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คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกข าพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณ

ยิ่งข้ึน จงึขอกราบขอบพระคุณในความกรณุาของทุกทานเปนอยางสงู  

ขอกร าบขอบพระคุณคณ าอาจารยคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและก ารสื่อส าร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี  
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บทที่  1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

คอมพิวเตอร ไดเขามาอยูในชีวิตประจําวันของเยาวชนเปนจํานวนมาก เนื่องจาก

คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการทํางาน การศึกษา และความบันเทิง โดยมีโปรแกรมตางๆมาชวยในการ

สรางความบันเทิง เชน เกม เปนตน สังคมตั้งทัศนคติท่ีไมดีตอเกม เพราะสังคมเห็นวาการเลมเกมไม

ทําใหเกิดประโยชน เสียเวลา และทําใหเยาวชนติดความรุนแรงจากเกมท่ีเลน ซ่ึงเม่ือมองจากปญหาท่ี

สังคมคิด จึงเกิดเกมท่ีสามารถมีสวนชวยเสริมสรางประโยชนตอเยาวชน โดยเกมท่ีสรางข้ึนมามีสวน

ชวยในการพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคาระห ทักษะการสังเกต ทักษะการจํา และ การจับจังหวะ 

ใหแกผูเลน ดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนโครงการออกแบบเกมเรื่อง Char Coal ข้ึนมา เพ่ือแสดงใหเห็นวา

เกมสามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมทักษะ กระบวนกา รคิดวิเคราะห ทักษะการสังเกต ทักษะการหลบหลีก 

และการจับจังหวะ ใหแกผูเลน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการทางความคิดวิเคราะห ทักษะการสังเกต ทักษะการ

หลบหลีก และการจับจังหวะ 

1.2.2 เพ่ือใหความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน แกผูเลน 

  

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ   

ตัวเกมเปนแนวเกม Shooting เพ่ือเพ่ิมการฝกทักษะ โดยผูเลนจะตองจัดการกับ อุปสรรคท่ี

ขวางทาง และผาน Stage เพ่ือทําการจบเกม  

 

1.4 ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในสวนของ Graphic ออกแบบตวัละคร, ออกแบบ  Monsters, ทํา Graphic 

ฉาก, ออกแบบ UI Game, Cutscene สวน Animation ออกแบบการเคลื่อนไหวตัวละคร, ออกแบบ

การเคลื่อนไหวMonsters, effect กระสุนปน เปนตน 
 

   ส
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเลนสามารถพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะการสังเกต และการจับจังหวะ ผูเลน

รูสึกสนุกกับอุปสรรคท่ีขวางทางในดานแตละดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎ ี

 

2.1 ทฤษฎีสีและการเลือกใช (ผศ.อัจฉรี เหมสันต, ทฤษฎสีี [Online]) 

2.1.1 หลกัการออกแบบดวยสี (PRINCIPLES OF COLOR DESIGN)  

ธรรมชาติรอบตัวเรา ไมวาจะเปนทองฟา แสงอาทิตย แสงจนัทร เงาตกทอด ตนไม  ใบไม 

ดอกไม ดิน หิน ทราย น้ํา ทะเล ฯลฯ ลวนเปนสภาพการณทางธรรมชาติท่ีนําเราไปสูการรูจัก “สี”  

ในสมัยโบราณ “จิตรกร” สวนใหญจะนําวัตถุในธรรมชาติมาใชเปนสีสําหรับเขียนหรือ

ระบาย เชน ดินขาว , ปูนขาว , ดินแดง , ดินเหลือง , เขมาไฟ หรือสารสกัดจากตนไม ใบไม ฯลฯ เพ่ือ

การผลิต งานศิลปะแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะงานดานจิตรกรรม สิ่งตางๆ เหลานี้ คือ “แรงบนัดาลใจ ” 

ใหเกิดพัฒนาการทางความคิดและเทคโนโลยีท่ีจะคนหาวิธีการผลิตสีในลักษณะและวิธีการตาง ๆ รวม

กับแหลงวัตถุธาตุสีในธรรมชาติ ในปจจุบันทฤษฎีสีท่ี เรารูจักเพ่ือสื่องานทางศิลปะมี 3 ประเภท ซ่ึง

อาศัยหลักทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการผลิตคิดคน ใหจิตรกร หรือนักออกแบบรูจกัหลกัการ

ใชสี เพ่ือเนรมิตงานดีๆ ไดทุกโอกาส ดังปรากฏในศิลปะสมัยใหมท่ัวไป  

สี 3 ประเภท ท่ีไดรับความนิยม  

   1. สีวัตถุธาตุหรือสีชางเขียน (Pigment Color)  

   2. สีวิทยาศาสตร หรือ สีแสงสวาง (Physicist & Spectrum Color)  

   3. สีจิตวิทยา (Psychology Color)  

  

2.1.2 สีวัตถุธาตุ (Pigment Color)  

สีท่ีเกิดจากวัตถุธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีมีสีอยูในตัว สามารถนํามาเปนสื่อโดยการระบาย , 

ทา , ยอม , เขียน ฯลฯ และสามารถผสมในตัวเอง หรือระหวางสีดวยกันเองได  เพราะมีเนื้อสี ซ่ึงสวน

ใหญ “ศิลปน” จะใชเปนสื่อในการเสนอผลงาน เรียกตามลักษณะการ ใชงานวา “สขีองชางเขียน ” 

(ชางเขียนในอดีตหมายถึงศิลปนหรือนักออกแบบ)  

ดังนั้นนักปราชญทางศิลปะและการออกแบบ ไดจัดองคประกอบสีพ้ืนฐานไวเปนแมบท

ของส ีท่ีใชเปนสื่อในงานศิลปะทุกแขนง และ งานออกแบบทุกสาขา สําหรับจิตกร , ศิลปน และหรือ

นักออกแบบ ฯลฯ ประกอบดวย 3 สี คือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แดง                                            เหลือง                                          น้ําเงิน 

 

 rrrrrr.rr..r                                      yellow.....                                      blue........ 

ภาพท่ี 2-1 : องคประกอบสีพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

 สแีดง (Red)    rrrrrrrr.r.r                           black.......   

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

2.1.3 วงจรสีวัตถุธาตุ(Color Wheel of Pigment Color) ประกอบดวยสีข้ันตางๆ คือ 

 1. แมสีวัตถุธาตุหรือแมบทของส ี(Pigment Primaries)   

  จัดเปนสีข้ันท่ี1 แมสีท้ัง 3 สีนี้ผสมรวมกันจะได สีกลาง คือ สีเทา หรือ ดํา (Neutral 

Color or Neutral Tint)  

  

 สีเหลือง (Yellow)        yellow....                                        black.......  = Neutral color  

 สีน้ําเงิน (Blue)   blue.........                                    black.......   

  

ภาพท่ี 2-2 : แมสีท้ัง 3 สีเม่ือผสมรวมกัน 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

   สแีดง (Red) + สีเหลือง (Yellow)                สีสม ( Orange )         

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

   

2. สีข้ันท่ีสอง (Secondary Color)  

  นําแมสใีกลเคียงมาผสมกันจะไดสีข้ันท่ี 2 เพ่ิมอีก 3 สี ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสคีูตรงขาม

กับแมสี (Complementary Color) ในตําแหนงท่ีอยูในวงจรสีดวยกัน และใหสีตัดกันกับแมสคีูตรง

ขามนั้น (Contrast) ในลกัษณะสตีรงขาม (True Contrast) 100%  

  

   สแีดง (Red) + สีน้ําเงิน (Blue)                 สีมวง ( Violet )    

   สีเหลือง (Yellow) + สีน้ําเงิน (Blue)          สีเขียว ( Green )   

 

 3.  สีข้ันท่ี 3 (Intermediate Color)  

   ส
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 จากวงจรสีข้ันท่ี 2 เม่ือผสมแมสีพ้ืนฐานและสีข้ันท่ีสองระหวางสใีกลเคียงกันจะไดสี

ข้ันท่ี 3 เพ่ิมข้ึนอีก 6 สี เราจะไดวงจรสีพ้ืนฐาน 3 ข้ัน จํานวน 12 สี ท่ีมีคุณลักษณะของสีแตกตางกัน

ไปนําไปคัดเลือกใชเพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบตอไป ท้ังนี้เราอาจผสมสีใหไดสีข้ันท่ี4,5 หรือสูงข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 2-3 : Color Wheel of Pigment Color วงจรสีวัตถุธาต ุ

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

2.1.4 คุณลกัษณะของส ี(Characteristics of Color )  

คุณลกัษณะของสไีดจากทฤษฏีพ้ืนฐานของสีเม่ือนํามาผสมกันตามลําดับสีข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 

และข้ันท่ี 3… จะใหคุณสมบัติปรากฏตามวัตถุธาตุ และสอดแทรกอารมณทางจิตวิทยาเพ่ือการเลือกใช

เปนสื่อทางความงาม ความหมายทางศิลปะ และงานออกแบบ มีคุณลักษณะปรากฏแตกตางกันดังนี้  

   1. วรรณะของส ี(Hue or Tone)  

   2. คุณคาของสี (Value)  

  3. ความเขมของส ี(Intensity or Chroma) สีเดน  

   4. สีกลาง (Neutral Colors or Neutral Tints)  

   5. สคีูแมสี (Complementary Hues) สีตรงกันขาม , สีตัด (True Contrast)  

   6. สีกลมกลืน (Color Harmony )  

   7. สใีกลเคียง (Near Colors)  

   8. สีขัด (Discord)  

   9. การฆาสี (Break)  

   10. สเีอกณรงค (Monochrome) ความหลากหลายของสี (Polychrome)  

   ส
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   11. สีครอบงํา (Tonalities)  

  12. แบบแผนโครงสี (Color Scheme)  

  13. สีเอกเทศ (Unrelated Hues)  

   ฯลฯ  

 

 1. สีและวรรณะสี (Hue & Tone)  

  สแีตละสีท่ีมีชื่อเรียก เขียว , แดง , น้ําเงิน , ดํา ฯลฯ คือ การแสดงออกถึงคุณสมบัติ

ของเนื้อสีท่ีปรากฏใหเห็น บงบอก และแสดงความรูสกึไดวาเปนสี ( Hue) สหีนึง่และใหวรรณะ 

(Tone) แสดงความแตกตางของสแีตละฝายคลายเสียงเพลงซ่ึงมีเสียงสูง , เสียงต่ํา , ใหอารมณถึง

ความปติยินดี การตอสู ความมีชีวิตชีวา และหรือแสดงความเศราสลดรั้นทดใจ สงบ สันติ ฯลฯ ซ่ึง

เสมือนวรรณะสี 2 ลกัษณะ คือ  

   - สีวรรณะรอน ( Warm Tone Colors ) แสดงความรูสึกสดชื้น กระปรี้กระเปรา 

ตื่นเตน ( Active)  

   - สีวรรณะเย็น (Cool Tone Colors ) แสดงความรูสึกสงบ ขาดชีวิตชีวา (Passive)  

 

 
ภาพท่ี 2-4 : Color Wheel of Pigment Color วงจรสีวัตถุธาต ุแยก วรรณะรอน กับ วรรณะเย็น 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

 2. คุณคาของสี (Value)  

  คุณคาของสี : คาน้ําหนักของสี ซ่ึงหมายถึง น้ําหนักสีอันเนื่องจากสีออนไปหาสแีก 

เชน สีสดใส (Brightness) สีกลาง(Grayness) สีทึบ(Darkness)ของสแีตละสีท่ีใหคุณคาตัวเองจาก

ความชัดท่ีสุดเกือบเปนขาว ไปถึง ความมืดท่ีสุดจนเกือบดํา  

   ส
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  คุณคาส ีมีคณุลกัษณะ 3 รูปแบบ คือ  

   2.1 Values of Different Colors การเรียงลําดับสีตามวงจรของสี โดยมีคาน้ําหนัก

ของสีหลาย สีจัดเรียงตามลําดับออน แก ประกอบดวย  

  - คุณคาสีวรรณะรอน (Values of Warm Colors)  

  - คุณคาสีวรรณะเย็น (Values of Cool Colors)  

  - คุณคาสีในวงจรสี (Values of Color Wheel)  

 

   2.2 Values of Single Color คาน้ําหนักของสีสีเดียวท่ีมีคาออนแก ในตัวเองท่ีได

จากการเจือจางคาน้ําหนักของสีดวยน้ํา (Water) ทําใหเกิดสีออน ( Brightness) และสแีก (Darkness) 

มี 9 Steps  

 

Values of single color 

Steps 

  

ตารางที่ 2-1 : ตารางแสดงคาของ Values Color 

H : Hues (%) Water (%) : WA. 

