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13520162 : สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง : เรนเดียร์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้อง
ใช้ไหวพริบความสามารถ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความ
แตกต่างจากเกมอื่นในเกมว่ิงอื่นๆ โดยผู้เล่นที่ได้เล่นเกมนี้จะเล่นเป็นเวลานานได้ เพราะมีการ
ออกแบบกราฟิกให้ดูง่ายสบายตา มีสีสันสดใส ในรูปแบบของกราฟิก 3มิติ ที่เป็นเรื่องใกล้เคียงกับชีวิต
จริงอยู่ในตัว ตัวกราฟฟิกมีสีสันสดใส  ท าให้เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยไม่จ ากัดเพศ  ในตัวเนื้อเรื่อง
ของเกมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เล่นเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการท าดี และบทลงโทษเมื่อท าความผิด 
นอกจากนี้ยังแสดงมุมมอง แง่คิด ต่อเกมในสังคมที่ปราศจากความรุนแรง 
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บทที่  1 

บทน า 
 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากยุคสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวไกลและตลาดเกมเปิดกว้างมากขึ้น จึงมีเกมมากมายให้
เลือกเล่น และมีปญัหาเกิดข้ึนจากการเล่นเกมมากมาย เช่น พฤติกรรมเลียนแบบเกมที่มีความก้าวร้าว 
การทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดจากการเล่นเกม และการเล่นเกมมากเกินความพอดี เป็นต้น กลุ่มของ
ข้าพเจ้าจงึออกแบบเกมให้ดูน่ารกั ใช้ทักษะการเล่นแบบง่ายๆ ที่สามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง เป็น
เกมที่ให้ความบันเทิงกับทกุเพศทกุวัย  และมีการแบง่เป็นด่านๆเพื่อให้ผูเ้ล่นใช้เวลาในการเล่นไมม่าก
จนเกินไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อความสนุกสนานในการเล่นเกม 
1.2.2 เพื่อฝึกไหวพรบิในการแก้ไขปญัหาต่างๆ และประสาทสัมผัสให้กบัผูเ้ล่นเกม 
1.2.3 เพื่อปลูกฝังให้มีความรู้สึกรักธรรมชาติโดยใช้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในเกม

เป็นสื่อ  
1.2.4 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลกัดันให้กบันักพฒันาเกมผู้อื่น 
1.2.5 สังคมยอมรับในตัวเกมว่าดีโดยไม่ต้องเป็นเกมที่เกี่ยวกบัการศึกษาโดยตรง 

 
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 โครงการRain Dear เป็นเกม 2.5 มิติ มุมมองด้านข้าง ที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็น
ประธานนักเรียนหญิงว่ิงฝ่าสายฝนเพื่อไปโรงเรียนใหท้ัน โดยระหว่างทางว่ิงจะมีอุปสรรคต่างๆขวางอยู่ 
เกมนี้พัฒนาลงบนแท็ปเลท ในระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้โปรแกรม Unity Version 4.0 ใน
การพัฒนาระบบและโครงสร้างของเกม 
 ตัวเกมจะมีระดับ 3 ระดับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ ง่าย ปานกลาง ยาก ตามล าดับ มี
ตัวละครส าหรับผู้เล่น คือประธานนักเรียนหญิงและผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ทั้งหมด 10 ด่าน 
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1.4 ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบในส่วนของรูปแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรม ต้นไม้ การจัดแสง และ
การใช้สีทั้งหมดในฉาก การวางฉากทั้งหมด รวมถึงการออกแบบอุปสรรคต่างๆในเกม ออกแบบปุ่มกด
บังคับทิศทาง ปรับความยากง่ายของเกมในแต่ละระดับ เลือกเสียงที่จะใช้ในการประกอบเกม และ
ทดสอบการเล่นเกม 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้รับความบันเทิงจากเกม ช่วยฝึกไหวพริบให้ผู้เล่นได้รู้จักใช้สมองคิดและแก้ไขปัญหา
เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงซึมซับเนื้อเรื่องจากเกมที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับการรักษาเวลาและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ความรู้ที่จะน าไปพัฒนาทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเกมให้แก่ผู้อื่นได้ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี 
 
