มาก และส่วน
ใหญ่ challenge ประเภทนี้มักจะได้รับความนิยมจากนักออกแบบเกมทั่วไป 

 

2.2 ทฤษฎี การออกแบบฉาก ( Level Design ) 

 

 ทฤษฎีการออกแบบฉากของเกม เป็นการจําลองสถานการณ์ทางกลยุทธ์ ซึ่งความสําเร็จใน
การตัดสินใจก็ขึ้นกับสามารถแต่ละบุคคล การใช้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ในด้านตรรกะ 
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และชีววิทยาโดยใช้ชีววิทยา ซึ่งถูกจัดแบ่งประเภทตามเกณฑ์หลายแบบ 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบฉาก แต่เดิมนั้นจะจํากัดความและศึกษาถึงสมดุลในเกมเหล่านี้ ใน
สภาพสมดุลทางเศรษฐศาสตร์ ผู้เล่นเกมแต่ละคนจะปรับใช้กลยุทธ์ที่ไม่สามารถเพ่ิมผลตอบแทนของผู้
เล่นนั้นได้ แนวคิดสมดุลจํานวนมากถูกพัฒนาขึ้น โดยที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ จุดสมดุลของแนช เพ่ือ
อธิบายถึงลักษณะของสมดุลทางกลยุทธ์ แนวคิดสมดุลเหล่านี้มีแรงผลักดันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขา
ที่นําไปประยุกต์  ถึงแม้จะพบว่ามีความสอดคล้องกันบ่อยครั้ งก็ตาม วิธีปฏิบัตินี้ ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์ และได้มีการโต้แย้งดําเนินต่อไปถึงความเหมาะสมของแนวคิดสมดุลหนึ่ง ๆ ความ
เหมาะสมของสมดุลทั้งหมดร่วมกัน และประโยชน์ของแบบจําลองคณิตศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์ 
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2.2.1 ส่วนประกอบของฉากในเกม 
ทฤษฎีการออกแบบฉากของเกมผู้เล่นต้องหาเป้าหมายในเกมให้สําเร็จลุล่วงไปได้ โดยเน้นไป

ที่การแก้ปริศนา โดยส่วนมากปริศนาในเกมจะเน้นการแก้ปัญหาและใช้สิ่งของที่ผู้เล่นเก็บมา 

- เป็นการนําเอาจุดเด่นมาใส่ในฉาก เช่นฉากในเมือง ควรจะมีวัตถุใดวัตถุหนึ่งเป็นจุดเด่นใน
ฉาก อาจมีอาวุธ หรือไอเทมต่างๆ ก็ได้ 

- สีสันในฉากเกม ขึ้นอยู่กับลักษณะของเกมว่าเกมที่เราออกแบบมีลักษณะอย่างไร และ
เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  

- ความสมดุลของฉาก ในการออกแบบฉากแต่ละครั้งไม่ควรออกแบบให้ภาพไปหนักอยู่ข้าง
ใดข้างหนึ่ง ควรจะทําให้ฉากมีความสมดุลกัน เช่นอาจจะเป็นวัตถุท่ีไม่เท่ากันแต่ดูแล้วมีความสมดุลกัน 
หรือมีความเท่ากันและวัตถุเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง 

- สัดส่วนในฉากต้องนํามาเปรียบเทียบกันตัวผู้เล่นด้วย เช่น ตัวอาคารหากมีขนาดใหญ่ หรือ
เล็กกว่าตัวผู้เล่น ก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้ 
 

2.3 ทฤษฎีเรื่องมุมกล้อง ( มุมมองภายในเกม ) 

 

  การวางมุมกล้องก็มีผลกับการวางรูปแบบการเล่นเกม และการวางกลยุทธ์ในเกม 
2.3.1 เกมมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ( First Person )  

 เป็นมุมมองที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทผ่านมุมมองจากสายตาตัวละครตัวหนึ่ง แล้วต่อสู้ผ่านด่าน
ต่างๆ ไปจุดเด่นของเกมประเภทนี้คือเหตุการณ์ทุกๆอย่างจะผ่านสายตาของผู้เล่นทั้งหมด ผู้เล่นจะไม่
เห็นตัวเอง เกมประเภทนี้มักจะเน้นแอ็กชันซึ่งๆหน้า และเน้นที่อารมณ์ของตัวผู้เล่นและความรู้สึก
สมจริง ทําให้เกมประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่มีความรุนแรงสูง  
  2.3.2 เกมมุมมองบุคคลที่สาม ( Third Person ) 
  เป็นมุมมองลักษณะคล้ายๆ กับ First Person แต่จะต่างตรงที่เกมประเภทนี้ผู้เล่นจะได้
มุมมองจากด้านหลังของตัวละครแทน เกมประเภทนี้มักจะเน้นการเคลื่อนไหวเป็นสําคัญ เพราะผู้เล่น
มองเห็นตัวละครที่ควบคุม และเกมประเภทนี้มักจะมีปริศนาในเกมสอดแทรกเป็นระยะๆ เช่น ปริศนา
ดันลังหรือปริศนาประเภทกระโดดข้าม  

2.3.3 เกมแพลตฟอร์ม ( Plat former ) 
 เป็นมุมมองพ้ืนฐาน ที่วางฉากไว้บนพื้นที่ขนาดหนึ่ง และให้ผู้เล่นผ่านเกมไปให้ได้ทีละด่านๆ 
โดยส่วนมากมักจะเน้นให้ผู้เล่นกระโดดข้ามฝั่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง มักจะเป็นเกมแบบ 2 มิต ิและ
มีการควบคุมแค่เดินซ้ายกับขวา  
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2.4 ทฤษฎีมุมมองเรขาคณิตสองมิติ 
รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงความยาว  รูปเรขาคณิตสองมิติมีความกว้าง ความยาว ใช้แสดง

ขนาด และรูปเรขาคณิตสามมิติใช้แสดงรูปร่าง   เราสามารถนําความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป
เรขาคณิตสามมิติได้ 

 

2.4.1 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
รูปเรขาคณิต ไม่ว่าจะเป็น จุด เส้นตรง รังสี มุมต่างๆ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 

พีระมิด ลูกบาศก์ ปริซึม ทรงกลม ทรงกระบอก 

 
 

ภาพที่ 2-1 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ 
ที่มา : Kruawakam.blogspot.com, รูปภาพเรขาคณิต 3 มิต,ิ เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2557 
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2.4.2 มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจําวัน รูปร่างสิ่งที่มองเห็นจากการเปลี่ยน
มุมมองแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน 

การหารูปร่างที่ถูกต้องของรูปเรขาคณิตสามมิติ ควรมองรูปร่างของวัตถุหลายๆ มุมมอง เช่น
ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า มีลักษณะอย่างไร และแยกภาพสองมิติที่ถูกต้องในแต่ละมุมมอง จะทําให้
ได้สัดส่วนและขนาดรูปเรขาคณิตสามมิติที่ถูกต้อง  ซึ่งสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติได้ในสัดส่วน
ที่ถูกต้องได้ 

 
 

ภาพที่ 2-2 มุมมองแต่ละด่านของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ที่มา : Kruawakam.blogspot.com, รูปภาพเรขาคณิต 3 มิต,ิ เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2557 
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2.5 ภาษา C# 

 

 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทํางานบน
ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษา
อ่ืนๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟ และจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับ
โดย ECMA และ ISO 

Data (ข้อมูลดิบ) คือ ข้อเท็จจริงในชีวิตประจําวันโดยที่ข้อมูลดิบไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน และ
ยังไม่ผ่านการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
  เมื่อข้อมูลดิบถูกป้อนเข้ามาประมวลผลในคอมพิวเตอร์จึงเกิดปัญหาหน่วยความจําเนื่องจาก
ขอบเขตของข้อมูล จึงต้องมีชนิดของข้อมูลเพื่อจําแนก ขอบเขตที่แน่นอนเพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะได้
เตรียมพื้นท่ีในการเก็บค่านั้นๆได้เพียงพอ 

 

2.5.1 ข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม 
คือ ชนิดข้อมูลที่อยู่ในรูปจํานวนเต็มบวก เต็มลบ และ เต็มศูนย์ 
- int (ใช้พื้นที่ 32 บิต)  
- long (ใช้พื้นที่ 64 บิต)  
- byte (ใช้พื้นที่ 8 บิต)  
- short (ใช้พื้นที่ 16 บิต) 

 

  2.5.2 ข้อมูลชนิดจ านวนทศนิยม 
คือ ชนิดข้อมูลที่อยู่ในรูปจํานวนจริง มีจุดทศนิยม 
- float (ใช้พื้นที่ 32 บิต) 
- double (ใช้พื้นที่ 64 บิต) 
นิยมใช้ double มากกว่า float แม้ว่าจะใช้พื้นที่มากกว่าก็ตาม ทําให้ค่าที่เก็บนั้นไม่คลาดเคลื่อน 

 

  2.5.3 ข้อมูลชนิดตรรกะ 
คือ ชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บค่าทางตรรกะ ที่มีเพียง จริง และ เท็จ 
- bool มีค่าเพียง 2 ค่า คือ true และ false 
- object 

 

  2.5.4 ข้อมูลชนิดข้อความและตัวอักษร 
คือ ชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บข้อความ (string) และอักขระเพียงหนึ่งตัว (char) 
- string (พ้ืนที่ขึ้นอยู่กับขนาดข้อความ) (สามารถรับอักขระได้หลายตัว) 
- char (N/A) (สามารถรับอักขระได้เพียงตัวเดียว) 
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2.6 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( Object-Oriented Programming ) 

 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( Object-oriented programming, OOP ) คือหนึ่งในรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสําคัญกับวัตถุ ซึ่งสามารถนํามาประกอบกันและนํามา
ทํางานรวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพ่ือนํามาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้วัตถุ อ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทํางานต่อไปแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช้  การเขียนโปรแกรม
เชิงกระบวนการ ( Procedural Programming ) โดยให้ความสําคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ทํา โดย
แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆตามลําดับขั้นตอนการทํางาน  

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นให้ความสําคัญกับ ข้อมูล(data) และ พฤติกรรม
(behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธ์กัน ระหว่างวัตถุกันมากกว่า 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น ประกอบด้วย 3 หลักสําคัญ ดังนี้ 

1. Encapsulation 
หมายถึงการที่ไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่ต้องการ เข้ามายุ่งภายในส่วนที่เราต้องการปกปิดไว้ เช่นเราสามารถ

กําหนดให้ ตัวโปรแกรม เข้าถึงได้เฉพาะบางฟังก์ชันที่เรากําหนดไว้ให้เท่านั้น 
2. Polymorphism 

ความสามารถในการทํางานที่หลากหลายของวัตถุที่เราสร้างขึ้น  ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานได้แม้แต่ในขณะ Runtime ทําให้โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่น 

3. Inheritance 
การสืบทอด ความสามารถในการนําวัตถุที่เราสร้างขึ้นมา นํามาใช้ต่อได้ โดยเราสามารถสืบทอด

คุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ซึ่งมี
ประโยชน์มาก 

 