   Brightness  0 0 100 

1 

2 

3 

4 

10 

20 

30 

40 

90 

80 

70 

60 

5    Grayness    50 50 

6 

7 

8 

9 

60 

70 

80 

90 

40 

30 

20 

10 

10 100 0        Darkness 
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ภาพท่ี 2-5 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสี 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

 2.3 Values of Hues (Colors) with Black and White Color  

  คาน้ําหนักของสีสีเดียวท่ีมีคาออน ดวยการผสมสีขาว และมีคาแก ดวยการผสมสีดํา

ในสัดสวนตาง ๆ กัน ไลลําดับออน แกได 9 Steps มี 2 ลกัษณะ คือ  

  1) คุณคาสีดวยน้ําหนักสีเขม (Values with Maximum Chroma)  

   2) คุณคาสีดวยน้ําหนักสีออน (Values with Minimum Chroma)  

Steps 

Values with Maximum Chroma (9-11 Steps) 

ตารางที่ 2-2 : ตารางแสดงคาของ Values with Maximum Chroma 

W : White (%) X : Black (%) H : Hues (%) 

0 100 0 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

80 

60 

40 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

40 

20 

80 

20 

40 

60 

80 

100 

80 

60 

40 

20 

10 0 100 0 
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ภาพท่ี 2-6 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสี 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

                 
 W:X:H (YELLOW)                                               W:X:H (RED) 

ภาพท่ี 2-7 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสีใหเกิดภาพ 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

Steps 

Values with Minimum Chroma ( 9-11 Steps) 

ตารางที่ 2-3 : ตารางแสดงคาของ Values with Minimum Chroma 

W : White (%) X : Black (%) H : Hues (%) 

0 95 0 10 

   ส
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

85 

75 

65 

55 

45 

35 

25 

15 

5 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

82 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 0 95 10 

 

 
 

ภาพท่ี 2-8 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสี 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
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W:X:H (BROWN)                                               W:X:H (YELLOW)                                          

ภาพท่ี 2-9 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสีใหเกิดภาพ 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 3. สีเดนท่ีปรากฏและความเขมของสี (Intensity and Chroma) 

 คุณสมบัติของสีดานความสดใส  (Brightness) และความไมสดใส  (Dullness) ซ่ึง

เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของเนื้อสีท่ีประกอบอยู มีลกัษณะปรากฎในกรณีตาง ๆ 

  - สีสดใส  (Brightness) เม่ือนํามาใชรวมกันจะไดผลทางความสดใสมา ก

(Brilliant)ของสีแตละสีท่ีใชรวมแตสีเหลานั้นจะไมปรากฎเดนชัดออกมาเปนเอกเทศ 

  -  สีหมนไมสดใส  (Dullness) เม่ือนํามาใชรวมกันจะกลมกลืนไดงายใหผลทางสงบ  

และยิ่งเพ่ิมความหมน 

  -  สีสดใส (Brightness) ใชรวมกับสีหมน  (Dullness) สีสดใสจะชวยสงเสริมใหหมน

ยิ่งข้ึน และสีหมนจะชวยสงเสริมใหสีสดใส สดใสยิ่งข้ึน เรียกวามี Intensity เนื่องจาก ความเขมของสี

มีปริมาณเนื้อสีสดใสมาก  (Hue)และมีความเขมของปริมาณเนื้อสีหมน  (เทา) มาก มีความสงเสริมซ่ึง

กันและกัน 

  การสราง Intensity หรือ Chroma โดยการผสมระหวาง  Hues กับสีเทา (gray) 

เพ่ือแสดงสีเดนหรือความเขมของสีแบบสดใส  และแบบหมน  มีลําดับความเขมจากสัดสวนการผสม    

6 Steps 

 

Chroma of Color

Steps 

 (6 steps) 

ตารางที่ 2-4 : ตารางแสดงคาของ Chroma of Color 

Intensity or Chroma Types H : Hues (%) G : Gray (%) * 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Strong Chroma 

Considerable Chroma 

Moderate Chroma 

Weak Chroma 

Faint Chroma 

Absence of Chroma 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 

 
                        1              2              3             4             5             6 

ภาพท่ี 2-10 : ภาพการไลน้ําหนักคาสีท่ีผสมเขาดวยกัน 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

Gray = x : w = 50 : 50      Gray...... 

 

* หมายเหตุ Gray or Neutral Color = Black + White = 50 : 50 %* 

 

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

               
ภาพท่ี 2-11 : ภาพการท่ีใชสีสดใส รวมกับสีหมน 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. สีกลาง (Neutral Colors , Neutral Tints) 

  สี่ท่ีไดจากการผสมกันของแมสี  3 สี ในสัดสวน 1:1:1 หรือ สรางความสวางดวยสี

ขาว(White) และสรางความมืดทึบ  ดวยสีดํา(Black) ไดลําดับสีกลาง  9 Steps จากสัดสวนของสีขาว

ผสมสีดํา หรือเรียกวา Gray Scales ซ่ึงสีกลาง (gray) คือ สีพ้ืนฐานของระบบสี 

 

ระดับ 1 

Gray Scale (9-11 Steps) 

ตารางที่ 2-5 : ตารางแสดงคาของ Gray Scale 

The Dark Gray Series X : Black (%) W : White (%) 

0 Black 100 0 

1 

2 

3 

Extremely Dark Gray 

Very Dark Gray 

Dark Gray 

90 

80 

70 

10 

20 

30 

ระดับ 2 The Middle Gray Series   

4 

5 

6 

Dark Middle Gray 

Middle Gray 

Light Middle Gray 

60 

50 

40 

40 

50 

60 

ระดับ 3 The Light Gray Series   

7 

8 

9 

Very Light Gray 

Light Gray 

Extremely Light Gray 

30 

20 

10 

70 

80 

90 

10 White 0 100 
 

 

 
10       9         8         7         6          5         4         3         2         1         0 

ภาพท่ี 2-12 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสีเทา 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2-13 : ภาพการไลคาน้ําหนักของสีเทาใหเกิดรูป 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

. 

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 5. สีคูแมสี , สีตรงขาม , สีตัด (Complementary Hues, True Contrast Color, 

Contrast Color) 

  สีคูเหลานี้จะเปน สีคูแท  โดยตําแหนงสีท่ีอยูตรงขามกับแมสี  และเม่ือนํามาผสมกัน

แลวจะไดสีกลาง(Neutral Tints) เพราะตางมีแมสีเปนสวนประกอบจํานวนเทากัน  นอกจากนี้เราจะ

พบสีตัดกันแบบในคูสีตรงกันขามอ่ืนๆซ่ึงเปนการตัดกันโดยปกติธรรมดาเรียกวา  สีคูไมแท (Ordinary 

Contrasts)เชน ขาว = ดํา, เหลือง = น้ําเงิน, เหลือง = มวงแดง, เหลือง = แดง เปนตน การใชสีตัด

กันเพ่ือผลของการลดความน าเบื่อ สรางชีวิตชีวาตอผลงาน  แตตองใชอยางระมัดระวัง  และ จํากัดให

เกิดสีตัดไมเกิน 10-20 % ของเนื้อสีในผลงานนั้น ๆ หรือกฎเกณฑของดัชนีดังนี้ 

  - ถาใชเนื้อสีท่ีตัดกัน  จําเปนตองใหสีใดสีหนึ่งมีเนื้อท่ีปริมาณ  80-90 % อีกสีหนึ่งมี

เนื้อท่ีปริมาณ 10-20% จึงใหคุณคาทางศิลปะ 

  - ถาใชสีตัดกันท่ีมีจํานวนเทากัน จะตองลดคุณคาความสดใสลง  โดยหลักการเบรคสี  

( Break of Color)หรือใสสีกลางเขาชวย 

  - ถางานออกแบบเปนลายเสน ริ้ว ลายจุด ลวดลายเล็กๆ  หรือใบไมแพรวพรายแบบ

กระจาย การใชสีคูสลับสมํ่าเสมอ จะเกิดผลใหคุณคาความงามไดดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  - ถาจําเปนตองใชสีคูในปริมาณเทา  ๆ กันในเนื้อท่ีกวาง  ๆ ใหญโต ควรใหมีการใชสี

ดํา ตัดเสนค่ัน หรือสีหนักอ่ืน ๆ 

  - การ Break of Colorของสีคูจะเกิด  Neutralizingใหคุณคาทางความงาม  (การ

ผสมสีคู ซ่ึงกันและกันพอควร) 

นอกจากนี้สีรอน( Warm Colors) ยอมตัดกัน(Contrast) กับสีเย็น(Cool Colors) 
 

 
ภาพท่ี 2-14 : ภาพแมสี คูสี 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การBreak of Color เกิด Neutralizing 

ภาพท่ี 2-15 : ภาพการ Break of Color ของสคีู 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 6. สีกลมกลืน (Harmony Colors) 

 สีท่ีสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันมีความกลมกลืนตอกันไดดีเม่ือใชรวมกันมักจะสรา ง

ลักษณะสีเอกณรงคไดดี มีเอกภาพสูงมีหลายลักษณะ คือ 

 

 6.1 Hues Harmony (Warm Harmony , Cool Harmony) 

 6.2 Values Harmony 

 6.3 Chroma Harmony 

 6.4 Contrast Harmony 

 6.5 Near Color Harmony 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 7. สีใกลเคียง (Nearly Colors) 

 สีท่ีมีอยูใกลเคียงกันจากวงจรสี ซ่ึงไมควรเกิน 5 สี มักจะมีคุณสมบัติใกลเคียงกันใน

ความออน-แก ,สดใส-หมน , มืดทึบ-สวางลักษณะของสีใกลเคียง มี 2 ลกัษณะ 

 7.1 Nearly Color of Series 1 สีใกลเคียงท่ีอยูระหวางแมสี  

ประกอบชุดสีใกลเคียง 3 ชุด 

 ชุด 7.1.1 Red , Red-Orange , Orange , Yellow-Orange, Yellow 

 ชุด 7.1.2 Yellow , Yellow-Green , Green , Blue Green , Blue 

 ชุด 7.1.3 Blue , Blue Violet , Violet , Red-Violet , Red 

 

 7.2 Nearly Color of Series 2 สีใกลเคียงท่ีอยูระหวางสีข้ันท่ี 2  

ประกอบดวยสีใกลเคียง 3ชุด 

 ชุด 7.2.1 Green , Blue-Green , Blue , Blue-Violet , Violet 

 ชุด 7.2.2 Violet , Red-Violet , Red , Red-Orange , Orange 

 ชุด 7.2.3 Orange , Yellow-Orange , Yellow , Yellow-Green , Green 

 
ภาพท่ี 2-16 : ภาพวงจรสี 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

  สีขัดใชเพ่ือลดความนาเบื่อ  (Monotony) ของการใชสีท่ีกลมกลืนมากเกินไป  (Very 

Harmony) หรือการใชสีใกลเคียงเกินไป  (Very Nearly Color) หรือใชสีตัดกันมากเกินไป  (Very 

Contrast Color) จะดูสับสนและขาดเอกภา พ (Diffusion) เราก็จะใชสีขัด  (Discord) เขาชวยเพ่ือ

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 8. สีขัด (Discord) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรางความนาสนใจ  ความงามในลกัษณะ  “สงเสริม เพ่ิมแตง”โดยการกลับคุณคาของน้ําหนักสีแกมา

เปนสีออนแบบเจือจางดวยน้ําแลวนํามาระบายบนโครงสีของงานออกแบบชนิดหนึ่งในปริมาณ (เนื้อท่ี) 

นอยเปนบางจุด ชวยแกความนาเบื่อ ( เลี่ยน ) ของโครงสหีลกัได 

 ขอพิจารณา ควรใชสีขัดในลักษณะสีตัดกันกับโครงสีหลักของงานออกแบบ  และใช

ปริมาณนอยไมเกิน 10% ของเนื้อท่ีโครงสีหลักท้ังหมด เชน โครงภาพเปนสีเหลือง เราเอาสีมวงซ่ึงเปน

สีแกมาระบายบางๆมีน้ําหนักออนกวาสีเหลือง  โดยใชปริมาณนอยในบางจุดก็จะชวยแกเลี่ยนของสี

เหลืองลงได 
 

 
ภาพท่ี 2-17 : ภาพลายไทย 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 9. การฆาสี (Break of Colors) 

  การใชสีตัดกันหรือสีคูท่ีจําเปนตองใหปริมาณเนื้อท่ีเทา  ๆ กัน การฆาสีเพ่ือชวยให

ความรุนแรงของสีตัดกัน ลดลง เกิดความนุมนวลข้ึน ชวนพิศ และใหคุณคาทางความงามไดดี 

  การฆาสี  นิยมฆาสีใน  5 Steps ของคุณคาน้ําหนักสีแตละคูสีนํามาผสมกันใน

อัตราสวนตาง ๆ คือ 

Break of Colors

H1:Hue 1 

(%) 

 (Complementary Hues) 

ตารางท่ี 2-6 : ตารางแสดงคาของ Break of Colors 

Mixed Neutral Mixed H2:Hue 2 

(%) 

100 87.5:12.5 75:25 50:50 25:75 12.5:87.5 100 

H1 :  มวง (Violet)                   H2 :  เหลือง (Yellow) 

แดง(Red)    เขียว(Green) 

 การ Break of Colorของสีคูจะเกิด Neutralizing 
 H1 : Orange                            H2 : Blue 

ภาพท่ี 2-18 : ภาพการ Break of Color ของคูสี 

ท่ีมา : http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/08-12/139-2-ทฤษฎีสีและการเลือกใช.pdf 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 10. สเีอกณรงค (Monochrome ) 

  สีๆเดียวท่ีแสดงอิทธิพลเดนชัดครอบงําสีสวนใหญ (Tonality) ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนสี

สวางสดใส (Brightness) หรือ สีมืดทึบ(Dullness) และหรือสีรอน ( Warm Color) หรือ สีเย็น(Cool 

Color) แตตองมีสีหนึ่งสวางสดใส  (Brightness) เปนสีหลักพ้ืนฐาน  โดยสีท่ีใชในการออกแบบใชไดไม

เกิน 5 สี ของกลุมสีใกลเคียงแตละชุดจากวงจรสี  หากสีท่ีนํามาใชมีความหลากสีท่ีไมใชสีใกลเคียง

มักจะทําใหความหลากสี  ซ่ึงความเปนเอ กณรงคจะสูญหายไปกลายเปน  Polychrome (ความ

หลากหลายของสี) จะทําใหผลงานขาดเอกภาพ 
 

 
ภาพท่ี 2-19 : การวาดภาพโดยใชสเีอกณรงค 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 11. สีครอบงํา สีอ่ืน 

  อิทธิพลขอสีใดสีหนึ่งท่ีแผอํานาจครอบงําสีอ่ืนท้ังหมด  แมวาสีอ่ืนจะเดนชัดใน

บางสวนก็ตามสวนใหญเปนได 2 ทาง คือ 

  -  ครอบงําโดยมีสีใด สีหนึ่งแผกระจายเต็มท้ังภาพ 

  - ครอบงําโดยการผสมกันระหวางสี  1 คู ระบายเปนจุด  ๆ สลับกันจนเต็ ม

หนากระดาษ  เม่ือดูภาพหรือผลงานในระยะหางพอควร  เราจะเห็นสีสองสีผสมกัน  กลายเปนสี

ใกลเคียง 1 สี ท่ีครอบงําอยู  เชน สีคูเหลือง-แดง ระบายเปนจุดบนกระดาษไดภาพระยะหาง พอควร

เปนสีสม แสดงวาสีสมครอบงําสีอ่ืน (Orange-Tonality) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2-20 : การวาดภาพโดยใชหลักสีครอบงํา 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

 12. โครงสี (Color-Scheme) 

  การสรางวรรณะ  (Tone) ใดวรรณะหนึ่ง  เพ่ือเปนโครงสีครอบงําสีท้ังหมด  ซ่ึงอาจ

เปนโครงของสีในวรรณะรอนหรือโครงของสีในวรรณะเย็น และใหความเดนออกมาเพียงสีเดียวเทานั้น

ของโครงสแีตละลกัษณะแสดงอารมณ เรื่องราว ตาม ความตองการทางจิตวิทยา 
 

 
ภาพท่ี 2-21 : การวาดภาพโดยตามความตองการทางจิตวิทยา 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 13. สีเอกเทศ (Unrelated Hues) 

  สีแตละสีจากวงจรสีท่ีเปนอิสระหรือไมมีความใกลเคียงกัน  อาจตัดกันหรือไมก็ได  

เม่ือมาอยูใกลกันจะขาดความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  แตใหคุณคาน้ําหนักสีท่ีผสมผสานไปดวยกันไดดี  

สรางคุณคาทางความงามใหปรากฏไดดีข้ึน  ถามีการลดคาน้ําหนักสีแกลงบาง  หรือ เพ่ิมความหมนใน

คาน้ําหนักสีออน  หรือ สีสวาง สีสดใสลงบาง  และขอพิจารณาท่ีสําคัญของการใชสีเอกเทศควรใช

รวมกันไมเกิน 5 สี 
 

           

 
ภาพท่ี 2-22 : การวาดภาพโดยใชสีแบบเอกเทศ 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

2.1.5 สีวิทยาศาสตร (Physicist Color) 

สีท่ีปรากฎจากแสงในธรรมชาติหรือแสงท่ีประดิษฐข้ึนดวยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  

เชน แสงอาทิตยแสงจากปรากฏการณรุงกินน้ํา  แสงจากหลอดไฟประดิษฐ  (ไฟฟา) , เทียน , ตะเกียง 

เปนตน มีพ้ืนฐานความสัมพันธกันระหวาง สี : ความรอน : แสง 

การศึกษาของ  เซอร ไอแซค นิวตัน : 1660 พบวา ในธรรมชาติ  แสงอาทิตย มีสีตาง ๆ 

รวมกันอยูในสภาพแสงสวางสีขาวท่ีเรามองเห็นในบรรยากาศ  เรียกวา Spectrum โดยแทจรงิแลวมีสี

แสง 7 สี รวมกันอยู คือ 
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ภาพท่ี 2-23 : ภาพปรากฎการณแสงของสีรุงธรรมชาติ 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

สีวิทยาศาสตร  (Physicist Color ) มีธรรมชาติจากการใชแสงผสมกัน  จึงมีประโยชนใน

ดานการละคร , ภาพยนตร , การตกแตงสถานท่ี , หองแสดงสินคา ฯลฯ 
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วงจรสีวิทยาศาสตร (Color Wheel of Physicist Color) ประกอบดวยสีข้ันตางๆ ดังนี้ 

1. สีข้ันท่ี 1 (Primaries Physicist Color) จัดเปนแมสีวิทยาศาสตร ประกอบดวย 3 สี คือ 

 

  สีแดง (Red)     12345 

  สีเขียว (Green)  12345 

  สีมวง (Violet)  12345 

ภาพท่ี 2-24 : สีข้ันท่ี 1 (Primaries Physicist Color) 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช

12345 +  12345    12345 

- สีแดง (Red) ผสม  สีมวง (Violet)    สีเลือดหมู (Crimson Lake) 

, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

2.สีข้ันท่ี 2 (Secondary Physicist Color) เม่ือนําสีขางเคียงมาผสมกันระหวาง  2 สี จะ

ไดสีข้ันท่ี 2 คือ 

- สีแดง (Red) ผสม  สีเขียว (Green)    สีเหลือง (Yellow) 

12345 + 12345    12345 

- สีเขียว (Green) ผสม  สีมวง (Violet)   สีน้ําเงิน (Blue) 

12345 + 12345    12345 

- เม่ือนําสีตรงกันขามกันมาผสมกันจะได “แสงสขีาว” ไดแก 

Red +  Blue , Yellow + Violet ,    Green + Crimson Lake     =   White 

123 +  123 123     + 123        123    +  123                  =        1234  

 

ภาพท่ี 2-25 : สีข้ันท่ี 2 (Secondary Physicist Color) 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

- จากวงจรสีวิทยาศาสตร  สี 2 สีท่ีอยูหางขามสีกันผสมกันจะไดสีท่ีอยูข้ันกลางระหวางสี  

2 สีท่ีอยูหางขามกันนั้นผสมกัน 
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Yellow + Blue    = Green   123 

Yellow + Crimson Lake   = Red    123 

Blue + Crimson Lake   = Violet   123 

Red + Green    = Yellow   123 

Red + Violet    = Crimson Lake  123 

Violet + Green    = Blue    123 

ภาพท่ี 2-26 : สีท่ีอยูข้ันกลางระหวางสี 2 สีท่ีอยูหางขามกันนั้นผสมกัน 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 

 

 
ภาพท่ี 2-27 : Color Wheel of Physicist Color วงจรสีวิทยาศาสตร 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
 

2.1.6 สีจิตวิทยา (Psychology Color) 

สีท่ีตอบสนองและใหอารมณ ความรูสึกตอจิตใจ  สัมผัสไดทางสายตา  (Visual) แลวสราง

อารมณ ข้ึนภายในใหรูสึกถึงความสวาง  ความราเริง  กระปรี้กระเปรา  ตื่นตัว ตื่นเตน สดชื่น อุดม

สมบูรณ สงบ นิ่ง ผอนคลาย เยือกเย็น เศรา  เปนตน 

ซ่ึงอารมณและความรูสึกเหลานี้จะรับรูไดจากสีแตละสีไมเหมือนกัน เชน 

  สีเหลือง  : แสดงถึงความสวาง ความราเริง รุงเรือง 

  สีเขียวออน  : แสดงถึงความสดชื่น อุดมสมบูรณ 

  สีแดง   : แสดงถึงความเราใจ ตื่นเตน เบิกบาน 

  สีน้ําเงิน  : แสดงถึงวามสงบ เยือกเย็น จรงิใจ ความหวัง สูงสง ศรทัธา 

   ส
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  สีดํา   : แสดงถึงความสันโดษ เศรา เยือกเย็น นิ่ง สงบ ศรทัธาแรงกลา 

  ฯลฯ 

วงจรสีจิตวิทยา( Color Wheel of Sycology Color) 

1. สีข้ันท่ี 1 (Primaries Sycology Colors) จัดเปน แมสีจิตวิทยา ท่ีนักจิตวิทยาจัด

องคประกอบสีพ้ืนฐานไว 4 สี คือ 

   สีแดง (Red)  123 

   สีเหลือง (Yellow) 123 

   สีเขียว (Green)  123 

   สีน้ําเงิน (Blue)  123 

- แมสีท้ัง 4 สี ผสมกัน จะได   สีเทา (Neutral Color) 

               123456789123456 

 

2. สีข้ันท่ี 2 (Secondary Sycology Colors) เม่ือผสมสีระหวางแมสีท่ีอยูใกลเคียงกัน

จะไดสีข้ันท่ี 2 เพ่ิมอีก 4 สี คือ 

สีสม (Orange)    สีน้ําเงินเขียว (Blue-Green) 123  45 

สีมวง (Violet)  12345  สีเหลืองเขียว (Yellow-Green)  

 

      
ภาพท่ี 2-28 : Color Wheel of Physicist Color วงจรสีจิตวิทยา 

ท่ีมา : Faed.mju.ac.th, ทฤษฎีสีและการเลือกใช, เขาถึงเม่ือ 19 สงิหาคม 2013 
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2.1.7  แสงสี  

แสง เปนพลงังานรงัสี  ( Radiation Energy ) ท่ีตารับรูและมีปฏิกิริยาตอบสนองดว ย

กระบวนการ วเิคราะหแยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห พลังงานแสงโดยการรับรูวัตถุ สัมพันธ

กับตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง ความเขมของแสง และความยาวคลืน่ท่ีมองเหน็ได  
 

 

ภาพท่ี 2-29 : ภาพแสดงระดับสีตางๆ ของ spectrum  

ท่ีมา : Color.prc.ac.th, แสงสี, เขาถึงเม่ือ 22 สงิหาคม 2013 

 

จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหลี่ยมสี  CIE พบวา แสงสี

เปน พลังงานเพียง ชนิดเดียวท่ีปรากฎสี จากดานท้ัง 3 ดานของรูปสามเหลี่ยมสี  CIE นักวิทยาศาสตร

ไดกําหนดแมสีของแสงไว 3 สี คือ สีแดง ( Red ) สีเขียว (Green) และสีน้ําเงิน ( Blue ) แสงท้ังสามส ี

เม่ือนํามาฉายสองรวมกัน จะทําใหเกิด สีตาง ๆ ข้ึนมา คือ 

 แสงสแีดง + แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง ( Yellow ) 

 แสงสแีดง + แสงสีน้ําเงิน = แสงสแีดงมาเจนตา ( Magenta) 

 แสงสีน้ําเงิน +  แสงสีเขียว = แสงสีฟาไซแอน ( Cyan ) 
 

 

ภาพท่ี 2-30 : ภาพแสดงการวัดระดับ spectrum และวงจรแมสี RGB  

ท่ีมา : Color.prc.ac.th, แสงสี, เขาถึงเม่ือ 22 สงิหาคม 2013 
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และถาแสงสีท้ังสามสีฉายรวมกัน จะไดแสงสีขาว หรือ ไมมีสี เราสามารถสังเกตแมสีของ

แสงไดจากโทรทัศนสี หรือจอคอมพิวเตอรสี  โดยใชแวนขยายสองดูหนาจอจะเห็นเปนแถบสีแสงสวาง  

3  สี  คือ แดง เขียว  และน้ําเงิน   นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นวาเครื่องหมายของสถานีโทรทัศนสี  

หลายๆ ชองจะใชแมสีของแสงดวยเชนกัน   ทฤษฎีของแสงสีนี้ เปนระบบสีท่ีเรียกวา  RGB ( Red - 

Green - Blue ) เราสามารถนําไปใชในการ ถายทําภาพยนตร  บันทึกภาพวิดีโอ  การสรางภาพ   เพ่ือ

แสดงทางคอมพิวเตอร  การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เปนตน 

แสงสีท่ีเปนแมสี คือ สีแดง น้ําเงิน เขียว จะเรียกวา สีพ้ืนฐานบวก  ( Additive primary 

colors ) คือ เกิดจาก  การหักเหของแสงสีขาว   สวนสีใหมท่ีเกิดจากการผสมกันของแมสีของแสงท้ัง

สามสี จะเรียกวา สีพ้ืนฐานลบ (Subtractive primary colors ) คือ  สีฟาไซแอน (Cyan)  สแีดงมา

เจนตา (Magenta) และสีเหลือง  (Yellow)  ท้ังสามสีเปนแมสีแมใชในระบบการพิมพออฟเซท หรือ

ท่ีเรียกวา ระบบสี CMYK โดยท่ีมีสีดํา (Black) เพ่ิมเขามา 

 
ภาพท่ี 2-31 : ภาพแสดงวงจรส ีCMYK  

ท่ีมา : Color.prc.ac.th, แสงสี, เขาถึงเม่ือ 22 สงิหาคม 2013 

 