2.7 ทฤษฎีการชนและโมเมนตัม 

 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่และความเฉื่อย เรียกสมบัติของวัตถุที่เคลื่อนที่นี้ว่า
โมเมนตัมโมเมนตัมคือการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรารู้ดีว่าการที่จะหยุดรถบรรทุกทําได้
ยาก กว่าการที่เราจะหยุดจักรยานที่มีความเร็วเท่ากับรถบรรทุกนั้น เราจึงบอกว่ารถบรรทุกมี
โมเมนตัมมากกว่ารถจักรยาน และในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันก็จะ รักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดี
ขึ้นมีโมเมนตัมสูงขึ้นนั่นเอง เราจึงสรุปได้ว่า โมเมนตัมคือผลคูณของมวลและความเร็ว 
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2.7.1 การดล (I) 

ถ้าโมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยน นั่นหมายถึงความเร็วเปลี่ยนแต่มวลยังคงที่ แรงทําให้ความเร็ว
เปลี่ยนไปจนมีความเร่งเกิดขึ้น  ดังนั้นเมื่อเพ่ิมแรงในเวลาช่วงหนึ่งก็สามารถทําให้โมเมนตัม
เปลี่ยนแปลงได้ แรงคูณกับช่วงเวลาเรียกว่าการดล(I) 

 

2.7.2 การดลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

เมื่อการดลเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน มีความสัมพันธ์ดังนี้ 

การดล = การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

 
 

แรงในสมการนี้มีชื่อเฉพาะว่า “แรงดล” เป็นแรงเฉลี่ยของการชนนั่นเอง แรงดลจะมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการชน 

2.7.3 การลดแรงดล และ การเพิ่มแรงดล  

1. ลดแรงดลเมื่อการชนใช้เวลายาวนานขึ้น 

ถ้าอยู่ในรถที่เบรกแตกเราจะเลือกขับชนกําแพงหรือกองฟาง  คงไม่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
ช่วยก็ต้องตอบได้อยู่แล้วว่า เลือกชนกองฟาง แต่ความรู้ทางฟิสิกส์จะช่วยอธิบายว่าทําไมการชนของที่
อ่อนกว่าจึงปลอดภัยกว่า ทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นการชนกองฟางหรือกําแพงก็มีการลดโมเมนตัมจาก
รถที่แล่นอยู่จนหยุดเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันคือระยะเวลาการชน ชนกองฟางใช้เวลาในการชนมากทําให้
แรงดลน้อยมากรถจึงไม่พัง แต่ถ้าชนกําแพงเวลาในการชนน้อยมากทําให้แรงดลมากรถจึงพัง 

 
 

ภาพที่ 2-3 รถชนกองฟางใช้เวลาชนมากรถไม่พังรถชนผนังใช้เวลาชนน้อยรถพัง 

ที่มา : A2u-club.blogspot.com, โมเมนตัมและการชน, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2557 
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2. เพ่ิมแรงดลเมื่อชนอย่างรวดเร็ว 
เมื่อเราให้วัตถุชนกันในเวลาสั้นๆ เช่นนักคาราเต้ออกแรงเต็มแรงใช้มือเปล่าทุบอิฐที่ตั้งกันเป็น

ชั้นเขาต้องออกแรงปะทะในเวลาสั้นๆเพ่ือเพ่ิมแรงดลให้สูงจนอิฐแตกได้ นักคาราเต้ฝึกกล้ามเนื้อและ
เทคนิคโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ไม่ควรไปทดลองด้วยตนเองโดยลําพัง หากสนใจต้องปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

2.7.4 การอนุรักษ์โมเมนตัม 

 

การเปลี่ยนแปลงการดลจากภายนอกทําให้โมเมนตัมเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างคือปืนใหญ่ยิง
ระเบิด ก่อนการยิงการดลเป็นศูนย์ และเมื่อยิงการดลของปืนใหญ่ที่เด้งกลับเท่ากับการดลของระเบิด
ที่พุ่งไปข้างหน้าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเมื่อรวมกันมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกับก่อนยิง และไม่เปลี่ยน
โมเมนตัมด้วยเช่นกัน ไม่มีโมเมนตัมเพ่ิมและลดลงจึงเรียกการอนุรักษ์โมเมนตัม การอนุรักษ์โมเมนตัม
เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่ทําให้เกิดการปรากฏการณ์เป็นแรงภายใน แรงภายในทําให้เกิดการหักล้าง
โมเมนตัมกันเองกลายเป็นศูนย์ 

ในทุกระบบมีการอนุรักษ์โมเมนตัมเสมอเช่น การชนกันของรถยนต์ การสลายตัวของอะตอม 
การระเบิดของดวงดาว เป็นต้น โมเมนตัมของระบบก่อนและหลังจะเท่าเดิม 

 

ภาพที่ 2-4 โมเมนตัมของระบบก่อนและหลังของการยิงปืนใหญ่ 

ที่มา : A2u-club.blogspot.com, โมเมนตัมและการชน, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2557 

 

 การชน (Collision) หมายถึง การที่วัตถุหนึ่งกระทบกับอีกวัตถุหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ หรือใน
บางครั้งวัตถุอาจไม่ต้องกระทบกันแต่มีแรงมากระทําต่อวัตถุแล้วให้ผลเหมือนกับการชนก็ถือว่าเป็น
การชนกันลักษณะหนึ่ง ในการชนของวัตถุโดยมากมักมีแรงภายนอกมากระทําต่อวัตถุ ซึ่งขนาดของ
แรงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของการชนกันของวัตถุ และในการชนอาจการสูญเสียค่า
โมเมนตัมมากหรือน้อย หรือไม่สูญเสียเลยก็ได้ สามารถแบ่งการชนออกได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

1. เมื่อโมเมนตัมของระบบมีค่าคงที่ เป็นการชนที่ขณะชนมีแรงภายนอกมากระทําน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับขนาดของแรงดล ที่เกิดกับวัตถุขณะชนกัน หรือแรงภายนอกเป็นศูนย์ เช่น การชนของ
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ลูกบิลเลียด การชนกันของรถยนต์ การยิงปืน เป็นต้น 
  2. เมื่อโมเมนตัมของระบบไม่คงท่ี เป็นการชนที่ขณะชนมีแรงภายนอกมากระทํามากกว่า 
แรงดลที่เกิดกับวัตถุขณะชนกัน เช่น ลูกบอลตกกระทบพ้ืน รถยนต์ชนกับต้นไม้ เป็นต้น 

 

การชนกันแบบยืดหยุ่น (Elastic collision) เป็นการชนของวัตถุ แล้วรูปร่างของวัตถุไม่
เปลี่ยนแปลง เช่น การชนกันของลูกบิลเลียด การชนกันของลูกบอล หรือวัตถุที่มีความยืดหยุ่นได้ชน
กันการชนกันแบบยืดหยุ่นแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ  
  1. การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ คือเป็นการชนที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานจลน์   โดยพลังงาน
จลน์รวมก่อนการชนเท่ากับพลังงานจลน์รวมหลังชนโดยรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง 
  2. การชนแบบยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์ เป็นการชนที่มีการสูญเสียพลังงานจลน์ โดยเปลี่ยนไปเป็น
พลังงานรูปอ่ืน ดังนั้นพลังงานจลน์รวมหลังชนจะน้อยกว่าพลังงานจลน์รวมก่อนชน โดยรูปร่างไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

2.7.5 รูปแบบของการชน 

 

 1. การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Perfectly elastic collision)                                        
ผลของการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์พบว่า 
   1.ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชน = ผลรวมของโมเมนตัมหลังชน 
   2.ผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนชน = ผลรวมของพลังงานจลน์หลังชน 
       Eก่อนชน = Eหลังชน 
  2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic collision) 
   เป็นการชนของวัตถุแล้วรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเคลื่อนที่ติดกันไป การ
ชนแบบนี้พลังงานจลน์ไม่คงที่ พลังงานจลน์หลังชนมีค่าน้อยกว่าพลังงานจลน์ก่อนชน เพราะว่า
พลังงานจลน์บางส่วนนําไปใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างวัตถุทําให้ บุบ ยุบ และเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเสียง
แต่โมเมนตัมรวม ก่อนการชนเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังการชน  
    Ek ก่อนชน = Ek หลังชน 
  3.การดีดตัวของวัตถุ หรือการระเบิด 
   คือ การที่วัตถุมีการแยกหรือแตกออกจากกัน โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทํา ซึ่งมี
เงื่อนไขเหมือนกับการชนใน 2 ลักษณะที่กล่าวมาแล้ว คือ  
    P ก่อนระเบิด = P หลังระเบิด 
  ส่วนพลังงานจลน์ของวัตถุในการระเบิด พบว่าผลรวมพลังงานจลน์หลังการระเบิด จะมีค่า
มากกว่าผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนระเบิด เนื่องในการระเบิดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานรูปต่างๆ เป็น
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พลังงานจลน์ จึงได้ว่า 
    ∑Ek ก่อนระเบิด = ∑Ek หลังระเบิด 

 

2.7.6 ลักษณะของการระเบิด 
   1. การระเบิดแบบแยกออกจากกัน การระเบิดของวัตถุลักษณะนี้จะแยกออกจากกัน
เป็นส่วนๆ เช่น การยิงปืน  มวลอัดสปริง 
   2. การระเบิดแบบสัมพันธ์ โดยภายหลังการระเบิดวัตถุยังอยู่ด้วยกัน การคํานวณ
ความเร็วของวัตถุแต่ละก้อน ให้คิดเทียบกับพ้ืนโลก เช่น คนเดินบนเรือซึ่งอยู่นิ่ง คนเดินบนเรือซึ่ง
กําลังเคลื่อนที่    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที่  3 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1 แนวคิด 

จุลนิพนธ์นี้เป็นผลงานเกมที่ผู้จัดท า มีจุดประสงค์ที่ต้องการผสมผสานเกมระหว่างเกมแนว 
Shooting กับเกมที่ต้องใช้ความคิด แนวตรรกะ เงื่อนไข ในการผ่านด่าน 

ผู้จัดท าจึงได้น าเกม Contra และ Metal slug มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากสองเกมนี้ถือเป็นเกม
แนว Shooting ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดย Contra จะรู้จักมากในผู้เล่น
เกมบนคอมพิวเตอร์ ส่วน Metal slug จะรู้จักมากในผู้เล่นเกมบนพวกเกม Play Station ผู้จัดท าจึง
เลือกเกม Contra และ Metal slug มาเป็นต้นแบบของแนวทางเกม ในส่วนของเกม Limbo ที่เป็น
เกมแนวเชิงใช้ตรรกะ คิดวิเคราะห์สถานการณ์ ก็ได้เลือกเข้ามาใช้เพ่ือให้ภายในเกม Char Coal จะได้
มีทั้งความสนุกสนาน ที่เกิดจากการโจมตี หรือต่อสู้กับศัตรู และที่เกิดจากการได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคไปพร้อมกัน เพ่ือเป็นการสร้างเสริมรูปแบบความสนุกสนานที่มี
การพัฒนาทักษะถ้าสติปัญญา ในการแก้ไขปัญหา และยังแทรกไปพร้อมกับความรู้ในด้านวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีไปด้วย 