2.2 การลดทอนรูป (Cubism) (วัฒนาพร  เข่ือนสุวรรณ, การลดทอนรูป [Online]) 

การลดทอนภาพไมใหเหมือนจริง หมายถึงการนําภาพเหมือนจริงมาลดทอน บางสวน

ของภาพใหนอยลง มีรูปรางแตกตางไปจากเดิม และมีความเปนอิสระในการระบายสีเชิงสรางสรรคได

มากข้ึน 

วิธีการลดทอนภาพไมใหเหมือนจริง มีดังนี้ 

2.2.1 วิธีการลดทอนดวยการเปลี่ยนสีใหม คือ เปลี่ยนสีในรูปราง รูปทรงเดิม ใหแตกตาง

ไปจากของจริงตามแนวเบื้องตนทําใหภาพเหมือนจริงแปรสภาพไปเปนการใชสีอยางสรางสรรค แสดง

การลดทอนดวยการเปลี่ยนสีใหม 
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2.2.2 การลดทอนภาพดวยการใชเสนและสีเปลี่ยนรูปทรงเดิม หมายถึง การใชเสนและ

สีมาสรางสรรคตามสัดสวนของภาพเหมือนจริง เชน ลากเสนจากรูปทรงเดิมอยางอิสระแลวระบายสี

หรือประจุดดวยสีใหมีน้ําหนักแตกตางไปจากภาพเดิม จะเปนการลดทอนภาพไดอีกวิธีหนึ่ง 

2.2.3 การลดทอนภาพดวยการลดรูปทรงและรายละเอียด หมายถึง การลดทอนรูปภาพ

จากของจริง โดยตัดทอนรายละเอียดใหเหลือสวนท่ีสําคัญไวเทานั้น วิธีงายๆ  

 

2.3 ทฤษฎขีองแสง (นายรุงโรจน หนูขลิบ, ทฤษฎขีองแสง [Online]) 

เม่ือเรากลาวถึงแสง  หลายคนจะไมทราบวาแทจรงิแลวแสงคืออะไร จากการทดลองของ  

นักวิทยาศาสตรพบวา แสงจัดเปนไดท้ังอนุภาคและคลื่นแมเหลก็ไฟฟา ตัวอยางการทดลองท่ีแสดงให

เห็นวาแสงเปนคลื่นแมเหลก็ไฟฟา เชน การทดลองการวัดความยาวคลื่นแสงโดยอาศัยการแทรกสอด

ของโทมัส ยงัสวนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายไดวาแสงเปนอนุภาค ไดแก ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกส 

ความเร็วแสง ความถ่ี และความยาวคลื่นแสง  

จากท่ีไดกลาวมาในขางตนวาแสงเปนคลื่นแมเหลก็ไฟฟาชนิดหนึ่งดังนั้นแสงจะตองมี

คุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกับคลื่นแมเหลก็ไฟฟานั้นคือ แสงจะตองประกอบดวยความเร็วแสง ความถ่ี 

และความยาวคลื่นแสง โดยท้ัง 3 อยางจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

ความเรว็แสง = ความถ่ี x ความยาวคลื่นแสง 

จากการคนควาทดลองของนักวิทยาศาสตรไดขอสรุปวาแสงมีความเร็ว 3 x 108 เมตรต

อวินาทีในสุญญากาศ สวนความยาวคลื่นจะอยูระหวาง 7.8 x 10-7 เมตร จนถึง 3.8 x 10-7 เมตร 

และความถ่ีอยูระหวาง  4 x 1014 เฮิรทซ จนถึง 8 x 1014 เฮิรทซ 
 

 
ภาพท่ี 2-32 : ภาพแสดงรูปคลื่น 

ท่ีมา : http://edltv.vec.go.th/courses/37/10160004.pdf 
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2.4 แบบโครงราง 3 มิติ สําหรับเกม (นายสนั่น งานวิวัฒนถาวร, แบบโครงสราง 3มิติ [Online])  

การแสดงผลแบบท่ีมีการสรางภาพ 3 มิติข้ึนมาเอง เชน ในโปรแกรมเกม การจําลอง

แบบ (simulation) หรอื VR ( Virtual Reality ) เปนหัวขอท่ีนาสนใจและมีผูพัฒนากันออยางคึกคัก

ท่ีสุด แตก็เปนงานท่ีกินกําลังของเครื่องพีซีไดมากท่ีสุดอยางหนึ่ง หลักการทํางานคราวๆ คือการสราง

ภาพ 3 มิติ จะเริ่มโดดยนําเอาวัสดุชิ้นเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมมาตอกันเปนรูปทรงและพ้ืนผิวตางๆ 

จากนั้นจึงกําหนดสี แสง แรเงา รวมถึงลักษณะของพ้ืนผิว ( texture ) ท่ีจะใหปรากฎดวย  เพ่ือทํางาน

ไดเร็ว จะมีการแบงข้ันตอนการสรางภาพ 3 มิติ ออกเปนชิ้นยอยๆ ท่ีสามารถซอนทับหรือ ทํางานไป

พรอมๆ กันไดบางสวน เรียกวาเปน pipline จากนั้นจึงหมอบหมาย pipline ยอยๆ แตละทอนนี้

ใหกับแตละสวนในการสรางงานข้ึนมารวมกัน แตข้ันตอนยอยๆ เหลานี้ใหกับแตละสวนในการสราง

งานข้ึนมารวมกัน แตข้ันตอนยอยๆ เหลานี้จะข้ึนกับวาคุณแบงงานตาม API แบบ 3 มิติ ของใครได

ดวยเชน Direct3D ของไมโครซอฟท หรอื OpenGL ของ Silicon Graphics ( SGI )  

ตัวออยางของข้ันตอนยอยๆ ท่ีสามารถมอบหมายใหโปรเซสเซอรในการดแสดงผลชวย

ทําแทนไดมีมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้  

Geometry เปนกรณีท่ีซีพียูคําณวนตําแหนงของรูปสามเหลี่ยมยอยท่ีจะประกอบข้ึนเปน

วัตถุตางๆ ในภาพ ซ่ึงโปรเเซสเซอรบนการดแสดงผลออาจไมไดชวยจุดนี้มากนัะ  

Setup วางกรอบของสามเหลี่ยมยอยท่ีคํา นวนไดใหรวมกันเปนภาพโครงราง              

( wire frame )  

Texture mapping ทําการ map หรืออวางรูปพ้ืนผิวแบบตางๆลงบนโครงท่ีไดจาก

ข้ันตอนกอนๆ เพ่ือใหเริ่มเห็นเปนรูปตนๆ ข้ึนมาวาอะไรขนาดเทาไหรดวย  

Filtering การเกลี่ยสีหรือพ้ืนผิวใหเรียบสมจริงข้ึนจากการวาง texture ในข้ันกอน การ

ทํานี้มีท้ังแบบเรียบ ท่ีดูแข็งๆ หรือแบบท่ีไลสีใหกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ ซ่ึงเรียกวา  

Shading เปนการใหแสงและเงาเพ่ือใหสมจริงข้ึนอีกชั้นหนึ่ง โดยอาจทําไดท้ังแบบเรียบ  

ท่ีดูแข็งๆ หรือแบบท่ีไลสีใหกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ  

Alpha biending โดยการเพ่ิมผลจากสิ่งพิเศษหรือปรากฎการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได

ท่ัวไปลงในรูป เชน หมอกควันรวมท้ังความเพ้ียนหรือเบลอท่ีเกิดจากการมองผานสภาพแวดลอม

เหลานี้ดวย  

Lighting สรางภาพท่ีเปนผลลัพธจากการจัดแสงในแบบตางๆ เชน แสงอาทิตย หรือ

สปอรตไลท เปนดวงๆ ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความสวาง ความเขม การสะทอน แตกตางกันอออกไป  

Z-buffering เปนการกําหนดตําแหนงในแกนท่ี 3 คือความลึกจากตําแหนงท่ีผูชมมองอยู

เพ่ือชวยลดเวลาในการคําณวนเพ่ือตรวจสอบวาอะไรบังหรือไมบังวัตถุอ่ืนในภาพอยางไร  
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MIP mapping เปนเทคนิคการใช มาแสดงภาพ โดยเก็บแยกเปนเล็กหลายๆชุด โดยชุด

ท่ีชัด (ความละเอียดสุงกวา) จะถูกใชในกรณีอยูใกล สวนรูปเล็กหรือหยาบกวาจะใชเม่ืออยูไกล วิธีนี้

จะไมตองทําการคําณวนเพ่ือ map ภาพ texture ใหมทุกครั้ง  

 

 2.4.1  ทฤษฎกีารออกแบบ (อาจารยชวาล แข็งแรง, ทฤษฎีการออกแบบ [Online]) 

 การออกแบบตัวการตูนแอนิเมชัน ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได ดวยโปรแกรมสรางงาน

แอนิเมชัน เชน Adobe flash CS3 เพ่ือใหเกิดโครงราง แลวลงรายละเอียดพรอมท้ังตกแตงตัวการตูน

ใหสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางตาง ๆ เพ่ือใหเปนไปตามท่ีไดออกแบบไว  

 

   1. การออกแบบตัวการตูนกับฉาก  

  จําเปนเชนเดียวกับการออกแบบบทเรียนกับฉาก เพราะหากฉากกับตัว

การตูนท่ีนาเสนอบทเรียนไมเขากันก็จะทาใหการนาเสนอฉากในแตละฉากดูแปลกไป เพราะฉะนั้น

การออกแบบตัวการตูนตองใหสัมพันธกันกับฉาก ซ่ึงมีข้ันตอนในการออกแบบดังตอไปนี้  

    1) ทาการออกแบบตัวการตูน  

   - หาขอมูลเก่ียวกับตัวการตูนแตละตัว และฉาก  

   - วาดรูปตัวการตูนแตละตัว  

  - วาดรูปฉาก  

   2) ตรวจสอบแกไขตัวการตูนและฉาก  

   - แกไขตัวการตูนใหดูโดดเดน  

   - แกไขฉากใหเขากับตัวการตูน 

  2. การออกแบบ Character  

  การกําหนดหรือการออกแบบรายละเอียดใหกับตัวการตูนท่ีเราทา เชน การ

แตงตัวของตัวละครท่ีเปนเด็กทันสมัย ตั้งแตการตกแตงเสื้อผา ใบหนา และทรงผม เปนตน เม่ือศึกษา

ขอมูลมาไดแลวจึงทาการออกแบบ เชน ความเปนเอกลักษณ การกาหนดสถานะของตัวละคร การกา

หนดอารมณ นิสัย ความพิเศษของตัวการตูน และความสวยงาม  

   3. สรางการเคลื่อนไหว (Animation)  

  การสรางการเคลื่อนไหวเปนการกาหนดการเคลื่อนไหวของตัวการตูนซ่ึง

สามารถทาไดหลายแบบท้ังการใสโครงรางใหกับตัวการตูนการกาหนดเสนทางการเครื่องท่ีของวัตถุ 

และการตั้งคียเฟรมใหตัวการตูนเคลื่อนไหวไปตามคียเฟรมนั้น ๆ 
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2.5 เทคโนโลยีตางๆ (สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. "5.1.2 ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับเทคโนโลยี". ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา

เทคโนโลยี  หรือ เทคนิควิทยา  มีความหมายคอนขางกวาง โดยท่ัวไปหมายถึง การนํา

ความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร  มาเปนวิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพ่ือ

ชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระท่ังองค

ความรูนามธรรม  เชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหการดํารงชีวิตของมนุษยงายและสะดวก

ยิ่งข้ึน 

) 

เทคโนโลยีกอเกิดผลกระทบตอสังคมและในพ้ืนท่ีท่ีมีเทคโนโลยีเขาไปเก่ียวของในหลาย

รูปแบบ เทคโนโลยีไดชวยใหสังคมหลาย ๆ แหงเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากข้ึนซ่ึงรวมท้ัง

เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ในหลาย ๆ ข้ันตอนของการผลิตโดยใชเทคโนโลยีไดกอใหผลผลิตท่ีไม

ตองการ หรือเรียกวามลภาวะ  เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเปนการทําลา ย

สิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีหลาย ๆ อยางท่ีถูกนํามาใชมีผลตอคานิยมและวัฒนธรรมของสังคม เม่ือมี

เทคโนโลยีใหม ๆ เกิดข้ึนก็มักจะถูกตั้งคําถามทางจริยธรรม 

 

2.5.1 เครื่องเลนแผนเสียง (Old record Player) 

เครื่องเลนแผนเสียง เปนอุปกรณไมมีวันตายจริงๆ  มันถูกคาดการวาจะตองวางอยูบนหิ้ง 

แตท่ีไหนไดนักฟงหูทองกลับมีความนิยมชมชอบน้ําเสียงของมันมากกวา เครื่องกําเนิดสัญญาณท่ีคิดวา

ดีท่ีสุด ในปจจุบัน  เรื่องของเครื่องเลนแผนเสียง   คงตองวากันยาวสักหนอย  เพราะจะหาเครื่องเลน

อะไรในวงการออดโิอ ท่ีแปลกประหลาดเทานี้ไมมีอีกแลว  มันเปนเวลา 130 ป แลวนะ ท่ีมันอยูยงคง

กระพัน  ชาตรี   มาจนถึงทุกวันนี้เริ่มแตสมัยรัชกาลท่ี 5 หรือสมัย สมเด็จพุทธจารยโต กันเล ย

ทีเดียว  มันเริ่มตนตั้งแต  ป 2420 คนของประเทศเกิดใหม คือ โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva 

Edison) ไดทําการบันทึกเสียงลงในวัตถุรูปทรงกระบอกเปนผลสําเร็จนี่คือกาวแรกวงการแผนเสียงมัน

เริ่มจากกระบอกกอนไมไดเริ่มเปนแผนบอก 

การเริ่มเปนแผนเสียงนั้นตอมา นายเบอรไลเนอร  (Emile Berliner)เปนผูริเริ่มบันทึกลง

แผนแทนกระบอก และเปนท่ีนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ หัวเข็มเปนไมไผและเหล็กพัฒนาจนเปน เพชร 

ระบบการหมุนแผนดวยลานสปริง พัฒนาเปนมอเตอร  สงกําลังโดยสายพาน หรือแบบขับตรงแบบไม

ใชสายพานปจจุบัน พัฒนาการสงกําลังแบบแรงแมเหล็ก ยีหอ Clearaudio statement ราคาเครื่อง

ละ150,000 เหรียญยูเอส  หรือประมาณ 4,950,000 บาท ครับ  สี่ลานเกาแสนกวาๆ จริงๆ มีเงิน

อยางเดียวซ้ือไมไดตองชอบดวย ท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารตอ 33 บาท หัวเข็มท่ีใชรุนนี้

ยี่หอ Clearaudio รุน Goidfinger ราคาแค 264,000 บาทเอง ตัวโทนอารมของรุนนี้เปนแบบ 
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เคลื่อนท่ีในแนวตรง  (LinearTracking Arms)จะเห็นวามันอยูในอุดมคติหมดทุกอยางนาเลือกไวใช

อยางท่ีสุด  ถือเปนขอพิจารณาในการเลือกเครื่องเลนแผนเสียง อีกอยางหนึ่งดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  

หัวเข็มท่ีทําดวยไมไผและเหล็กแบบยุคกอนนั้นจะเรียกวา นีดเดิ้ล  (Needle) ปจจุปนมัน

พัฒนาใชเพชรมาเจียระไน เรียกใหมวา ไดมอนด สไตลัส  (Diamond Stylus) ปลายเข็มท่ีทําจาก

เพชรนี้  จะถูกยึดติดกับกานเข็ม คารทิคลีเวอร ( Cantilever) ทําจากวัศดุตาง เชน อลูมิเนียม เบอร

เลี่ยม ไททาเนียม ยิ่งเบายิ่งดี 

 

 

ภาพท่ี 2-33 : ภาพเครื่องเลนแผนเสียง 

ท่ีมา : Fotosearch.com, เครื่องเลนแผนเสียง, เขาถึงเม่ือ 18 สงิหาคม 2013 
 

2.5.2 โทรศัพท (Telephone)  

อุปกรณสื่อสารท่ีเชื่อมโยงนําเสียงและคําพูดรวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ระหวางบุคคลใดซ่ึงอยู ณ 

สถานท่ีแหงหนึ่ผานทางโครงขายโทรศัพท กับบุคคลท่ีตองการติดตอดวย ณ สถานท่ีอีกแหงหนึ่ง ให

สามารถพูดจาโตตอบกันไดเหมือนบุคคลท้ังสองหรือมากกวาอยูท่ีเดียวกัน 

โทรศัพทประดิษฐเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอเล็กซานเดอร เกรแฮม 

เบลล เม่ือ พ.ศ.๒๔๑๙ (ค . ศ . 1876 ) และตอมาเครื่องชุมสายโทรศัพทไดถูกเปดใหบริการผูเชาเปน

ครั้งแรกในเมืองนิวฮาเวน มลรัฐ คอนเนตทิคัต เปนระบบท่ีใชพนักงานตอ ตอมาเครื่อ ง

ชุมสายโทรศัพทไดถูกพัฒนาจากระบบท่ีใชพนักงานตออัตโนมัติ เครื่องชุมสายโทรศัพทระบบอัตโนมัติ

เครื่องแรก เปนระบบสเต็ปบายสเต็ป ออกแบบโดย อัลมอน บี สโตรวเกอร ในป พ.ศ ๒๔๓๕ (ค.ศ. 

1892 ) และเปดใชในเมืองลาปอเต มลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก 
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ภาพท่ี 2-34 : ภาพรูปโทรศัพท 

ท่ีมา : Bloggang.com, โทรศัพท, เขาถึงเม่ือ 15 สงิหาคม 2013 
 

2.5.3 เครื่องเลน CD  

เปนแผนบันทึกขอมูลท่ีใชเทคโนโลยีเลเซอรสีน้ําเงิน ( Blue Laser)แบบเดียวท่ีใชกับ 

Blu-ray Disc โดยถือเปน มาตราฐานของออปติคอลดิสกท่ีไดรับการพัฒนาจากโตชิบา  และมี

บริษัทชั่นนําอีกหลาย ๆ แหงท่ีใหความสนับสนุน เชน Toshiba, Sanyo, NEC, Universal Pictures 

ทําใหเกิดมาตรฐานในการรับรองจาก DVD Forum ซ่ึงเปนองคกรท่ีคอยจัดมาตรฐานของ DVD ใน

ปจจุบัน นับไดวาเปนรูปแบบของดีวีดี เจเนอเรชั่นใหม ท่ีสามารถใหความคมชัดมากกวาดีวีดีใน

ปจจุบัน  

ในสวนของโครงสรางของแผนไมวาจะเปน DVD, HDDVDในปจจุบันจะอยูท่ีความหนา

ของแผนอยูท่ี 1.2 mm ซ่ึงสามารถแบงเปนชั้นตาง ๆ ดังนี้ คือชั้นของตัวแผน ( Disc) อยูท่ี 0.6 mm 

และชั้นปองกันการขีดขวน (protective coating) อยูท่ี 0.6 mm และชั้นบาง ๆ สําหรับบันทึกขอมูล 

(recording layer)  

HD DVD มีขนาดเทากับผนซีดีธรรมดา สามารถแบงรูปแบบเปน 3 รูปแบบ คือ 

แบบ Single Layer โดยมีความจุมากถึง 15 GB  

แบบ Double Layer มีความจุถึง 30 GB ซ่ึงสามารถใชบันทึกขอมูลไดกวา 8 ชม 

แบบ Triple Layer มีความจุถึง 45 GB  
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เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญยังใชมาตรฐานเครื่องเลนในระบบ DVD อยูจึงทําใหในเดือน

เมษายนปท่ีผานมานี้เอง ทางบริษัท โตชิบา ไดมีการออกตัวของเครื่องเลน HD-DVD รุนใหมท่ีสามารถ

อานไดท้ัง DVD, HD-DVD และ CD ซ่ึงถึงแมวา HD-DVD ไดเปนท่ีนิยมใชแพรหลายแลวก็ตาม แตก็

ยังมีขอจํากัดของจํานวนผูใชท่ียังใชระบบเดิม จึงทําให HD-DVD ไดมีการคิดนวัตกรรมใหมท่ีเรียกวา 

Twin Format โดยใหแผนดิสกมี 2 Layer ท่ีสามารถอานไดท้ังเลเซอรสีแดงและเลเซอรสีน้ําเงิน และ

ทําใหสามารถเก็บไดท้ังระบบธรรมดา และ ไฮเดฟฟเนชั่น ซ่ึงวิวิฒนาการชิ้นนีเองจะเปนประโยชน

สําหรับหองสมุดและรานเชาภาพยนตร เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญยังไมเห็นความจําเปนในการซ้ือ

เครื่องเลนในระบบ HD-DVD ในทันที  

 

ภาพท่ี 2-35 : ภาพเครื่องเลน CD  

ท่ีมา : Reviews.ru, เครื่องเลน CD

เว็บแคม  (webcam) เปนกลองท่ีสงสัญญาณภาพผานทางคอมพิวเตอรสําหรับใชงาน

ผานทางเวิลดไวดเว็บ ทางเมสเซนเจอรหรือทางซอฟตแวรอ่ืนการติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ผานอิน

เทอรเน็ตดวยขอความ เสียงดนตรี หรือ รูปภาพตางๆ ดูเหมือนวาจะเปนเรื่องธรรมดาไปแลวสําหรับ

นักแชตรุนใหม  

, เขาถึงเม่ือ 17 สิงหาคม 2557 
 

2.5.4 เว็บแคม (webcam) (อวยพร โกมลวิจิตรกุล, เว็บแคม [Online]) 

เนื่องจากปจจุบันเราสามารถติดตอสื่อสารไปยังบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนพอแมพ่ีนอง 

เพ่ือนฝูง หรือ ลูก คาแบบเห็นหนา คูสนทนาไดเหมือนอยูใกลชิด กัน โดยอุปกรณท่ีชวยใหเราสามารถ

มองเหน็หนาและการเคลื่อนไหวของคูสนทนาได ก็คอืกลอง Webcam Webcam มีชื่อเรียกเต็มๆวา 

Webcam หรืออาจเรียกวา Video Camera หรือ VideoConference โดยกลอง Webcam จะทํา

หนาท่ีจับภาพเคลื่อนไหวของเราสงไปแสดงผลทีหนาจอคอมพิวเตอรแลวสงภาพเคลื่อนไหวดังก ลาว

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังคูสนทนา ทําใหคูสนทนาเห็นภาพวีดีโดผานกลอง Webcam 
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ของเราโดยอัตโนมัติ สําหรับ Webcam ถือวา เปนเทคโนโลยีใหมเพราะวากอนหนานี้  Webcam ได

ถูกนําไปใชในการติดตอสื่อสาร หรือใชในการประชุมระดับองคกรขนาดใหญ แตในขณะนั้น 

Webcam ยังเปนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีราคาแพงมากจึงทําใหคนท่ัวไปไมสามารถซ้ือมาใชได  
 

 

 

ภาพท่ี 2-36 : ภาพเว็บแคม 

ท่ีมา : Tteen.net, เว็บแคม

ตอมาในป ค.ศ. 1901 Hubert ไดเกิดแนวคิดเรื่องการนําโลโกของบริษัท ไปประทับตรา

ไวท่ีสินคาไฟฉายของเขา พรอมท้ังทําการจดลิขสิทธิ์โลโกเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม ค.ศ. 1901 จากนั้น ในป 

ค.ศ.1902 จึงไดเริ่มดําเนินการประทับตรารูปโลโกไวท่ีไฟฉาย ภายในโลโกมีขอความเขียนกํากับไววา 

EVER READY LIGHT อยูภายในวงกลมของโลโก  จนกระทั่งในป ค.ศ. 1906 บริษัท National 

Carbon Company ไดเขามาติดตอขอรวมเปนหุนสวนดวย โดยขอซ้ือกิจการบริษัท American 

Electrical Novelty and Manufacturing Company จาก Hubert ครึ่งหนึ่ง ในราคา 200,000 

, เขาถึงเม่ือ 10 สงิหาคม 2013 
 

2.5.5 ไฟฉาย (flahlight)  

นับตั้งแตชาวอังกฤษท่ีชื่อ  Sir Joseph Wilson Swan ไดทําการประดิษฐหลอดไฟ

คารบอนสูญญากาศ ระหวางป ค.ศ. 1850 – 1878 โดยใชคารบอนแทงยาวเปนไสหลอดไฟ แลวไล

อากาศภายในหลอดออกจนกลายเปนสภาพสูญญากาศ จากนั้น Swan ไดทําการจดลิขสิทธผลงาน

ของเขาท่ีประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ. 1878 ตอมาในป ค.ศ. 1879 เขาไดทําการพิสูจนใหเห็นวา 

หลอดไฟท่ีเขาประดิษฐข้ึนมานั้น สามารถใชงานไดจริงในรูปแบบของโคมไฟ จึงเริ่มมีการนําเอาโคมไฟ

ไปติดตั้งตามบานเรือนของประชาชน และตามอาคารสถานท่ีตางๆท่ัวประเทศอังกฤษ 
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ดอลลารสหรัฐ จากนั้นจึงไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน The American Ever Ready 

Company และทําการเปลี่ยนชื่อสินคาใหมจาก  “EVER READY” เปน “EVEREADY” (เอเวอเรดี้)

โดยตัดตัว “R” ตรงกลางออกหนึ่งตัว  แลวรวบเปนคําเดียวกันเพ่ือใหคําสั้น และกระชับยิ่งข้ึนตามท่ี

เห็นในปจจุบันนี.้ 

 
ภาพท่ี 2-37 : ภาพไฟฉาย 

ท่ีมา : Cart-express.com, ไฟฉาย, เขาถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2013 
 

2.5.6 กลองวงจรปด (CCTV) 

CCTV คํานี้ไดยินกันหนาหูมามากในปจจุบันนี้ ไมวาจะการไดยิน ไดฟงมา ไดอาน จาก

ขาวทางทีวี ทางหนังสือพิมพ และอ่ืนๆ สวนคําวากลงอวงจรปด หรือ CCTV ยอมาจากคําวา " Closed 