ซึ่งภายในเกม Char Coal ได้น าต้นแบบทางด้านกราฟิกของเกม Badland มาประยุกต์ใช้ แต่
ได้มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบให้เข้ากับรูปแบบของเกม Char Coal และความถนัดของผู้จัดท าในการ
ออกแบบ และจัดท า จนได้ตกผนึกทางความคิดในด้านรูปแบบเกมทางด้านกราฟิกเป็นรูปแบบ โทนด า
ตัดแถบสี และมีฉากหลังที่มีสีสันสะดุดตา เช่นเดียวกับเกม Badland โดยการคัดเลือกสี ให้เข้ากับธีม 
หรือแนวทางของด่านแต่ละด่าน อาจมีการเพ่ิมเติม Effect สีสันไปบางจุดบ้างตามความเหมาะสม 
เพ่ือกราฟิกโดยรวมเข้ากัน และไปในทางเดียวกันภายในเกม 
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3.2 กรณีศึกษา 

  3.2.1 Limbo  

 

ภาพที่ 3-1 เกม Limbo 
ที่มา : Game.thaiza.com, Limbo (XBLA), เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2557 
  

 เกม Limbo เป็นเกม 2มิติ เดินผ่านด่านแบบด้านข้าง ที่ต้องคอยแก้ปริศนาระหว่างทาง
เพ่ือให้ผ่านไปยังจุดหมายปลายทาง โดยที่เริ่มต้นเกมมาเราจะรับบทเป็นเด็กคนนึงที่ไม่รู้มาอยู่สถาน
ที่นี้ได้อย่างไร เราท าได้เพียงอย่างเดียวคือ หาทางผ่านไปข้างหน้าเพ่ือหนีรอดจากอันตรายต่างๆที่หวัง
จะเอาชีวิต เกม Limbo จัดอยู่ระดับกลางในด้านความยาก คือมีทั้งปริศนาที่ง่ายจนเรารู้สึกไม่เครียด 
จนยาก แต่ทั้งนี้ "เสน่ห์" ของเกมเหล่านี้คือ ความภูมิใจเมื่อเราแก้ปริศนาพวกนี้ได้ และส่วนใหญ่เป็น
ปริศนาแบบเส้นผมบังภูเขาจริงๆ ซึ่งทีมงานผู้สร้างเกมนี้ ค่อนข้างใช้การหลอกล่อทาง "จิตวิทยา" ได้
อย่างลงตัว 
 เกมนี้มีการบังคับอยู่ไม่ก่ีอย่างคือ ปุ่มทิศทาง ,กระโดด และปุ่มกระท า(Action) ด้วยจ านวน
ปุ่มที่น้อย เพ่ือตัดความยุ่งยากในการจ า เกมนี้จะไม่ค่อยซ้ าแนวกันซักเท่าไร ต้องใช้จินตนาการเข้าช่วย 
บางจุดก็ต้องคิดแบบตื้นๆ ใช้ไหวพริบ เป็นหลัก 

   ส
ำนกัหอ
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  ส่วนของกราฟิก ถึงแมเ้กมนี้จะมีแต่สี ขาวด าและเทา รายละเอียดตัวละคร ,ฉาก หรือวัตถุ
ต่างๆภายในฉาก จะไล่โทนสีขาวด า หรือแสงและเงาทั้งหมด  
  อีกจุดหนึ่งที่ท าให้เกมนี้เล่นไปแล้วรู้สึกกดดันก็คือ เสียงประกอบในเกม เช่น ระหว่างเดินก็จะ
มีเสียงท่อเหล็ก, เสียงอะไรบางอย่างกลิ้ง เสียงดนตรีที่หลอนและโหมกระหน่ าเมื่อมีศัตรูหรือปริศนา
เกิดข้ึน  

 

 

ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างกลไกเกม Limbo 
ที่มา : Loaddi.com, โหลดฟรี เกมส์ LIMBO เกมส์แนวอินดีผ้จญภยัที่กวาดรางวลัมาเพียบ!, เข้าถึงเมื่อ 3 
เมษายน 2557 
 

จุดเด่น 
1. เกมที่เล่นได้สนุก ตื่นเต้น 
2. ให้ผู้เล่นได้คิด ค้นหา วิเคราะห์เหตุการณ์ 
3. กราฟิก แอ๊คชั่น ตัวละคร ฉาก ต่างๆในเกมที่สวยงาม  

 
 

จุดด้อย 
1. เกมค่อยสั้นไป และขัดต่ออารมณ์ของผู้เล่น 
2. มีเนื้อเรื่องท่ีค่อยข้างเข้าใจยาก ของความเป็นมา  

 

เหตุผลที่เลือก 
1. เป็นเกมท่ีมีอุปสรรคที่น่าสนใจ 
2. ให้ความรู้สึกตื่นเต้น ตกใจ ระหว่างเล่นเกม 
3. สามารถดึงผู้เล่นให้คิดตามเนื้อเรื่อง และปริศนาได้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2.2 Contra 

 

ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างเกม Contra 
ที่มา : Freecodesource.com, Free new Contra Wallpapers,  เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2557 

 

เป็นชื่อเกมแนวแอ็คชั่น ซึ่งผลิตโดยบริษัทโคนามิจากประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเอกได้ใช้อาวุธปืน
กระหน่ ายิงเหล่าวายร้ายอย่าง สัตว์ประหลาด หุ่นยนต์ และเหล่าเอเลี่ยน  

 

 

ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างการเล่นเกม Contra 
ที่มา : Ps4france.com, Les jeus de notre enfance en, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2557 

 

   ส
ำนกัหอ
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เกมที่สามารถเล่นได้ทั้ง Single player และ Multiplayer ที่ได้รับความนิยม โดยได้แรงดล
บันดาลใจจากลักษณะพิเศษของเกมคอนทร่า เกมคอนทร่าก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็น
ที่จดจ าของเกมที่จัดท าลงในระบบแฟมิคอม ในปีค.ศ. 1988 เกมได้รับการโหวตในเว็บไซต์ IGN.com 
ให้เป็นอันดับหนึ่งในฐานะของเกมที่ยากต่อการเอาชนะ นิตยสารนินเทนโด้พาวเวอร์จัดอันดับให้เป็น
เกมที่ดีที่สุดอันดับเจ็ดของระบบแฟมิคอม โดยถือเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของระบบดังกล่าว
 นอกจากนี้ เว็บไซต์สกรูแอทแทคยกย่องให้เป็นเกมส าหรับระบบแฟมิคอมอันดับห้าที่มี
ชื่อเสียงที่ดีท่ีสุดตลอดกาล 

จุดเด่น 
1. สามารถเข้าถึง ผู้เล่นได้หลายอายุ 
2. รูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่าย 
3. สามารถเอาชนะเกมได้ยาก 

 

จุดด้อย 
รูปแบบของการออกแบบค่อยข้างแข็ง เน้นหนักในลักษณะที่ต้องการแสดงถึงความแข็งแรง 

เข้มแข็ง เพียงอย่างเดียว 

 

เหตุผลที่เลือก 
1. เกม Contra เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูง 
2. มีรูปแบบระบบที่เข้าใจง่าย ในการน ามาพัฒนา 
3. มีความสนุก ตื่นเต้น ในตัวเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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3.3.3 Badland 

 
 

ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างเกม Badland 
ที่มา : Iospickoftheweek.com, BADLAND, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557 

 

เกม Badland นี้เป็นเกมแนว Arcade & Action บนอุปกรณ์พกพาที่ได้รับการกล่าวถึงมาก
ที่สุด และกวาดรางวัลจากเว็บไซต์ต่างๆ มามากมาย จุดเด่นของ  เกมผจญภัยบนในเกาะ นี้คือความ
สวยงามของกราฟิก ที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าเกมอ่ืนในตอนนี้ แนวเกมจะต้องผจญภัยไปเรื่อยๆ ผ่านป่าดง
ดิบท่ามกลางพรรณไม้ต่างๆ นานา เวลาเล่น เกมผจญภัยในเกาะ นี้จะท าให้คุณรู้สึกว่าก าลังท่องไปอยู่
ในโลกของนิยาย ที่ต้องใช้ต้องจินตนาการ เพ่ือหาช่องทางหลบหลีกอุปสรรคทั้งหลาย ความยากจะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามด่านที่เล่นไปถึง สามารเล่นกับเพ่ือนแบบออฟไลน์ได้ 4 คนในเครื่องเดียว ซึ่งจะเป็น
โหมด Survival  

 

จุดเด่น  
1. ด่านเป็นเอกลักษณ์มากกว่า 80 ด่านด้วยกัน และมีอัพเดทด่านใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
2. โหมดเล่น เกมผจญภัยในเกาะ แบบ Multiplayer รองรับการเล่นถึง 4 คนภายในเครื่อง

เดียวกัน 
3. รูปแบบการเล่นเกม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  
4. เสียง และกราฟิกออกแบบมาได้อย่างลงตัว 
5. บันทึกเกมบน Cloud ท าให้ไม่ต้องกังวลว่าเกมที่เล่นจะหาย เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่อง 

 

   ส
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ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างด่านภายในเกม Badland 
ที่มา : Badassdigest.com, Game App Review: BADLAND, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557 

 

จุดด้อย  
1. สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้ในช่วงอายุที่จ ากัด 
2. สามารถรองรับได้เพียงบน Smart phone และ Tablet 

 

เหตุผลที่เลือก 
1. เกม Badland เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูง 
2. มีรูปแบบของ Graphic เกมที่สวย และมีความโดดเด่นน่าสนใจ 
3. มีความสนุก ตื่นเต้น ในตัวเอง 
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3.2.4 Metal Slug 

 

ภาพที่ 3-7 ตัวอย่างเกม Metal Slug 
ที่มา : Consolegames.ro, NEO-GEO CD "SNK" Covers : High Quality, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 
2557 

 

  Metal Slug เป็นเกมแนวแอ็คชั่นทหารเดินตะลุย ในแบบ 2D ด้านข้างในอดีต ที่ออกจะติด
ตลกและพกพาลูกฮามาแบบครบครัน และได้มีการพัฒนา มาเป็น Metal Slug ภาคต่างๆ มากกว่า 
10 ภาคเป็นลักษณะเกมวิ่ง และใช้ปืนโจมตีศัตรู มีรูปแบบการโจมตีทั้งระยะประชิด และระยะไกล 
โดยระยะประชิดจะใช้มีดแทนในการโจมตีผู้เล่นจะเริ่มต้น มีเพียงปืนพกง่ายๆ เป็นเกมด าเนิน ผู้เล่น
สามารถหยิบอาวุธใหม่ใช้ได้ ในเวลาหนึ่ง แต่เมื่ออาวุธใหม่กระสุนหมด ผู้เล่นก็จะย้อนกลับไป ใช้ปืน
พกที่มีกระสุนไม่จ ากัดเช่นเดิม 

 