Circuit Talavision" หรือเรียกอีกอยางวา "Video Surveillance System" คือ ระบบการบันทึกภาพ

จากกลองท่ีเปนระบบรักษาความปลอดภัย หรือท่ีใชเพ่ือการสอดสองดูแลเหตุการณ สถานะการณ

ตางๆ ทําเกิดข้ึน ระบบกลองวงจรปด ( CCTV) เกิดข้ึนครั้งแรกท่ีเยอรมนีใน ค.ศ. 1942 และกลอง

วงจรปด (CCTV) นี้ยังถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับสถานท่ีตางๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคาร 

สํานักงาน วัด สถานท่ีทองเทียว หรือสถานท่ีราชการ อ่ืนๆ เม่ือสมัยกอนกลองวงจรปด ( CCTV) มีไว

เพ่ือจับผิด เฝาระวัง สอดสองดูแล แตสมัยนี้บทบาทของกลองวงจรปด (CCTV) มีมากกวาท่ีกลาวมา

ขางตน เราสามารถติดกลองวงจรปด ( CCTV) เพ่ือใหกลองวงจรปด ( CCTV) ทํางานแทนเรา และเรา

ยังสามารถดูการทํางานของลูกนองก็ได สะดวกในการบริหารจัดการ ถึงแมเราจะอยูท่ีไหนในโลก 

ขอใหมี Internet ก็สามารถเชื่อมตอกับกลองวงจรปดไดหมด 
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ภาพท่ี 2-38 : ภาพกลองวงจรปด 

ท่ีมา : Creative-it.co.th, CCTV, เขาถึงเม่ือ 12 สงิหาคม 2013 
 

2.5.7 เตารีด (Iron) (ดวงฤทธิ์  แคลวปลอดทุกข. “เตารีด”, นิตยสารศิลปากร ๑

“อุดเตา” เปนภาษาไทยโบราณ ใชเรียกเครื่องใชท่ีปจจุบันเราเรียกวา  “เตารีด” และ

เปนเตารีดท่ีใชกันในสมัยกอนเม่ือประมาณ ๕๐ ปมาแลว อุดเตารูปทรงนาสนุกกลุมนี้พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ กาญจนาภิเษก ไดรับมอบจาก ดร.วินิจ วินิจนัยภาค เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๓๓ ปจจุบันไดทํา

การอนุรักษและเก็บรักษา ณ อาคารคลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก จังหวัด

ปทุมธาน ี

เตารีดใชถาน จะทําดวยทองเหลืองหลอดังรูป ฝาดานบนมีบานพับดานทายเตา(เปดฝา

บนหงายข้ึน)  ดานปลาย มีสลักงอๆ ท่ีใชแรงโนมถวงเปนตัวทําใหล็อก จะเปดไดโดยหาฉนวนความ

รอนเข่ียเบาๆก็จะเปดออกไดโดยงาย  ในการใชงานนานๆ อาจจะตองเติมถาน หรือ เข่ียถานใหข้ีเถา

ลวงลงไป จะตองเปดฝาเพ่ือการดังกลาว  ในเตาท่ีดานลางจะมีตะแกรง เหล็กหลอสูงราว 1 ซม.จาก

พ้ืนและขอบลางจะมีรูเล็กๆใหอากาศเขามาชวยการเผาไหมแบบขาๆ  การใชงานจะติดถานจากเตา

ถานธรรมดากอน เม่ือเริ่มติดดีแลวก็จะคีบมาใสเตา กลบดวยข้ีเถาพอประมาณ เพ่ือไมใหรอ น

เกินไป (เหมือนการปงกลวย) มิฉนั้นผาอาจไหมไดโดยงาย ตองใชความชํานาญในการใชพอสมควรวา

จะคุมความรอนเย็นของเตาใหเหมาะสมกับชนิดของผาท่ีจะทําการรีด ปรับโดยเติมข้ีเถาหรือเข่ียออก

ใหถานรอนข้ึน (อากาศเพ่ิมมากข้ึน) 

ผูประดิษฐเตารีดไฟฟาเปนคนแรก (โรเบิรต แฮร ชาวอเมริกัน ในป พ.ศ. 2324) 

การใสเสื้อผาท่ีเรียบไมยับเปนสวน การเสริมสรางบุคลิกภาพใหดูดี เตารีดไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟา

ประเภทใหความรอนท่ีอํานวยความสะดวกในการทําใหเสื้อผาเรียบและสวยงาม  

เตารีดไฟฟาโดยท่ัวไปแบงไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 2-39 : ภาพเตารีด 

ท่ีมา : Nanakedlab.blogspot.com, เตารีด

2.5.8 สมารทโฟน (SmartPhone) (mind [นามแฝง], 

, เขาถึงเมื่อ 12 สงิหาคม 2013 
 

สมารทโฟน [Online]) 

สมารทโฟนคือ โทรศัพทท่ี รองรับระบบปฏิบัติการตางๆ ท่ียกเอาคุณสมบัติท่ี PDA และ

คอมพิวเตอรมาไวในโทรศัพท ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับโทรศัพทมือถือของคุณใหสามารถ ฟงเพลง 

ดูหนัง เพ่ิมโปรแกรมตางๆลงไปได ตัวอยางเชน Sony Erricsson P900/P800, Nokia Series 60, 

Motorola MPX200, Palm Xplore G88/G18 กอนอ่ืนมาดูกันดีกวา วาสมารทโฟนเครื่องนึงนี่

สามารถทําอะไรไดบาง 

1. มีระบบปฏิบัติการณรองรับ สมารทโฟนประกอบไปดวยระบบปฏิบัติการ 4 ชนิดถา

เทียบกับคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการเหลานี้ก็คือพวก Window, Mac หรอื Linux คือจะเปน

โครงสรางหลักๆของการทํางานในเครื่อง เปนตัวท่ีบอกภาษาท่ีใชเขียนและโปรแกรมท่ีรองรับ 

โดยท่ัวไป โปรแกรมแตละโปรแกรมท่ีจะเอามาใชในโทรศัพทนั้นจะถูกเขียนมาเพ่ือระบบ ปฏิบัติแตละ

ชนิดซ่ึงไมสามารถใชขามระบบได 

2. Symbian Os ซิมเบี้ยนเปนระบบท่ีไดรับความนิยมสูงสุด หลักๆจะใชในโทรศัพท 

Nokia ท่ีเปน สมารทโฟนทุกรุน อยางเชน Nokia 7650, 3650,3660,6600,7600,7610 เปนตน หรือ

จะพูดงายๆก็คือ Nokia Series 60 ท้ังหมด นอกจากคายดังอยางโนเกียแลว ซิมเบี้ยนยังมีในโทรศัพท

ของคายอ่ืนๆอีกดวย ถาเทียบกับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร Symbian ก็เทียบไดกับ Windows 

เพราะเปนระบบท่ีไดรับความนิยมสูงสุด การใชงานทําไดโดยสะดวกรูปแบบดูงายไมซับซอน จึงทําให
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เปนระบบท่ีมีคนเลือกใชมาก ซ่ึงมีผลทําใหมีคนพัฒนาโปรแกรมเพ่ือมารองรับมากและหลากหลาย

มากข้ึน และยิ่งมีโปรแกรมท่ียิ่งหลากหลายก็จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในดานตางๆไปได มากยิ่งข้ึน หาก

อยากไดฟงกชั่นบางอยางท่ีเครื่องเราไมมีในบางครั้งก็ไมถึงกับตองไป ซ้ือเครื่องใหม เพียงแตลง

โปรแกรมนั้นๆลงไปก็ทําใหเครื่องโทรศัพทมือถือของเรามี ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนไปไดแลว และเหตุผล

ในสวนนี้วนกลับไปกลับมา 
 

 
ภาพท่ี 2-40 : ภาพสมารทโฟน 

ท่ีมา : 1stwebdesigner.com, สมารทโฟน, เขาถึงเม่ือ 6 สงิหาคม 2013 
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวของ 

 

3.1 แนวคิด 

ลกัษณะของเกมในยคุแรก จะมีเพียงสขีาว-ดําไมเหมือนจริงมีขอจํากัด  ดานกราฟกและ

การเคลื่อนไหว ตอมาไดมีการพัฒนาคิดคนเกมใหมท่ี มีความหลากหลาย มีการนํากราฟกมาใช ทําให

เกิดภาพสามมิติ มีการเคลื่อนไหวท่ีละเอียดออน มีสีสันสวยงาม ท่ีไดรับความนิยมมาสรางเปนเกม

โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการจากวีดีโอเกมเขามาสูเกมคอมพิวเตอรในรูปแบบท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึน คือ

รูปแบบ VCD เนื้อหาของเกมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ สีสันตื่นตาตื่นใจมากกวาเดิม 

เกมแนว Shooting ไดมีการพัฒนาวี ธีการเลนเรื่อยมาจนมาถึงปจจุบัน เกมแนวนี้ยังคง

ไดรับความนิยมอยูเนื่องจาก แนวเกมนี้ สามารถเลนได อยางเพลิดเพลิน  และทาทายความสามารถซ่ึง

ตองอาศัยทักษะการบังคับหลบหลีกเปนหลัก 

จากการไดศึกษาประวัติของเกม จึงไดตัดสินใจเลือกทําเกมแนว Shooting ลงบนเครื่อง 

PC เพ่ือท่ีจะใหผูเลนไดสนุกกับการไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห การสังเกต การหลบหลีก และการจับ

จงัหวะ ภายในเกม และมีความยากท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆตามระดับของ Stage แตจะไมใหผูเลนรูสึกวาเกม

นั้นมีความยากจนเกินไป 
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3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศกึษาท่ี1: เกม Metal slug 
 

 

ภาพท่ี3-1 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Metal slug 

ท่ีมา : http://imageshack.us/photo/my-images/585/2867.jpg/ 
 

เกม Metal slug ผลิตโดย SNK Playmore เปนเกมท่ีเลนโดยเนนไปท่ีความมันส ความ

สนุก และมีการฝกทักษะการสังเกตุ และการหลบหลีก โดยการจะผานดานได จะตองวิ่งและกําจักศัตรู

ไปเรื่อยๆ  

จุดเดนของเกม Metal slug  

- เปนเกมท่ีฝกทักษะการสังเกตุ และการหลบหลีก  

- เลนงาย สามารถเขาใจวิธีการเลนไดไมยาก ถาเทียบกับเกมแนว shooting อ่ืนๆ 

- การเลนแตละเกมใชเวลาท่ีไมนานเหมาะเปนเกมเลนฆาเวลา หรือแกเบื่อได  

จุดดอยของเกม Metal slug 

- เกมไมเหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะคอนขางมีความรุนแรง 

- เนื่องจากเปนเกมท่ีเนนความสนุก จึงมีการฝกทักษะนอยเกินไป 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 

จากจุดเดนของเกม Metal slug นั้นสามารถนําเอาวิธีการเลนท่ีฝกทักษะสังเกตุ และการ

หลบหลีก มาใชภายในโครงงานไดเพราะวิธีการเลนไมสับซอนสามารถเขาใจไดงาย  มาประยุกตเขากับ

โครงงาน 
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กรณีศกึษาท่ี2: เกม Badland 

 

ภาพท่ี3-2 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Badland 

ท่ีมา : http://wac.450f.edgecastcdn.net/80450F/arcadesushi.com/files/2013/04/Badland1.jpg 
 

เกม Badland เปนเกมของคาย Frogmind ท่ีเลนผาน Smart Phone เปนเกมแนวฝก

ทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห การสังเกตุ 

จุดเดนของเกม Badland 

- เปนเกมฝกทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห การสังเกตุ 

- มีการอัพเดท Patch  

- ใชมุมมองแสดงผลแบบ side scrolling มีความนาสนใจท่ีเรื่องการจัดสี แสงในเกม 

- มีการ Design ฉากและตัวละครไดนาสนใจ 

จุดดอยของเกม Badland 

- ตัวเกมมีความยาก อาจจะตองใชเวลาเลนนานจึงจะผานดาน อาจทําใหผูเลนรูสึก

หงุดหงิดได 

- ตัวเกมอาจจะมีอาการกระตุกหากเครื่องไมรองรับ 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 

จากจุดเดนของเกม  Badland นั้นสามารถนําเอาวิธีการแสดงผลในมุมมอง side 

scrolling มาใชได และนําเอาการ Design เรื่องสี และตัวละครมาเปนแบบอยางใชในเกมได 
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 กรณีศกึษาท่ี 3: เกม a.r.e.s. extinction agenda 

 

ภาพท่ี 3-3 : ภาพแสดงตัวอยางเกม a.r.e.s. extinction agenda 

ท่ีมา :  http://mashthosebuttons.com/gallery/a-r-e-s-extinction-agenda/15.jpg 
 

 เกม a.r.e.s. extinction agenda เปนเกมเลนบน Steam ท่ีมมุีมมองแบบ Isometric ท่ีมี

กราฟฟคท่ีสวยงามและนาสนใจ  

 

จุดเดนของเกม a.r.e.s. extinction agenda 

- เปนเกมไดมีการฝกทักษะตางๆ เพ่ือใชในการผานดาน 

- กราฟฟกของเกมมีความโดดเดน และนาสนใจ ท้ังสีภายในเกมยังดูนุมนวล สีไมจัด

จนเกินไป  

 

จุดดอยของเกม a.r.e.s. extinction agenda 

- เปนเกมท่ีเลนยาก สําหรับคนเริ่มเลน 

 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 

- ใชเปนแบบอยางในการอางอิงการวาดฉากหลัง 

- ใชเปนแบบอยางในการอางอิงการควบคุมสี 
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กรณีศกึษาท่ี 4: เกม Megaman9 

 

ภาพท่ี 3-4 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Megaman9 

ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Megaman9_gameplay.jpg 
 

เกม เมกาแมน 9 (Mega Man 9) เปนเกมซีรีสร็อคแมนโดยเปนเกมภาคหลักลําดับท่ี 9 

โดยสวนประกอบเกมไดใชรูปแบบของภาคแรกของร็อคแมน (รูปแบบ 8 บิท) โดยจะจําหนายใน

รูปแบบ Wii Ware   

 

จุดเดนของเกม Megaman9 

- เปนเกมไดมีการฝกทักษะตางๆ เพ่ือใชในการผานดาน 

- มี Monsters ท่ีหลากหลาย 

- เปนเกมท่ีเลนไดลื่นไหล ไมคอยมีจุดท่ีทําใหผูเลนเบื่อ 

 

จุดดอยของเกม Megaman9 

- บาง Stage ของเกมจะเลนยาก สําหรับผูเลนท่ีใจรอน 

- กราฟฟกของเกมไมคอยเปนท่ีนาสนใจ 

 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 

- ใชเปนแบบอยางในการอางอิงการออกแบบ Game Design ในบทท่ี 2 

- ใชเปนแบบอยางในการอางอิงการออกแบบ Type ของ Monsters ในบทท่ี 4 

   ส
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บทที่  4 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการดําเนินงาน 

 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการดําเนินเรื่อง 

4.1.1 เนื้อเรื่อง 

เม่ือมนุษยตกอยูใตอํานาจของความอยากรู จึงเกิดการทดลองของเหลานักวิทยาศาสตร

ข้ึน เหลานักวิทยาศาสตรได คิดคนประดิษฐเทคโนโลยีใหมๆ ข้ึนมามากมาย แตในการทดลองใชวาจะ

ประสบผลสําเร็จทุกครั้ง  

เม่ือ ผลการทดลองรังสีชีวิตเกิด ความ ผิดพลาด และไมสามารถควบคุมได เหล า

นักวิทยาศาสตรจึงตองกําจัดรังสีชีวิตนี้ ท้ิง พวกเขาได ทําการ เก็บรังสีชีวิตใหอยูในรูปแบบ ของผนกึ 

และไดยิงเขาเครื่องยอนเวลา และพวกเขาก็ไดรูวาพวกเขาไดทําผิดพลาดอีกครั้ง  

  เม่ือโลกในยุคอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงของหนาประวัติศาสตรไปในทางเลวราย  โลก

ในอนาคตท่ีพวกเขาอยูก็จะเปลี่ยนตาม ไปเชนกัน  เพ่ือ หาทาง แกไข ความผิดพลาดนี้ เหลา

นักวิทยาศาสตร จึงไดสงมนุษยขามมิติยอนเวลาไป เพ่ือแกไขยุคอดีตใหกลับไปเชนเดิม  กอนท่ีเวลาใน

โลกยุคอดีตจะเดินทางมาถึงปจจุบัน และกอเกิดความเปลีย่นแปลงใหกับโลกของพวกเขาในยุคอนาคต  

4.1.2 การดําเนินเกม 

เกม Char Coal เปนเกมแนว Shooting โดยเปนเกมเลนบนคอมพิวเตอร  ผูเลนจะได

สามารถ ฝกทักษะในการคิด และการจับจังหวะ ซ่ึงจะสอดแทรกอยูในระบบเกมท่ีไมยากเกินไป ผูเลน

จะสนุก ไปกับเกม และมีความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆตาม ระดับของของดานท่ีผูเลนเลนผานได แตก็จะไม

ยากเกินไปท่ีจะทําใหผูเลนรูสึกเบื่อกับเกม  

และไดนําเอาเทคโนโลยีจากยุคสมัยตางๆมาสรางเรื่องราวภายในเกมเพราะเทคโนโลยี

นั้นเปน สิ่งท่ีเห็นไดท่ัวไป จึงเปนการสอนใหผูเลนไดรูจักกับเทคโนโลยีในแตละยุคสมัยอีกดวย  

ระบบภายในเกม ผูเลนจะตองทําการกําจัดศัตรูท่ีขวางทางของผูเลน และทําการผาน 

Stage โดยไมจําเปนท่ีจะตองจัดการกับ อุปสรรค ท่ีขวางทาง ท้ังหมด แตจะตองกําจัดบอสของแตละ 

Stage เพ่ือผาน Stage ในการผาน Stage ไมไดมีเพียงการกําจัดศัตรูเพียงอยางเดียว แตยังมีการท่ี

ตองหาวิธีเปดเสนทางเพ่ือไปตอ โดยผูเลนจะตองทําการคนหาสิ่งท่ีจะชวยในการเปดเสนทางนั้นในแต

ละ Stage ท้ังยังมีอุปสรรคท่ีจะตองใชการจับจังหวะในการผานเสนทางใน Stage นั้น ซ่ึงตรงนี้จะเปน
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การชวยในการฝกทักษะการคิด และการจับจังหวะใหกับผูเลน มีการเก็บไอเทมเพ่ือเปนการชวยผูเลน 

ไมใหผูเลนรูสึกวาเกมนั้นมีความยากจนเกินไป 

 

 
ภาพท่ี 4-1 : Concept Art เกม Char Coal 
 

4.2 Storyboard เกม 

 
ภาพท่ี 4-2 : Game Screen Frow 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

 
ภาพท่ี 4-3 : Storyboard สําหรับ Cutscene ตอนเปดเรื่องของเกม 

 

4.3 Character Design 

 แนวคิดของการออกแบบตัวละครตัวนี้คือ มาจากอนาคต จึงไดออกแบบใหมีความรูสึกถึง คน

ในอนาคต และตองการสรางเอกลักษณของตัวลครใหดูโดดเดน ตัวละครท่ีเลือกมาใชในเกมจึงไดเปน

ตัวท่ีมีลักษณะสัดสวนท่ีไมเหมือนมนุษย และออกแบบเพ่ิมเติมอีกเลนนอยในตอนสุดทาย เพ่ือเพ่ิม

ความนาสนใจใหกับตัวละคร 
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ภาพท่ี 4-4 : สเก็ตการออกแบบ Character  
 

 
ภาพท่ี 4-5 : Character Design ท่ีเลือกมาใช 
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ภาพท่ี 4-6 : Character Design Type อาวุธท่ี 1  
 

 
ภาพท่ี 4-7 : Character Design Type อาวุธท่ี 2 
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4.4 Item Design 

ในเกมมีไอเทมมากมายหลายชนิด ซ่ึงแตละชนิดก็มีประโยชนตางกันออกไปโดยท่ีในการ

ออกแบบไอเทมแตละชิ้นนั้น จะตองคํานึงถึงหลักความเปนจริง และจุดประสงคในการใชงานไอเทม

นั้นๆ เพ่ือใหบรรยากาศภายในเกมดูสมเหตุสมผล 

ตารางที่ 4-1 : ตารางแสดงไอเทมในเกม 

ชือ่ไอเทม รปูภาพไอเทม ผลเม่ือเก็บไอเทม 

Heart  

 

จะเพ่ิมหัวใจข้ึน 1 ดวง 

Crystal 

 

คะแนนเพ่ิมข้ึน 

Water Gun 

 

สามารถเปลี่ยน Type ปนเปน

อยางท่ี 2 ได 

Electric Gun 

 

สามารถเปลี่ยน Type ปนเปน

อยางท่ี 3 ได 
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4.5 Monsters Design 

ภาพท่ี 4-8 : สเก็ตการออกแบบ Monsters 
 

 
ภาพท่ี 4-9 : ภาพ Monster Flash Bullet 
 

Flash Bullet ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ พุงเขาใสผูเลน 
 

 
ภาพท่ี 4-10 : ภาพ Monster Camnon 
 

Camnon ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ ยิงกระสุนใสผูเลนเปนทางตรง 
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ภาพท่ี 4-11 : ภาพ Monster CC Blaster 
 

CC Blaster ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ ยิงกระสุนใสผูเลนจากดานบน 
 

 
ภาพท่ี 4-12 : ภาพ Monster Iron Bullet 
 

Iron Bullet ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ พุงเขาใสผูเลน 
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ภาพท่ี 4-13 : ภาพ Monster Boss Record 
 

Boss Record ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ ยิงคลื่นเสียงใสผูเลน 
 

 
ภาพท่ี 4-14 : ภาพ Monster Boss CD 
 

Boss CD ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ ยิงแผนเสียงใสผูเลนเรื่อยๆ จากดานบน 
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ภาพท่ี 4-15 : ภาพ Monster Boss Phone 
 

Boss Phone ความสามารถของ Monster ตัวนี้คือ Copy ตัวผูเลนออกมาโจมตีใสผูเลน 

หากไมทําลาย Boss Phone Boss Phone จะทําการ Copy ตัวผูเลนออกมาเรื่อยๆ 
 

4.6 Stage Design 

 ไดนํา Design ท่ีไดรับแบบมา และไดนํามาทําการออกแบบเพ่ิมเติม  

 
ภาพท่ี 4-16 : สเก็ตการออกแบบ Stage ท่ี 1 ท่ีไดรับมา 
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4.7 โปรแกรมและเครื่องมือท่ีใช 

4.7.1 สวนของ Graphic 2D 

-   ใช Adobe Photoshop ในการทํา Cutscene 

เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา การวาดเสนราง และการลงสีทําไดโดยงาย มี

เครื่องมือท่ีชวยใหสามารถทํางานไดเร็ว การ save และจัดเก็บงานทําไดงาย 

- ใช Adobe Illustrator  ในการสรางภาพสองมิติ UI 

เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา การสราง vector graphic ใน Illustrator 

สามารถ ทํางานไดงายกวา Photoshop และเวลา save ออกมาจะไดภาพท่ีคมชัด 

4.7.2 สวนของ Graphic 3D 

- ใช Autodesk Maya ในการปน Character และ Monsters 3D 

เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา การปน  Character และ Monsters ใน Maya มี

ท้ังเครื่องมือและโปรแกรมอ่ืนๆท่ีรองรับกับ Maya ท่ีสามารถมาชวยในการทํางานเยอะ ทําใหทํางาน

ไดเร็ว และสามารถ export เขาโปรแกรม Unity ได สะดวกตอการทํางาน และการจัดการไฟล 

- ใช RoadKill ในการกาง UV จากโปรแกรม Autodesk Maya 

เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา การกาง UV ใน RoadKill จะเร็วกวากาง UV ใน 

Maya ทําใหทํางานไดเร็วข้ึน และการ export import ไฟลหากันทําไดโดยงาย 

4.7.3 สวนของ Animation 

- ใช Autodesk Maya ในการ Animate Character กับ Monsters  

 เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา เปนโปรแกรมท่ีงายตอการ ใสกระดูก และ  

Animate และยังสะดวกในการจัดการไฟลตางใน Library อีกดวย 

- ใช Adobe After Effect ในการ Animate วีดีโอ  

 เหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรมนี้ เพราะวา โปรแกรม  Adobe After Effect มีเครื่องมือ

ท่ีงายตอ การตัดตอ และ Animate วีดีโอ 
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4.8 ตารางการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางการดําเนินงานของฝายกราฟฟค เกม Char Coal มีดังนี้ 

ตารางที่ 4-2 : ตารางการทํางานของฝายกราฟฟค เกม Char Coal 

ข้ันตอนและระยะเวลา

ในการดําเนินงาน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2556 2557 

1. Game Page          

  - Start Page          

2. Item          

3. Model          

  - Characters          

  - Monsters          

4. Texture          

  - UV          

  - Paint texture          

5. Rigging          

  - Paint weight          

6. Animation          

7. UI          

8. Cutscene          

9. Fix          
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บทที่  5 

ข้ันตอนการผลิต 

 

ในสวนของข้ันตอนการผลิตนั้น หลังจากท่ีวางแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว จึงเริ่ม

กระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการ Sketch Design ของ Character Monsters และไอเทม 

 

5.1 Sketch Design  

เริ่มข้ันตอนแรกจากการสเก็ตภาพลงบนกระดาษ แลวจึงนําภาพสเก็ตจากกระดาษ scan

ลงคอมพิวเตอรและนํา เขาโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เพ่ือทําการตัดเสน และทําการลงสี

คราวๆ เพ่ือดูวาสีท่ีลงเขากับตัวแบบท่ีสเก็ตหรือไม ดูเหมาะสมหรือไมหากตองเอาไปรวมเขากับตัว

ฉาก หรือจัดวางคูกับตัว มอนสเตอรในเกม และเพ่ือพอถึงข้ันตอนท่ีตองทําการลงสีจริง จะไดไมตอง

เสียเวลากับการท่ีตองมาแกไขเรื่องการท่ีตองลงสีใหมเพ่ือใหเขากันของในข้ันตอน กระบวนการในสวน