  เรื่องพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มีให้ใช้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปืนกล ปืนคู่ ลูกซอง 
เลเซอร์ ปืนไฟ และปืนยิงจรวดติดตามอย่าง RPG ไปจนถึงพวกระเบิดลูกเกลี้ยง ยังสามารถเลือก
เปลี่ยนปืนได้ ด้วยการโยนปืนที่ไม่ต้องการทิ้งหรือให้ผู้ร่วมเล่นก็ได้  

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 3-8 ตัวอย่าง Design ภายในเกม เกม Metal Slug 
ที่มา : Dazeinfo.com,  All Time Favorite “Metal Slug 3″ Game Is Now Available On 
Android And iOS [Video], เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557 

 

 

 เรื่องยานพาหนะ นอกจากรถถังยังมีพวก ม้าท่ีสามารถเอารถพ่วงมาลากได้ หุ่นยนต์ 
เครื่องบิน และเครื่องไอพ่นติดหลัง รถเจาะพ้ืนดิน ฉากต่างๆในภาคนี้ค่อนข้างจะสั้นเดินนิดเดียวก็เจอ
บอส ส่วนของบอสที่มีตั้งแต่รถขุดเจาะขนาดยักษ์ ฐานปล่อยจรวด หุ่นยนต์สมองโต หนอนยักษ์ และ
เอเลี่ยน มีโหมด Combat School ท าตามภารกิจทีต่ัวเกมก าหนดมาให้ผ่านเพ่ือปลดล็อคพวกรูปและ
กระสุนปืนแบบไม่จ ากัดได้อีกด้วย 
 

   Graphic ในเกมเป็น 2D แต่ก็ผสมในส่วนของเรนเดอร์เข้าไปด้วย Effect ต่างๆดูดี สวยงาม
กลับมาสู่ความคลาสสิคได้อารมณ์เก่าๆ 
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ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างภายในเกม เกม Metal Slug 
ที่มา : Shop15.gamegle.com, Metal Slug [PS2], เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557 

 

  ปัจจุบันตัวเกมอยู่ในรุ่น Beta เปิดให้เล่นบนมือถือ Android, iOS คอนโซล PlayStation 2, 
Wii, Xbox, Xbox 360 ส าหรับบนรุ่น PC สามารถเช็ครายละเอียดความต้องการของระบบได้จาก
ข้อมูลด้านล่างนี้ และสั่งซื้อตัวเกมได้ที่ Steam 

จุดเด่น 
1. รูปแบบการเล่นเกม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  
2. เสียง และ Graphic ออกแบบมาได้อย่างลงตัว 
3. สามารถเอาชนะเกมได้ยาก 
4. มี Concept ที่เห็นอย่างชัดเจน 
5. รูปแบบ Graphic ที่ใส่ความคลาสสิค แบบเก่าๆ 

 

จุดด้อย  
1. สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้ในช่วงอายุที่จ ากัด 
2. มีรูปแบบ Graphic ที่ค่อนข้างแข็ง แต่ยังมีลูกเล่นให้เกิดเสียงหัวเราะ 

 

เหตุผลที่เลือก 
1. เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูง ในอดีต 
2. มีรูปแบบระบบที่เข้าใจง่าย ในการน ามาพัฒนา 
3. มีความสนุก ตื่นเต้น ในตัวเอง 
4. มีรูปแบบระบบอาวุธที่น่าสนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 

4.1 แนวคิด 

Char Coal มีแนวความคิดริเริ่มมาจาก วิวัฒนาการที่ก้าวหน้า จนมนุษย์เริ่มหลงลืมสิ่งเก่าๆ 

เทคโนโลยีเก่าๆ สิ่งส าคัญ ที่มาของวิถีแบบเดิม รวมทั้งความรู้สึกในอดีตไปแล้ว จึงเป็นเหตุผลให้

ผู้จัดท ามีความคิดที่ต้องการสะท้อนทางความคิด เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีที่ผ่านมา เพ่ือสื่อถึงเทคโนโลยี

ที่ก้าวไป ก็ไม่ได้ให้แค่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป อีกผลลัพธ์ที่เลวร้ายอาจจะรออยู่ก็ได้ ผู้จัดท าจึงต้องการที่จะ

แสดงผลลัพธ์ในด้านลบ ซึ้งเป็นอีกมุมมองหนึ่ง โดยจะด าเนินตามเนื้อเรือ่ง 

เกม Char Coal เป็นเกมแนว Shooting โดยเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์ในระบบปฎิบัติการ 
Microsoft Windows ผู้เล่นสามารถฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสังเกต และการจับจังหวะใน
การหลบหลีก ซึ่งจะแทรกอยู่ภายในระบบเกมที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง ผู้เล่นจะรู้สึกสนุกไปกับเกม
และมีความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามระดับของด่าน แต่จะไม่ยากจนเกินไป และได้น าเทคโนโลยีจาก 
ยุคสมัยต่างๆ มาสร้างเรื่องราวภายในเกม จึงถือเป็นการแทรกความรู้ให้แก่ผู้เล่นได้รู้จักเทคโนโลยีใน
แต่ละยุคสมัย  

เกม Char Coal สามารถใช้งาน หรือเล่นได้จริงในระบบปฎิบัติการ อาจจะมีข้อผิดพลาดบาง

ประการแต่ก็ถือว่าสามารถท างานได้ ผู้สามารถเล่นเก็บ Item ต่างๆภายในเกมได้ โดยจะมีทั้ง Item 

ประเภทบวกค่า HP ของ Character Player ในเกมและ Item ประเภทอาวุธ ที่แบ่งได้ 3 รูปแบบที่มี

ความแตกต่างกัน 

โดยภายในเกมจะด่านให้เล่นได้ทั้งหมด 3 ด่านหรือ 3 Level ซึ้งจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆ 

ภายในด่านจะมีบอสประจ าด่านแต่ละด่าน และมี Monsters 3-4 ประเภทประจ าด่าน ที่มีลักษณะที่

แตกต่างกันตามประเภท แต่จะอยู่ใน Concept เดียวกัน ตามรูปแบบ และโทนสีของแต่ละด่าน 
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4.2 เนื้อเรื่อง 

เมื่อมนุษย์ตกอยู่ใต้อ านาจของความอยากรู้ จึงเกิดการทดลองของเหล่านักวิทยาศาสตร์

ทั้งหลายคิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย แต่ในการทดลองใช่ว่าจะประสบผลส าเร็จทุกครั้ง 

ซึ้ งก็ เช่นกันผลการทดลองรังสีชีวิตเกิดการผิดพลาด และเมื่อไม่สามารถควบคุมได้  เหล่า

นักวิทยาศาสตร์จึงต้องก าจัดรังสีชีวิตนี้ไป โดยการผนึกรังสีให้อยู่ในรูปของแข็ง ลักษณะคล้าย Crystal 

ยิงเข้าเครื่องย้อนเวลา แล้วพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขาคิดผิด เมื่อโลกในอดีตเปลี่ยนไป โลกในอนาคตที่

พวกเขาอยู่ก็จะเปลี่ยนตาม เพ่ือรอการแก้ไขจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ พวกเขาจึงได้ส่ งมนุษย์ข้ามมิติ

ย้อนเวลามาส ารวจ แก้ไขสิ่งในอดีตให้กลับไปเช่นเดิมก่อนที่เวลาในโลกอดีตจะเดินทางมาถึงปัจจุบัน 

และก่อความเปลี่ยนแปลงให้โลกของพวกเขาในอนาคต 

 

4.3 Storyboard ( เนื้อเรื่อง ) 

 

ภาพที่ 4-1 Storyboard 
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4.4 Concept ( Key Visual ) 

 

แนว Science Fiction ( Sci-fi ) โดยเน้นในด้านวิวัฒนาการ นวัตกรรม ของเทคโนโลยี การ

ออกแบบในส่วนต่างๆ จึงมีลักษณะเป็นเครื่องจักร ไม่เว้นแม้แต่การออกแบบ Character, Monster, 

Item และ ฉาก แต่จะใช้ความแตกต่างทางด้านยุคสมัยของวัตถุจักรกลต่างๆ และใช้โทนสีในการ

ควบคุมโทนสี รูปแบบของแต่ละด่านภายในเกม 

 

เนื่องจากเกมเป็นแนว Sci-fi จึงใช้เสียงที่เป็นการขับเคลื่อน เครื่องจักร เทคโนโลยี โรงงาน

ไฟฟ้า เสียงคลื่นสัญญาณต่างๆ ซึ่งเสียงจะแบ่งตามยุคสมัยของแต่ละด่าน 

 

 

ภาพที่ 4-2 ตัวอย่าง Concept Art ในเกม 

4.5 Game Mechanics 

 

ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในทิศทางจากซ้ายไปขวา โดยผู้

เล่นจะต้องยิงปืนใส่ศัตรู เพ่ือไม่ให้ศัตรูเข้าถึงตัวผู้เล่น หรือโจมตีตัวผู้เล่น หากโดนโจมตีค่าเลือดตัวผู้

เล่นจะลดจนตายได้ 
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4.6 Level Design 

ในการออกแบบลักษณะของฉาก เส้นทางเดินของผู้เล่น กลไกท่ีใช้ อุปสรรคต่างๆ ภายในเกม

นั้น ผู้จัดท าจะเน้นให้เข้ากับรูปแบบของ Concept ที่เกี่ยวกับสิ่งของเทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่อดีต จนถึง

ปัจจุบัน โดยผู้จัดท าได้แบ่งเป็น 3 ด่าน ซึ้งในแต่ละด่านนี้ก็จะมี Concept ย่อยของแต่ด่าน ได้แก่ ใน

ด่านแรก : Water Tunnel Map  ด่านที่สอง Internet or Social Map และด่านที่สาม Energy Map 

ซึ้งทั้งสามด่านก็จะมีความยากง่ายของกลไกที่ใช้ ลักษณะอุปสรรค ที่แตกต่างกันไป แต่ผ็จัดท าก็ยังได้

ใส่ขอบเขตของความยากในแต่ละด่านลงไป ให้ด่านที่หนึ่ง สอง สาม มีระดับความยากมากขึ้น ตาม 

Level ของด่าน 

Level 1: Water Tunnel Map มีลักษณะเป็นอุโมงค์ท่อน้ าทิ้ง เป็นกองขยะเทคโนโลยี 

 

ภาพที่ 4-3 ตัวอย่าง การออกแบบ Level 1 : Water Tunnel Map  

 Water Tunnel Map เป็น Map ที่ได้ออกแบบ และดัดแปลงมาจากท่อน้ าใต้ดิน ที่จะมีช่อง

ระบายเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ซึ้งได้ต้นแบบมาจากอุโมงค์ใต้ดินที่ระบายน้ าในต่างประเทศที่จะมีท่อช่องน้ า

ต่อระบายไปในหลายช่องทาง แต่ผู้จัดท าได้ใส่กลไก ลูกเล่นเพ่ิมเติมลงไปภายในด่าน ที่ดัดแปลงให้เข้า

กับ concept ของด่านจึงใช้ท่อน้ าใต้ดิน กังหันน้ า ใบพัดน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องควบคุมระบบเปิดปิด