ข้ันตอนนี้ 

 

 
ภาพท่ี 5-1 : ภาพ Sketch Character กับลงสใีน Photoshop 
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5.2 Model and Paint Texture 

5.2.1 การปน Model 

หลังจากท่ีไดภาพ Outline ท่ีลงสีคราวๆมาแลว ก็นําเขาโปรแกรม Autodesk Maya 

เพ่ือทําการปน Model ตัวละคร และสิ่งสําคัญในปน Model ลงเกมคือ จะตองปน Model ออกมา 

โดยตองคํานึงถึง Tris ตองไมใหมี Tris แยะเกินไป ไมอยางง้ันจะไมสามารถ Export งานไปใชได  

 
ภาพท่ี 5-2 : Model Character ใน Maya 
 

เม่ือทําการปน Model เสร็จแลว จึงนํา export Model แลว Import เขาโปรแกรม 

RoadKill เพ่ือนําไปชวยในการกาง UV จากนั้นจึง export เขา Autodesk Maya เพ่ือปรับแก UV 

อีกเล็กนอย จากนั้นจึงคอยไป Paint Texture ในโปรแกรม Adobe Photoshop ตอ 

การกาง UV เปนสวนสําคัญมากกอนการ Paint Texture เพราะหากกาง UV ออกมา

แลวยับ จะทําใหเวลาเอา Texture มาใสในตัว Model จะทําใหภาพ Texture ได ดังนั้นจึงตองตรวจ

ตอนกาง UV ใหเรียบรอย 
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ภาพท่ี 5-3 : Model Character ท่ีนํามากาง UV ใน RoadKill 

 

 
ภาพท่ี 5-4 : Model Character ท่ีนํา UV มาปรับแกเพ่ิมเติมใน Maya  
 

เวลานํา UV ไปกางในโปรแกรม RoadKill แลว ตวัโปรแกรม RoadKill บางครั้งจะจัดวาง 

UV มายังไมเรียบรอยดี และตัวโปรแกรม RoadKill จะไมสามารถจัดใหตัว UV ทับกันได การจัด UV 

ใหทับกัน จะทําก็ตอเม่ือตองการให UV ในสวนนั้นเวลาลงสี จะออกมาเหมือนกัน เราจึงตองนําไปจัด 

UV ในโปรแกรม Maya อีกครั้ง เพ่ืองายตอการท่ีจะนําภาพ UV ไปลงสีตอในโปรแกรมอ่ืน 
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5.2.2 การ Paint Texture 

เม่ือทําการกาง UV เสร็จเรียบรอยแลว จึงเริ่ม Paint Texture ในโปรแกรม Adobe 

Photoshop ในการ Paint Texture จะตองดูวาตอนลงสีท่ี UV อันไหนเปนของสวนไหนของตัว 

Model หรืออันไหนเปนดานหนา ดานหลัง เพ่ือไมใหเสียเวลาตอการทํางาน 

 

 
ภาพท่ี 5-5 : ภาพท่ีลงสี Texture ตัวละครเสร็จแลวใน Photoshop   

 

 
ภาพท่ี 5-6 : นํา Texture มาใสใน Model โดยปรับ Light เปน Use no light ใน Maya   
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5.3 Skeleton Joint and Paint Weight 

 

5.3.1 Skeleton Joint 

เม่ือเตรียม Model กับกาง UV เรียบรอยแลว เพ่ือท่ีจะให Model สามารถทําการ

เคลื่อนไหวได จะตองใสกระดูก  และสรางเสน  Curves เพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูก และ 

Paint Weight ใหเรียบรอยเสียกอน  โดยข้ันตอนการใสกระดูกนี้นั้น จะตองดูวาตัวละครตัวนั้นจะ

เคลื่อนไหวแบบใด เพ่ือท่ีจะเลือกการทํางานของกระดูกท่ีเราจะใสไดถูกตอง 
 

 
ภาพท่ี 5-7 : ภาพการทํางานเม่ือใสกระดูกและเสน Curves เรียบรอยแลว 
 

5.3.2 Paint Weight 

ข้ันตอนหลังจากท่ีใสกระดูกเสร็จ จะตองทําการ Paint Weight ตอ เพ่ือท่ีจะไดไมเห็น 

Model ผิดรูป ผิดราง ตอนท่ีกําลังเคลื่อนไหวอยู ซ่ึงข้ันตอนนี้จะเพนลงไปท่ีตัว Model และทําการ

เคลื่อนไหวตัว Model พรอมกันไปดวย เพ่ือทําการตรวจสอบวาตอนเคลื่อนไหวยังผิดรูป ผิดรางอยู

หรอืไม  
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ภาพท่ี 5-8 : ภาพการทํางาน Paint Weight 
 

5.4 Animate 

หลังจากใสกระดูก และ Paint Weight เรียบรอยแลว ก็พรอมท่ีจะ Animate ไดเลย 

โดยการ Animate ในโปรแกรม Autodesk Maya จะทํางานโดยการเลือกเสน Curves กรอกคาตัว

เลขท่ีตองการลองในชองของคาตางๆใน Channel Box และ Keys คาลงท่ี Time Line และจะ

ทํางานไปพรอมกับกราฟ เพ่ือใหเคลื่อนไหวไดลื่นไหล ไมติดขัด  
 

 
ภาพท่ี 5-9 : ภาพการ Animate ใน Maya  
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ภาพท่ี 5-10 : ภาพการทํางานกับกราฟ 
 

เม่ือทําข้ันตอนของการ Animate ท้ังในสวนของ ตัวละคร มอนสเตอรทุกตัว ของ

ประกอบฉาก เสร็จเรียบรอยหมดทุกอยางแลว และตรวจสอบความเรียบรอยแลววา ไมมีไฟลไหน 

หรอื Model ตัวไหนมีปญหา ท้ังในของข้ันตอน Animate หรือในการของข้ันตอน ตอนกางตัว UV 

เม่ือไมมีปญหา จึงเริ่มทําการสงไฟลไปใหโปรแกรมเมอร เพ่ือใหโปรแกรมเมอรสามารถนําไปทํางานใน

ข้ึนตอนตอไป 

5.5 User Interface Design 

นอก Character Monsters ไอเทม และฉากใหเกมแลว ตวั User Interface (UI) ก็เปน

สวนสําคัญในเกมดวย ซ่ึงหากออกแบบมาแลวตัว UI ไมเขากับตัวเกมจะทําใหความสวยงามของเกม

ลดลง และจะทําใหเกมนาสนใจนอยลง 

 User Interface ในเกม Char Coal มีแบบตางๆ ดังนี้ 

ภาพ UI ท่ีใชในหนาตอนเลนเกม 

 

ภาพท่ี 5-11 : User Interface ตัวละคร 
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ภาพท่ี 5-12 : User Interface Type อาวุธ 

 

 

ภาพท่ี 5-13 : User Interface คาชีวิตของตัวละคร 

 

 

ภาพท่ี 5-14 : User Interface ภาพ Crystal  
 

 
ภาพท่ี 5-15 : ภาพเม่ือทํา User Interface ไปวางในหนาเกม  
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UI สําหรับหนาเปดเกม 

 
ภาพท่ี 5-16 : User Interface หนาเปดเกม 

  

5.6 Cutscene 
 

 
ภาพท่ี 5-17 : Cutscene ท่ีลงสใีน Photoshop 
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ภาพท่ี 5-18 : นําภาพ Cutscene ท่ีเพนทเสร็จมา Animate ใน Adobe After Effect  

 

 
ภาพท่ี 5-19 : Cutscene ท่ีทําเสร็จเปนวีดีโอ  
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ภาพท่ี 5-20 : รวม Character กับ Monsters ท้ังหมด 

 

5.7 Stage 

ตรงท่ีเปนสีดํา เทา ในสวนนั้นของ Stage ในสวนนั้นจะเปนการข้ึนรูปตัว Model ท่ีเปน 

3D สวนฉากดานหลังสุดจะเปนแผน Plane ธรรมดา และใส Texture ท่ีไดทําการลงแลวแลวจาก 

Photoshop ในตรงสวนข้ันตอนนี้ไมจําเปนท่ีจะตองกาง UV ทุก Model 

 

 
ภาพท่ี 5-21 : ภาพรวม Stage ท่ี 1  
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ภาพท่ี 5-22 : Stage ท่ี 1 สวนแรก 

 

 
ภาพท่ี 5-23 : Stage ท่ี 1 สวนท่ี 2 
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ภาพท่ี 5-24 : ภาพรวม Stage ท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 5-25 : Stage ท่ี 2 สวนแรก 
 

 
ภาพท่ี 5-26 : Stage ท่ี 2 สวนกลาง 
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ภาพท่ี 5-27 : Stage ท่ี 2 สวนทาย 

 

 
ภาพท่ี 5-28 : ภาพรวม Stage ท่ี 3 
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ภาพท่ี 5-29 : Stage ท่ี 3 สวนแรก 
 

 
ภาพท่ี 5-30 : Stage ท่ี 3 สวนท่ี 2 
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ภาพท่ี 5-31 : ภาพในตัวเกมจริง 
 

เม่ือนําทุกสวนมาประกอบเขาดวยกัน แลวสงใหโปรแกรมเมอร ตัวเกมท่ีไดออกมาจะมี

หนาตาออกมาเปนดังภาพท่ี 5-31 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล 

จากการท่ีไดทํางานกับโปรเจคนี้เปนระยะเวลาเกือบ 1 ป ทําใหรับรูถึงปญหาระหวางท่ี

ทํางาน และมีการศึกษา คนควา หาขอมูลระหวางการทํางาน เพราะยังมีความรูนอยตอการทําเกม จึง

ทําใหติดปญหาหลายอยาง ทําใหการทํางานเกิดความผิดพลาด เกิดความติดขัดทําใหงานลาชา จึงทํา

ใหตองเปลี่ยนงานไปเปลี่ยนงานมา แตจากงานท่ีผานมาจึงทําใหไดเรียนรูการทํางานมากข้ึน มีความรู

กับงานเกมท่ีมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานนี้ไปพัฒนา และปรับปรุง

กับงานตอๆไปใหดียิ่งๆข้ึน 

6.2 ปญหาท่ีพบ 

6.2.1 ตอนสงงานใหเพ่ือนท่ีเปนโปรแกรมเมอร ในบางครั้งตัว Model มีปญหา 

6.2.2 ทํางานกันอยูคนละท่ี จึงทําใหการสงไฟล และการทํางานลาชา 

6.2.3 ไมรูวิธีใส joint และวิธีการทํางานของ joint บางอยาง 

6.2.4 Import Animate Model เขา Unity แลว Animate ไปเขา 

6.2.5 Import พวกพ้ืนหลงัของ Stage แลว ไมตรงกับฉากหนา 

6.2.6 สงงานผานทาง E-mail ในบางครัง้มีงานหายไป หรือหางานไมเจอบาง 

6.3 ขอเสนอแนะ 

6.3.1 นํา Model มาแกใหม และทําการสงใหเพ่ือนท่ีเปนโปรแกรมเมอรอีกครั้ง 

6.3.2 หาเวลา สถานท่ี และนัดมาทํางานดวยกัน 

6.3.3 ศึกษา คนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีไมรู และทดลองทํา 

6.3.4 กอนท่ีจะ Export ใน Maya ใหเลือก Bake Animation เขาท่ี joint ของ Model  

6.2.5 จัด Center Pivot ใหตรงกัน งายท่ีสุดคือจัด Center Pivot ใหอยูอยูท่ีจุด 0,0,0 

6.2.6 เปลี่ยนเปนสงงานผาน Dropbox แทน 
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ภาคผนวก ก 

ภาพอธิบายการบังคับตัวละคร 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 
 

ภาพท่ี ก-1 : ภาพอธิบายวิธีการบังคับตัวละคร 1 
 

ภาพการอธิบายถึงปุมท่ีจะใชในการบังคับตัวละครในการเลนเกม วาจําเปนจะตองกดปุม

ไหนบนแปนพิมพตัวละครถึงจะเคลื่อนไหว 
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ภาพท่ี ก-2 : ภาพอธิบายวิธีการบังคับตัวละคร 2 
 

อธิบายถึงวิธีการโจมตีของตัวละครในเกม และอธิบายถึงวิธีวาจะตองกดปุมไหนท่ีแปนพิมพ

ถึงจะทําใหเปน Type อาวุธของตัวละครได 
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ภาคผนวก ข 

ภาพ Model ตัวละคร และ Monsters ทั้งหมด 
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Character 

 
ภาพท่ี ข-1 : Character ในเกม 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 

 

Monsters 

 
ภาพท่ี ข-2 : Model Monster camnon 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 
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ภาพท่ี ข-3 : Model Monster CC Blaster 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 
 

 
ภาพท่ี ข-4 : Model Monster Flash Bullet 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 
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ภาพท่ี ข-5 : Model Monster Iron Bullet 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 

 

 

ภาพท่ี ข-6 : Model Monster Boss Record 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 
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ภาพท่ี ข-7 : Model Monster Boss CD 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 

 

 

ภาพท่ี ข-8 : Model Monster Boss Phone 
 

Model Character ท่ีลงสี ใส Texture ท้ังหมดท่ีแสดงในเกม 
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