น้ า โดยได้ความคิดมาจากปลายอุโมงค์ของท่อน้ าทิ้ง มักจะอยู่ที่ทิ้ง หรือก าจัดขยะจนมีกองขยะ

มากมาย จึงได้ความคิดที่ว่า หากขยะทางเทคโนโลยีจะมีการถือก าเนิดขึ้น ก็ควรจะเป็นที่นี้เพราะจะ

เป็นที่ที่มีการแพร่ขยายรังสีจาก Crystal ได้ดี เพื่อเป็นไปตามเนื้อเรื่องของเกม Char Coal  
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Level 2: Internet or Social Map เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของ Internet เมืองจ าลอง 

 

 

ภาพที่ 4-4 ตัวอย่าง การออกแบบ Level 2 : Internet or Social Map 

 

ภาพที่ 4-5 ตัวอย่าง การออกแบบ Level 2 : Internet or Social Map เมื่อแบ่งเป็น 2 ส่วน  

 Internet or Social Map เป็น Map ที่ได้ออกแบบ และดัดแปลงมาจากการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ติดอยู่ในโลกของ Social โดยผู้จัดท าได้น าในเรื่องของ Website, Mail, 

Message การติดต่อสื่อสารแบบต่างๆ บน Internet เข้ามาผสมกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่พัฒนามา

เพ่ือใช้ในโลก Internet เพ่ือแสดงถึงในด้านของพัฒนาการเทคโนโลยีบน Internet or Social ที่มี

ผลกระทบกับมนุษย์ยุคนี้ค่อนข้างมาก จึงได้เลือก Internet or Social เป็น Concept ในด่านที่ 2 
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Level 3: Energy Map มีลักษณะเป็นเมืองพลังงาน โรงงานผลิตพลัง  

 

 

ภาพที่ 4-6 ตัวอย่าง การออกแบบ Level 3 : Energy Map 

 Energy Map เป็น Map ที่ได้ออกแบบ และดัดแปลงมาจากโรงผลิตพลังงาน ซึ่งโรงผลิต

พลังงานถือเป็นต้นก าเนิดของพลังงาน เทคโนโลยีที่ด าเนินไปก็จ าเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น จึงนับได้ว่า

พลังงานเป็นศูนย์กลางให้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปได้ ผู้จัดท าจึงได้เลือกให้ด่านสุดท้ายของเกมเป็น 

Energy Map เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่ท าให้ผลจากรังสี Crystal มีประสิทธิภาพ อันตรายที่สุด ส่งผล

กระทบร้ายแรงที่สุด และเป็นไปตามเนื้อเรื่องของเกม Char Coal 
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4.7 Background Design 

 การออกแบบลักษณะของฉากของแต่ละด่านจะให้เข้ากับ Concept ของแต่ละด่าน จึงมีการ

ออกแบบฉากของแต่ละด่าน ที่ยังยึดบางส่วนให้เหมือนกันในทุกๆด่าน โดยมี Concept ย่อยของแต่

ด่าน ได้แก่ ในด่านแรก Water Tunnel Map  ด่านที่สอง Internet or Social Map และด่านที่สาม 

Energy Map 

 

ภาพที่ 4-7 ตัวอย่าง การออกแบบฉากที่ 1 : Water Tunnel Map 

 

ภาพที่ 4-8 ตัวอย่าง รวมการออกแบบด่านที่ 1 : Water Tunnel Map 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

 

ภาพที่ 4-9 ตัวอย่าง การออกแบบฉากที่ 2 : Internet or Social map 

 

ภาพที่ 4-10 ตัวอย่าง รวมการออกแบบด่านที่ 2 : Internet or Social map 
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ภาพที่ 4-11 ตัวอย่าง การออกแบบฉากที่ 3 : Energy map 

 

ภาพที่ 4-12 ตัวอย่าง รวมการออกแบบด่านที่ 3 : Energy map 
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4.8 การแบ่งข้อมูลภายในเกม 

 

เนื่องจากข้อมูลภายในเกม Char Coal มีละเอียดค่อยข้างมาก จึงได้มีการจัดเก็บ แบ่งแยก
ข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ Level Map, Interface, Item, Mechanic, Character ,Monster , 
Boss โดยในแต่ละหัวข้อก็จะมีข้อมูลย่อย ดังนี้ 

 

4.8.1 การแบ่งข้อมูลของ Level Map และ Interface 

 

 
 

ภาพที่ 4-13 ตัวอย่าง ภาพการแบ่งแยกหัวข้อ ข้อมูลภายในเกม 
 

 จากตารางภาพด้านบน Game ผู้จัดท าจะแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ ตัว Player , Level Map 
และ Interface และแบ่ง Level Map ทั้ง 3 ด่านตามทีมของด่าน ซึ่งในส่วนของ Interface ก็จะแยก
เป็น Interfaceภายในเกม ( UI_In_Game ) และ Interfaceโดยรวม ( UI_Functions ) ซึ่งในแต่ละ
แบบของ Interface ก็จะมีการแยกย่อยตามลักษณะที่ใช้ภายในเกม 
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4.8.2 การแบ่งข้อมูลของ Object ภายในเกม 

 

 

ภาพที่ 4-14 ตัวอย่าง ภาพการจัดแบ่งข้อมูลสิ่งของที่ใช้ภายในเกม 

 จากตารางภาพด้านบน ผู้จัดท าได้แบ่งสิ่งภายในเกม เป็น 2 หมวดใหญ่ ก็คือ Mechanic ที่

เป็นกลไก อุปสรรคต่างๆภายในเกม และ Item ที่เป็นสิ่งของที่ช่วยเหลือผู้เล่นระหว่างเล่นเกม ซึ่ง 

Mechanic และ Item ก็จะมีการแบ่งชนิดตามความสามารถที่ได้ก าหนดไว้ ตามตารางภาพ 
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4.8.3 Diagram ของ Player Character 

 

 
 
 

ภาพที่ 4-15 ตัวอย่าง ภาพการจัดแบ่งข้อมูลตัว Character ที่ใช้ภายในเกม 

 

 จากตารางภาพด้านบน ตัว Character มีการแบ่งแยกระบบข้อมูลตามประเภทของหน้าที่ 
เช่น Movement ที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ และจะมีคุณสมบัติพิเศษในการเปลี่ยนรูปแบบได้ 
ตามรูปแบบอาวุธที่ใช้ ซึ่งจแบ่งได้ 3 แบบ ใหญ่ๆ คือ Normal ,Water และ Electric 
รูปแบบในการเขียน Enemy ( Boss ) 
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4.8.4 Diagram ของ Boss  

 

 

ภาพที่ 4-16 ตัวอย่าง ภาพการจัดแบ่งข้อมูลของ Boss ที่ใช้ภายในเกม 

 จากตารางภาพด้านบน ตัว Boss จะสามารถแบ่งได้ 3 แบบใหญ่ๆ ซึ่งก็คือ Boss ทั้ง 3 ตัว 

ในแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่ให้ก็แตกต่างกันด้วยจึงต้องมีแยกข้อมูล

ภายในตัว Boss โดยได้แบ่งเป็น 4 ใหญ่ ได้แก่ 

1.) HP_boss เป็นส่วนที่เก็บค่าเลือด หรือพลังชีวิตของ Boss ตัวนั้นๆ 

2.) Attack_Skills เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลการโจมตีของ Boss   

3.) Movement  เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลรูปแบบการเคลื่อนไหวของ Boss 

4.) Score_point เป็นส่วนที่เก็บ หรือก าหนดคะแนนที่ผู้เล่นจะได้รับหลัง Boss เสียชีวิต 
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4.9 Diagram 

4.9.1 Character State Diagram 

 

 
 

ภาพที่ 4-17 ตัวอย่าง ภาพขั้นตอนการท างาน State Diagram ของ Character ที่ใช้ภายในเกม 

 

 จาก Diagram ภาพด้านบน ที่แสดงถึงการท างานของ Character ใน 2 ทาง คือ การโจมตีใส่

ศัตรู( Attack Monster ) เมื่อ HP = 0 Monster death ก็จะมีการเก็บค่า Save Item and Score 

ของตัวละคร และสองการเก็บ Item ( Collect Item ) ที่ตามด้วยการ Save Item 
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4.9.2 Game Class Diagram 

 

 

ภาพที่ 4-18 ตัวอย่าง ภาพการควบคุม Class Diagram ภายในเกม 
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จาก Class Diagram ด้านบนเป็นการแสดงการแบ่ง Class และรูปแบบการวาง Class 
ภายในเกม โคยเริ่มจาก Class แรกท่ีเป็น Class หลัก 

 

Char_Coal_Class เป็นศูนย์กลางทางผ่านข้อมูลไปถึง Class อ่ืนภายในเกม โดยใน 
Char_Coal_Class ได้ประกอบด้วยตัวแปรที่เชื่อมต่อ Class ย่อย ดังนี้  

Player ,Map ,.Monster ,Item ,Score ,Interface และมีfunction คือ Play_Game ที่เป็น
ส่วนควบคุมการเริ่มเกม โดย Function นี้จะเชื่อมต่อกับ Interface_Class ที่ควบคึมต าแหน่งของ
ปุ่มกดและประเภทของปุ่มกด คือ New Game และ Quit ที่ควบคุมการเริ่มเล่นเกมกับการออกจาก
เกม  

Player_Class เป็น class ใช้ในการควบคุม Character ทั้งหมด โดยใน class มีการระบุ 
Position ต าแหน่งของ Character  ,Type คือ ประเภทของ character ที่เป็นตัวระบุประเภทของ
อาวุธที่ใช้ในการโจมตี โดยจะเชื่อมต่อกับ Weapon_Type_Class ที่ควบคุมประเภทของอาวุธ  และ 
HP ก็คือ ค่าจ านวนชีวิตของ Character ซึ่งภายใน Player_Class จะมี Function ที่เป็นตัวควบคุม
การเคลื่อนที่ของตัวละครด้วย ก็คือ Player_Control 

 

Level_Map_Class โดยท าหน้าที่ควบคุม Map ทั้ง 3 ด้าน โดยในแต่ละ Map จะต้องมี
ต าแหน่งจุดเกิดของ Character ก็คือ ต าแหน่ง Position_boor และในแต่ละ Map จะมีกลไกต่างๆ
อยู่ เพราะฉะนั้น จึงมี Function ที่เชื่อมต่อกับ Mechanism_Class ที่ใช้ในการควบคุมระบบกลไก 
อุปสรรคต่างๆ ภายในเกม ซึ่งใน Mechanism ก็มีการแบ่งประเภทของกลไก แต่ละประเภทออกจาก
กัน เนื่องจากลักษณะของการท างานที่แตกต่างกัน และมีตัวแปร State ที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะใน
การท างานของกลไกแต่ละตัว 

 

Monster_Class เป็น Class ที่ใช้ควบคุมการท างาน Monster ในแต่ละ Map โดยใน 
Monster_Class จะประกอบด้วยตัวย่อยๆดังนี้  

-position_monster ที่จะเป็นตัวบอกต าแหน่งจุดเกิดของ Monster ตัวนั้นๆ 
-type_monster จะบอกถึงประเภทของ Monster แต่ละตัว  
-hp_monster เป็นตัวบอกค่าพลังชีวิตของ Monster  
-drop_item ตัวนี้จะเป็นตัวบอกค่า Score ที่ได้เพ่ิมจากการเก็บ Crystal ได้จาก Monster 

แต่ละตัว  
ใน Monster_class จะมี function ที่มี monster ที่ใช้ควบคุมโดยรวม และต้องเชื่อมต่อกับ 

Monster_Type_Class นี่เป็น Class แยก Monster และ Boss ของแต่ละ Map ออกจากกัน เพ่ือ
ง่ายในการค้นหา 
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Item_class จะเป็นClassที่ ใช้ควบคุมในส่วนต่างๆของ Itemภายในเกม โดยภายใน 
item_Class จะมีตัวแปรที่ใช้เก็บค่าข้อมูล position_Item ที่ระบุต าแหน่งที่เกิดของ Item นั้น และ 
type_item ที่จะเป็นตัวแปรแยกประเภทตามลักษณะประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เล่นในเกม 
จะท าให้ต้องมีการเชื่อมต่อกับ Item_type_classซึ่ง Item ภายในเกม ก็ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
คือ Item ประกอบอาวุธและItemทั่วไป อาทิ เช่น Item บวกค่าจ านวนชีวิต เป็นต้น Score_Class 
โดยภายในเกมจะเก็บค่า Score ในรูปแบบของค่า Crystal ที่ได้จากการโจมตี Boss และ Monster 
ท า ให้ ตั ว แปรที่ ชื่ อ  Crystal แทนชื่ อ  score หรื อ  point ใน  function ที่ ชื่ อ  score ภาย ใน 
Score_Class 

 

4.10 Tool Development 

4.10.1 Unity 

  1. ใช้ในการเขียน Code ค าสั่งลงภายในเกม 
เหตุผลที่เลือกใช้ Unity เพราะสามารถเขียน Code ได้ทั้ง แบบ Java และ C# สามารถ

ค้นหา วีธีการเขียน Code ได้ง่ายในอินเทอร์เน็ต และสามารถ Save ลงในระบบปฎิบัติการ 
Microsoft Windows หรืออ่ืนๆได ้
  2. ใช้ในการสร้าง Effects 

เหตุผลที่เลือกใช้ Unity เพราะมี Effects บางอย่างพ้ืนฐานไว้ให้เลือกใช้อยู่แล้ว จึงท าให้ไม่
ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด  แค่น ามาปรับแต่งให้เข้าตัวเกม หรือจะเขียนค าสั่ง Code บางอย่างเพ่ิมเติมไปก็
ได้ สามารถปรับ สี ขนาด ระยะรัศมีการเห็น จ านวนต่างๆได้ และยังสามารถน าไปใส่  จัดวางตาม
ต าแหน่งที่ต้องการได้ในโปรแกรมเดียวเลย หรือจะ Save เก็บไว้ใช้ตอนอ่ืนก็ได้ 
  3. ใช้ในการจัดวางกราฟฟิกต่างๆ ลงภายในเกมใน 

เหตุผลที่เลือกใช้ Unity เพราะ เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างได้ทั้งเกมประเภท 2D และ 3D 
โดยในเกมใช้การการสร้างสิ่งของต่างๆ เป็นแบบ 3D ในโปรแกรมสามารถจัดวางต าแหน่งสิ่งของต่างๆ
ได้ ปรับขนาดให้ได้ตามต้อองการ และยังสามารถแก้ไขของผิดพลาดบางอย่างจากได้ Export มาจาก
โปรแกรมอ่ืนๆได ้
  4. ใช้ในการจัดมุมกล้องในการเล่นเกม 

เหตุผลที่เลือกใช้ Unity เพราะ สามารถจัดแต่ง เลือกใช้มุมกล้องได้ตามต้องการ ไม่ว่ าเป็น 
perspective isometric หรืออ่ืนๆ โดยในตัวเกมได้เลือกในมุมมองแบบ 2D ซึ่งในมุมมองการสร้าง
สามารถมองเห็นเกมได้ทั้ง 360 องศา ปรับเลือกมุมองในการสร้างได้ตามความถนัด สะดวกในการ
แก้ไข 
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  5. ใช้ในการใส่เสียงภายในเกม 

เหตุผลที่เลือกใช้ Unity เพราะ ในโปรแกรมสามารถเสียง เขียนค าสั่งลงในสื่งของแต่ละชิ้นได้ 
สามารถก าหนดระยะให้เล่นเสียงได้ ตั้งค่าต่างๆได้ ใส่ loop เสียง ปรับความดังเบาได้ สะดวกในการ
รวมเกมในโปรแกรมเดียว 

 

4.10.2 Adobe illustrator 

1. ใช้ในการออกแบบเส้นทางเดิน ฉาก  
เหตุผลที่เลือกใช้ Adobe illustrator เพราะเป็นโปรแกรม ที่มีเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นลายเส้น

เอ้ือต่อออกแบบโครงสร้าง วางกรอบขนาดหน้าจอเป็นลาย สามารถจัดวางแบ่ง Layer ได้ ง่ายต่อการ
จัดรูปแบบการจัดวาง ภายในเกม 

2. ใช้ในการออกแบบกลไก รูปแบบอุปสรรคภายในเกม 
เหตุผลที่เลือกใช้ Adobe illustrator เพราะโปรแกรรม Adobe illustrator มีรูปแบบการ 

Save แบบ Vector ซึ่งสามารถปรับขนาดค่าต่างๆ ได้โดยภาพยังชัดเจนเหมือนเดิม 
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4.11 ตารางการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา 
หน้าท่ี สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม 
1.ค้นหา ข้อมูล
เขียน Game 
Design 
Document 
วิเคราะห์แกไ้ข 
Prototype         
2. แก้ไข 
Level Design         
3. เริ่มพัฒนาเกม 
Character 
controller , 
Level Map 1 , 
Test level Map 1         
4. แก้ไข 
level Map 1,  
Level Map 2 , 
Test level Map 2         
5. Item         
6. Interface 
Game , Menu         
7. แก้ไข 
level Map 2,  
Level Map 3 , 
Test level Map 3         
8. Background  
, Material 
,Texture         
9. Sound & 
Effect         
10. Test Game , 
Repair Game         
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 

5.1 ระบบการท างานของเกม 

 ขั้นแรก ผู้จัดท ำได้จำกกำรสร้ำงด่ำนจ ำลองขึ้น เพ่ือใช้ในกำรทดสอบ โมเดล Player จ ำลองเป็น
รูปทรง Capsule โดยเริ่มจำกกำรใส่ค ำสั่ง Code ให้โมเดล Player จ ำลองสำมำรถเคลื่อนซ้ำยขวำได้จำก
กำรกดปุ่มลูกศรซ้ำย-ขวำ ตำมด้วยกำรกระโดด และปิดกำรเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ซึ่งป็นแนวลึกเพ่ือตัด
กำรหมุนเคลื่อนที่ผิดทิศทำงของโมเดล Player จ ำลอง ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท ำต้องกำรทดสอบ และเตรียม
ค ำสั่งที่จะใช้ในกำรเคลื่อนท่ีของตัวละครในเกม 
 

 

ภาพที่ 5-1 ภำพตัวอย่ำงกำรออกแบบด่ำนจ ำลอง 

 

ภาพที่ 5-2 ภำพตัวอย่ำงด่ำนจ ำลองภำยใน Unity
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 ขั้นที่สอง ผู้จัดท ำได้น ำขั้นตอนแรกมำพัฒนำต่อให้โมเดล Player สำมำรถยิง หรือโจมตีได้ โดย
กำรใส่ค ำสั่ง Code ให้โมเดล Player จ ำลองเพ่ิมปุ่มในกำรยิง หรือโจมตี และทดสอบกำรเช็คชนของ
Bullet ว่ำสำมำรถชน Polygon อ่ืนๆได้หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท ำก็สำมำรถท ำให้สิ่งของที่ Bullet ชนจะ
หำยไป แบบกำรลบ Polygon นี้ออกไป 

 

 ขั้นที่สำม ผู้จัดท ำได้น ำขั้นตอนที่สองมำพัฒนำต่อ กับกลไกบำงอย่ำงในเกม โดยน ำกำรเช็คชน 
Collider มำใช้ เพ่ือทดสอบกำรเปลี่ยนด่ำน และได้ขอตัว Character จำกฝ่ำยกรำฟฟิกมำทดสอบ จัดวำง 
ปรับขนำด ตัว Character ให้เหมำะสม เพ่ือจัดวำงมุมมองกล้องภำยในเกม 

 

 ขั้นที่สี่ ผู้จัดท ำได้ตัว Character ที่มี Animation แล้วบ้ำงมำลองทดสอบ Animation ตัวละคร 
กำรตัดคีย์เฟรม Animation ให้ตรงตำมท่ำทำงที่ก ำหนด คือ กำรวิ่ง หันซ้ำย-ขวำ โจมตี กระโดด และมี
กำรพัฒนำระบบกำรเปลี่ยนอำวุธเบื้องต้นให้สำมำรถเปลี่ยนไปมำได้ 3 แบบ โดยแบ่งแยกตำมลักษณะของ 
Bullet ที่ใช้ทดลอง คือสี่เหลี่ยมจตุรัส วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขั้นตอนนี้ตัวเกมก็สำมำรถท ำกำรเคลื่อนไหว
ในท่ำทำงต่ำงๆ และวิ่งเล่นในด่ำนจ ำลองที่มีกลไก และ Polygon ให้ลองโจมตีได้ 
 

 ขั้นที่ห้ำ ผู้จัดท ำได้ลองทดสอบกำรเขียนค ำสั่งเป็น AI ที่ให้ควบคุม Monster ได้ 2 รูปแบบคือ 
เมื่อชนตัว Character ท ำให้ตัว Character และ Monster  หำยไป กับให้ Monster อยู่นิ่งกับที่ ยิง
กระสุนใส่ผู้เล่น เมื่อกระสุนกระทบ Character ตัว Character ก็จะหำยไป แต่หำก Character โจมตีใส่ 
Monster ตัว Monster ก็จะถูกลบเช่นกัน และได้มีกำรสร้ำง Interface ของค่ำจ ำนวนชีวิตให้อยู่มุมบน
ซ้ำย และค่ำ Crystal อยู่มุมบนขวำ ซึ่งในข้ันตอนนี้เหมือนได้ต้นแบบเกม เบื้องต้นแล้ว 
 

 

ภาพที่ 5-3 ภำพตัวอย่ำงต้นแบบเกม เบื้องต้นภำยใน Unity 
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 ขั้นที่หก ผู้จัดท ำได้เริ่มกำรท ำหน้ำจอ Menu Interface ต่ำงๆ ภำยในเกม โดยเริ่มจำกกำรแบ่ง 

Scene ใหม่ขึ้นเพ่ือตั้งเป็นหน้ำ Menu Game โดยในขั้นแรกได้เริ่ม จำกปุ่ม New Game เพ่ือเข้ำไปเริ่ม

เล่นเกม ตำมด้วย Quit ที่ใช้ส ำหรับออกเกม ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้เกิดควำมผิดพลำด จำกรูปภำพที่น ำมำใช้

งำนไม่ชัดเจน จึงได้มีกำรแก้ไข ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้คุณภำพของรูปที่น ำมำใช้ทดลองชัดเจนขึ้น และได้มีกำร

เพ่ิมปุ่มควบคุมไปอีก 2 ปุ่มคือ ปุ่ม Setting ที่ใช้ส ำหรับตั้งค่ำ  

 

ภาพที่ 5-4 ภำพตัวอย่ำงหน้ำ Menu จ ำลองภำยใน Unity 

ขั้นที่เจ็ด ผู้จัดท ำได้ลองน ำ Level Map ที่ 1 มำใส่จริงภำยในเกม และได้เปลี่ยน Character ที่มี

กำร Animation แล้วจำกฝ่ำย Graphic เข้ำมำใช้จริงภำยในเกม Char Coal มีกำรทดลองใช้ Effect 

ภำยในโปรแกรม Unity กับบำง Object เพ่ิมให้มองเห็นได้เด่นชัดขึ้น 

ซึ้งในกำรจัด Scene ของแต่ละด่ำนนั้น ผู้จัดท ำจะแบ่ง Level Map ของแต่ละ Level เป็น 2 

ส่วนเพื่อลดน้ ำหนักของ Scene แต่ละ Level ที่จะมีควำมใหญ่เกินไป จนอำจเกิดปัญหำได้ 

ขั้นที่แปด ผู้จัดท ำได้เตรียม Scene ส ำหรับรอหน้ำเปิดตัวเกมเกม Story ,Game Over ,หน้ำ
ชนะ ,Story ปิดเกม ได้น ำ Background ของ Level Map ที่ 1 เข้ำมำใส่ภำยในเกม และปรับรำยละเอียก
ต่ำงๆ ของ Map ในเรื่อง Item ได้มีกำรวำงต ำแหน่งของ Item  ในเรื่องกลไก กำรเช็คชนในพ้ืนที่ที่ชนได้ 
กับชน แล้วเสียค่ำชีวิต 
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ภาพที่ 5-5 ภำพตัวอย่ำง Level Map ที่ 1 พร้อม Background 

 

ขั้นที่เก้ำ ผู้จัดท ำได้มีกำรเพ่ิม Scene เพ่ือเตรียมลง Level Map ที่ 2 และ 3 ที่ได้รับมำ และได้มี

กำรแก้ไขในเรื่องของ Monster ที่ได้มรกำรเริ่มวำงจัดต ำแหน่งเกิด กำรท ำงำนของ AI ของ Monster กำร

ก ำหนดค่ำพลังชีวตของ Monster แต่ละประเภท ในเรื่องของพ้ืนที่ภำยในห้อง Boss กลไกภำยในห้อง 

Boss ที่ได้เพ่ิมหนำมแหลม ที่ส่งผลให้เมื่อ Character จะเสียค่ำชีวิตไป 1 ชีวิตทันทีเข้ำไป และจัดวำง

ต ำแหน่งของ Boss Level Map ที่ 1  เพ่ือเพ่ิมควำมตื่นเต้นขึ้นภำยในเกม 

 
 

ภาพที่ 5-6 ภำพตัวอย่ำงห้อง Boss ใน Level Map ที่ 1 ที่ได้แก้ไข พร้อม Background 
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 ขั้นที่สิบ ผู้จัดท ำได้แก้ไขปรับปรุง Level Map ที่ 2 และ 3 เพ่ิมเติม โดยใน Level Map ที่ 2 ได้
มีกำรปรับขนำดของห้อง Boss จำกขั้นตอนที่เก้ำให้กว้ำงขึ้นไปอีก มีกำรต่อพ้ืนที่ให้แก Level Map ที่ 2 
ให้ยำวเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มำกขึ้นจึงต้องมีกำรเพ่ิมเติมอุปสรรค ในเรื่องของ Monster เข้ำไปอีกจึงมี
กำรเพ่ิมต ำแหน่ง จ ำนวนของ Monster ในส่วนของ Level Map ที่ 3 มีเพียงกำรเพ่ิมเติมกลไกบำงจุด 
และจัดวำงต ำแหน่งของ Boss เท่ำนั้นไม่ได้มีกำรขยำยขนำดพ้ืนใน Level Map ที่ 3 

 

 ขั้นที่สิบเอ็ด ผู้จัดท ำได้เริ่มมีกำรจัดแสง Effect ภำยในเกม เปลี่ยน Material ให้แก่ตัว Character 

และหลังจำกที่ได้มีกำรเตรียม Scene ไว้แล้วส ำหรับรอหน้ำเปิดตัวเกมเกม Story ,Game Over ,หน้ำ

ชนะ ,Story ปิดเกม ทำงผู้จัดท ำก็ได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งำนได้จริง 

 

ภาพที่ 5-7 ภำพตัวอย่ำง Material ตัว Character ที่แก้ไขใน Level Map ที่ 2 
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ภาพที่ 5-8 ภำพตัวอย่ำงหน้ำ Opening ที่เป็น Story ต้นเรื่องของเกม 

 

 

ภาพที่ 5-9 ภำพตัวอย่ำงหน้ำ Ending ที่เป็น Story ท้ำยเรื่องของเกม 
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 ขั้นที่สิบสอง ผู้จัดท ำได้ท ำกำรปรับแต่งหน้ำ Menu ทั้งในเรื่อง Background  และปุ่มกด ได้มี
กำรใส่เสียงให้ปุ่มกด จัด Effect แสงให้ดูสวยงำม มีกำรเพ่ิมหน้ำ Scene ในส่วนของ Credit เข้ำไปหลัง
จบเกมที่ส ำคัญได้มีกำรใส่ AI กำรควบคุมให้กับบอสแต่ละด่ำนทั้ง 3 ด่ำน และมีกำรปรับเปลี่ยน Material 
ของ Monster และ Boss ให้เห็นเด่นชัดขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 5-10 ภำพตัวอย่ำงหน้ำ Menu ภำยในเกม Char Coal 

 

 
 

ภาพที่ 5-11 ภำพตัวอย่ำงหน้ำ Credit ภำยในเกม Char Coal 
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 ขั้นที่สิบสำม ผู้จัดท ำได้ด ำเนินกำรมำจนเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว ในขั้นตอนนี้หน้ำส่วนใหญ่เลยไปลง
กับกำรแก้ไขเปลี่ยน Texture ปรับขนำดต ำแหน่งของ Interface ภำยในเกม กำรใส่ UI บอกประเภทของ 
Character ที่เล่นอยู่ บอกประเภทของอำวุธที่ใช้ ค่ำจ ำนวนพลังชีวิตของ Character กำรแสดงค่ำของ 
Crystal  กำรปรับค่ำคะแนนของ Crystal ให้ Monster  Boss แต่ละในเกมให้เหมำะสม และกำรใส่เสียง
ภำยในเกม Char Coal 

 

 

ภาพที่ 5-12 ภำพตัวอย่ำงหลังกำรแก้ไข Interface ภำยในเกม Char Coal  

ขั้นตอนสุดท้ำย ผู้จัดท ำได้มีกำรแก้ไขปรับเปลี่ยน Material ของ Background ใน Map ต่ำงๆ 

เพ่ิมกำรใส่ Effect ให้แก่ Item และแก้ไขเพ่ิมเติมให้ภำพรวมออกมำไปในทำงเดียวกันทั้งเกม เพ่ือควำม

สวยงำม และเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเกม Char Coal ในระยะเวลำที่จ ำกัด 
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5.2 การปรับปรุงแก้ไข Level Design 

ขั้นแรก Level Design ที่ได้วำงแผนไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ Level Design ในเกมได้เกิดข้อผิดพลำด

จำกตัวอย่ำงเกม Game Prototype ที่ได้พัฒนำนั้น จึงได้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง Level Designใน Map ที่ 

1 ใหม่ในบำงจุดเพ่ิมเข้ำไป เพ่ือให้เกมมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น โดยได้มีกำรเพ่ิมกลไกภำยในเกม ย้ำยจุด

เกิดหรือต ำแหน่งของบอส 

ขั้นที่สอง ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข ต่อจำกขั้นตอนแรก มีกำรแก้ไข รูปแบบของห้องบอส โดยกำร

ขยำย และย้ำยต ำแหน่งของห้องบอส จึงส่งผลให้ต้องมีกำรวำดแผนภำพ Level Designใน Map ที่ 1ใหม่ 

และจ ำต้องแก้ไขพ้ืนที่ในบำงส่วนของ Level Designใน Map ที่ 1 

ภาพที่ 5-13 ตัวอย่ำงภำพแก้ไข แผนภำพ Level Designใน Map ที่ 1 

ขั้นที่สำม เมื่อได้มีกำรแก้ไขปรับปรุง Level Designใน Map ที่ 1 ไปแล้ว จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บ

รำยละเอียดในเรื่องของต ำแหน่ง จ ำนวนของ Monster และต ำแหน่งของกลไกในบำงจุดเพ่ิมเติม ซึ่งได้

ด ำเนินกำรไปพร้อมกับกำรแก้ไข Level Designใน Map ที่ 2 ให้มีควำมยำกเพ่ิมขึ้น Level Designใน 

Map ที่ 1 ที่ได้ปรับปรุงไป ในขั้นตอนนี้ตัวเกม Char Coal ก็ได้ด่ำนที่ 1 ของเกม 
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ขั้นที่สี่ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข Level Designใน Map ที่ 2 จำกที่ได้วำงแผนไว้ในบทที่ 4 มีกำร

แก้ไขปรับปรุง ขนำด รูปแบบ และกลไกภำยในห้อง Boss ของ Map ที่ 2 ให้มีขนำกกว้ำงขว้ำงขึ้น เพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนที่ในระยะโจมตีให้ผู้เล่นมีมำกขึ้น และมีกำรเพ่ิมลูกเล่นกับตัวกลไกภำยในห้อง Boss ของ Map ที่ 

2 ที่สำมำรถเกิด และหำยไปในระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ิมกลไกที่ควบคุมกำรเข้ำ-ออกของห้องบอส 

 

ภาพที่ 5-14 ตัวอย่ำงภำพแก้ไข ห้อง Boss ของ Map ที่ 2 

 

ภาพที่ 5-15 ตัวอย่ำงภำพแก้ไข แผนภำพ Level Designใน Map ที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ขั้นที่ห้ำ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข Level Designใน Map ที่ 2 ในด้ำนรำยละเอียดต ำแหน่งของ 

Monster ที่มีกำรเพ่ิมเติมเข้ำไป และได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข Level Designใน Map ที่ 3 เพียงเล็กน้อย ก็

คือกำรเพ่ิมกลไก วำงกับดักให้ผู้เล่นเกิดกำรสับสน มีกำรเพ่ิมจ ำนวน และต ำแหน่งในกำรเกิดของ  

Monster ให้มีเพ่ิมข้ึน แต่ในด่ำนที่ 3 นี้จะเน้นในเรื่องของกลไกมำกกว่ำ Monster ถ้ำเทียบกันกับด่ำนทั้ง

สองท่ีผ่ำนมำ 

 

ภาพที่ 5-16 ตัวอย่ำงภำพแก้ไข แผนภำพ Level Designใน Map ที่ 3 
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 

6.1 สรุปผล 

เนื่องจาก Char Coal มีแนวความคิดริเริ่มมาจาก วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าเทคโนโลยี ที่ผู้จดัท า
ต้องการสะท้อนให้เห็นนั้น ผลงานเกม Char Coal ได้มีการด าเนินงานไปจนเสร็จสิ้นตามเงื่อนไข ซึ่งอาจมี
ข้อบกพร่อง ผิดพลาด บางอย่างแต่ผู้จัดท าก็ได้แก้ไข และพัฒนาจนเสร็จสิ้นได้ในที่สุด ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์
ตามแบบแผนที่วางไว้ 100 เปอร์เซ็น ที่ตั้งใจไว้ก็ตาม 

 

ในการท างานเกม Char Coal ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กล่าวมาในบทที่ 4 โดยทั้งหมด 
ผู้จัดท าต้องใช้ระยะมากขึ้นจากตารางการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ ส่งผลให้ตัวเกม Char Coal ที่จะเสร็จ
สมบูรณ์ใช้เวลามากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นสาเหตุหลักได้ว่า  

-การสื่อสารที่ตีความไม่เข้าใจตรงกันท าให้เกิดการแก้ไขงานซ้ าๆ แต่ผลที่ได้ไม่เปลี่ยนจากเดิม 
-การผิดพลาดจากการจัดแบ่งงานไม่เหมาะสม กับช่วงระยะเวลา 
-การไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด จากค าสั่ง Code ได้เอง ท าให้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไข 

ค้นหา สอบถามผู้รู้ 
 

เกม Char Coal จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินการได้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่จ ากัด ซึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเชิงลบ ได้แก่ 

-ลดทอนปริมาณกราฟฟิกท่ีใช้ ได้แก่ ลดจ านวน Item ที่มีภายในเกม ปรับแต่งภาพ 
background ให้ใช้ได้ในหลายฉาก ลดรูปแบบ Monster ในแต่ละด่าน  

-ตัดระบบ Setting และ Save เกมออก 
-ลดจ านวนเสียงที่ใช้ เพื่อลดทอนงานในการตัดต่อเสียงออก 
-ลดทอนจ านวนสกิล ความสามารถของบอสแต่ละตัว  

ซึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเชิงบวก ได้แก่ 
-เพ่ิม กลไก และอุปสรรคในด่านให้มีความยากข้ึน 
-เพ่ิมจ านวน Monster ในแต่ละด่าน
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เป็นการเพ่ิมลูกเล่นภายในเกมให้มากขึ้น แต่มีปริมาณงานที่ผู้จัดท าต้องด าเนินน้อยลง เพ่ือ
ผลส าเร็จของตัวเกม Char Coal ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด 

 

6.2 ปัญหาที่พบ 

 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ความล่าช้าในการท างาน ซึ่งเกิดจากการปรับแก้ไขผลงานระหว่างการ
ด าเนินงาน ความผิดพลาดของผลงาน ท าให้ใช้เวลามากขึ้น สงผลให้ขั้นตอนถัดไปในการด าเนินมีความ
ล่าช้า ตามไปด้วยผลลัพธ์ คือ เวลาที่ใช้ในผลส าเร็จของงานนานขึ้น อาทิ  

 

ข้อผิดพลาดจาก Material จึงได้มีการส่งกลับให้ ฝ่าย Graphic เช็ค Material ก่อนที่จะ Export 
ออกมา หลังจากท่ีได้ด าเนินงานแก้ไขกลับมาก็ยังติดปัญหาเช่นเดิม ผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องตัด Object บาง
ชิ้นออก หรือสร้าง Object บางส่วนขึ้นมาปิดทับ เปลี่ยนรูปแบบ เพ่ือแก้ไขในส่วนนั้นให้ภาพรวมของ 
Level Map ที่ 1 และ 2 ใช้งานได้ตามที่ต้องการในเวลานั้น และยังได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกลไก 
อุปสรรค บางจุดภายในเกมเพ่ิมเข้าไป 

 

 

ภาพที่ 6-1 ภาพตัวอย่าง Level Map ที่ 1 ที่เกิดข้อผิดพลาดจาก Material 
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ภาพที่ 6-2 ภาพตัวอย่าง Level Map ที่ 1 ที่เกิดข้อผิดพลาดจาก Material  
 

 
 

ภาพที่ 6-3 ภาพตัวอย่าง Level Map ที่ 2 ที่เกิดข้อผิดพลาดจาก Material  
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ปุ่ม Continue และ Setting ที่ได้ถูกตัดออก เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดกะทันหันท าให้แก้ไขไม่
ทันเวลา จึงจ าเป็นที่ต้องตัดออก 
 

 
 

ภาพที่ 6-4 ภาพตัวอย่าง หน้า Menu ก่อนและหลังแก้ไข  

 

การสื่อสารที่ไม่เข้าใจ และไม่ตรงกันของผู้ร่วมงาน ท าให้ความคิด จินตนาการในผลลัพธ์ของงาน
แต่ละชิ้นแตกต่างกัน ส่งผลให้ผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้นไม่ตรงตามที่ต้องการ และระบุไว้ในตอนแรก 

การขาดทักษะในหลักภาษา ของระบบปฎิบัติการของโปรแกรมท่ีใช้ 
ความรู้ ความเข้าใจ ในความช านาญการโปรแกรมที่ใช้งาน ซึ่งก็คือ โปรแกรม Unity ท าให้ในการ

ท างานที่เกิดความผิดพลาดจากโปรแกรม โดยไม่ทราบสาเหตุ จนท าให้ผู้จัดท าไม่สามารถแก้ไขได้เอง 
การ Import และ Export งานที่ผิดพลาด หรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้จัดท า ที่น าไปใช้

ด าเนินการต่อไม่ได้ การให้ไฟล์ข้อมูลดิบ โดยไม่จัดการให้เรียบร้อย ท าให้ไฟล์ที่รับมาอาจจะใหญ่เกินความ
เป็นจริง และไม่สามารถเข้าถึง เชื่อมต่อไปไฟล์อื่นได้ 

การผิดพลาดในการควบคุมผลงาน ร่วมกับผู้ร่วมงาน โดยสาเหตุหลักก็เกิดจาก ช่วงเวลาในการ
ท างานที่ไม่ตรงกัน ความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบของผู้จัดท าเอง และมักจะมีบุคคลที่ 3 
ที่ไม่เก่ียวข้องมาสร้างมลพิษทางความคิดท าให้เกิดแรงกดดันในการท างาน 

ผู้จัดท าได้รับงานที่ส่งต่อมาแบบที่ไม่สมบูรณ์ที่ใช้งานได้ ท าให้ต้องแก้ไขผลงาน ส่งผลให้เพ่ิมภาระ
งานแก่ผู้รับช่วงต่อ 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 การแก้ไขของผิดพลาดจาก Material ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในปัญหาที่พบว่า ผู้จัดท าได้น า Object 

บางชิ้นออก และได้สร้าง Object บางส่วนขึ้นมาปิดทับ เปลี่ยนรูปแบบ เพื่อแก้ไขในส่วนข้อผิดพลาดในจุด

นั้น ผลที่ได้ก็คือ การหลบหลีกข้อผิดพลาดได้ส าเร็จ ถึงจะการตัด Object บางชิ้นออก สร้าง Object 

บางส่วนขึ้นมาปิดทับ จะไม่ใช่การแก้ไขที่ดีที่สุด หากมีความจ าเป็นในเวลาที่จ ากัด ผู้จัดท าจึงจ าเป็นที่ต้อง

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในข้อนี้ไป 

 
 

ภาพที่ 6-5 ภาพตัวอย่าง Level Map ที่ 1 ที่แก้ไขแล้ว และได้เพ่ิมกลไกบางส่วนเข้าไป 

 

เนื่องจากการแก้ไขผลงานของผู้ร่วมงานใน ครั้งที่1 ครั้งที่2 ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ท าให้ผู้รับ
ช่วงต่อต้องแก้ไขผลงานแทน เพ่ือลดเวลาการแก้ไขให้ใช้เวลาน้อยลง 

การท าความเข้าใจระหว่างผู้งานให้มีความคิดในผลงาน เป็นแนวทางเดียวกัน ผู้จัดท าควรท า
ความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง เพ่ือผลส าเร็จของงานที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

การทราบถึงขีดจ ากัดความสามารถของตัวเอง และผู้ร่วมงาน ผู้จัดท าควรวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อน
เริ่มงานว่า ผู้จัดท ามีขีดจ ากัดของงานมากน้อยแคใ่นระยะเวลาที่ก าหนด และควรจะวิเคราะห์ขีดจ ากัดของ
ผู้ร่วมงานด้วยเช่นกัน เพื่อผลส าเร็จของงาน 
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ช่วงเวลาในการท างาน ผู้จัดท าและผู้ร่วมงานควรมีช่วงเวลาในการด าเนินงานที่ตรงกัน และควรมี
ความรับผิดชอบตามก าหนดเวลางาน ที่ได้ตกลงกับผู้ร่วมงานตั้งแต่ต้น 

การจัดแบ่งงาน ควรมีการแบ่งงานที่ชัดเจน ระหว่างผู้จัดท า และผู้ร่วมงาน 
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ของโปรแกรมจากผู้ช านาญ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิ วีดีโอ

ตัวอย่างการใส่ Animation วีดีโอการท า Monster เบื้องต้น เป็นต้น 
การมปีัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือความสามารถของผู้จัดท า จึงควร

ปล่อยวางปัญหาบางอย่างนั้น ให้ผู้มีความสามารถแก้ไขได้เข้ามาช่วยเหลือ หรือหากแก้ไขไม่ได้จริงๆก็ควร
ที่จะหลบหลีกปัญหาหรือข้อผิดพลาดนั้น เพราะการหยุดอยู่กับท่ีจะท าให้งานยิ่งใช้ระยะเวลานานขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
Level Map และ Background เบื้องต้น 
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ภาพที่ ข-1 ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขของ Level Map ที่ 1 ส่วนที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ ข-2 ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขของ Level Map ที่ 1 ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ ข-5 ภาพตัวอย่างห้อง Boss หลังการแก้ไขจาก Level Map ที ่2 

 

 
 

ภาพที่ ข-6 ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขของ Level Map ที่ 3 ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ ข-8 ภาพตัวอย่างห้อง Boss หลังการแก้ไขจาก Level Map ที ่3 
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ตัวอย่าง Monster Item และ Mechanic ภายในเกม 
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ภาพที่ ค-2 ภาพตัวอย่าง Effect Item : Water Gun ภายในเกม 
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ภาพที่ ค-5 ภาพตัวอย่าง Effect และ Monster ภายในเกม 
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ตัวอย่าง การออกแบบ Object ที่ใช้ภายในเกม 
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