2.1 ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกล้อง 

 ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิง่ที่ส าคัญมากอย่างหนึง่ เพราะภาพสามารถถ่ายทอดความรูส้ึก 

บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กบัผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ 

ว่าต้องการใหผู้้ชมเห็นหรือไมเ่ห็นสิ่งใดในฉากองค์ประกอบตา่งๆเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากผูส้ร้าง ที่จะ

เลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง ขนาด

ภาพจึงเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากๆ 

 ภาพไกลมาก (ExtremeLongShot หรือ ELS) 

 ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตัง้อยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้าง 

ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์ประกอบของฉากได้ทั้งหมด สามารถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน แม้สิ่งที่

ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึง่ภาพลักษณะนี้ จะใช้เป็นภาพแนะน าสถานที่ เหมาะส าหรับการปเูรือ่ง 

เริ่มเรือ่ง แสดงออกถึงความใหญ่โตของสถานที่ ความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และยงัสามารถสร้าง

ความประทบัใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย 

 ภาพไกล (LongShot หรือ LS) 

 ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิง่ที่ถ่ายได้ แต่จะก าหนด

โดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ้าเป็นคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ

ด้านบน ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า หรือบางครั้งก็อาจจะเหลือขอบเฟรมด้านบนและล่าง

ไว้บ้าง ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม ซึ่งขนาดภาพลกัษณะนี้สามารถเห็นบุคลกิอากัปกิริยาการแสดง 

การเคลื่อนไหว ต าแหน่งทีอ่ยู่ในการแสดงหรือในฉาก ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถใช้เป็นภาพแนะน าตัวละคร 

หรือเริม่ฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริม่เรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก ส่วน

องค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

 ภาพปานกลาง (MediumShot หรือ MS) 

 ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล ผู้ชมจะได้เห็นต้ังแตเ่อวของตัวละครข้ันไปจนถึง
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ศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตัวละคร และรายละเอียดของฉากหลัง

พอสมควร ซึง่พอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ จงึถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตกุารณ์ในเรื่องได้ดี

ขนาดภาพปานกลาง เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากทีสุ่ด เพราะใช้เป็นภาพเช่ือมต่อ กล่าวคือ การ

เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกลห้รือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม จะต้องเปลี่ยน

มาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน ทั้งนีเ้พื่อไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรูส้ึกของผู้ชมเนือ่งจากภาพจะ

กระโดด 

 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU,CloseShot หรอื CS)  

 ภาพใกล้ ผู้ชมจะมองเห็นตัวละครตัง้แต่ไหล่ข้ึนไป เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง

อารมณ์ของตัวละครได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกลถ่้ายบริเวณใบหน้าของตัวละคร จะ

สามารถถ่ายทอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ความรูส้ึกทีอ่ยู่ภายในของตัวละครได้อย่างชัดเจนมาก

นอกจากนี้ยังจะท าใหผู้้ชมได้รู้สกึใกล้ชิดกับสิง่ที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพือ่ท าใหเ้ข้าใจถึงรายละเอียดของ

วัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาทีก่ าลงัน าเสนอ และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับใหผู้้ชมสนใจในวัตถุที่

กล้องก าลงัถ่ายหรือสิง่ที่ก าลังน าเสนอ 

 ภาพใกล้มาก (ExtremeClose-UpShot หรือ ECU,BigClose-UpShot หรือ BCU)  

 เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกลม้ากๆ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย เพื่อให้ผู้ชมเห็น

รายละเอียดของวัตถุ หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช่น การถ่ายอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ เครื่องมือช่าง อาวุธเป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้าตัวละคร ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของ

ตัวละคร  

 
2.2 ทฤษฏีการออกแบบ 
 2.2.1 ความหมายของการออกแบบ : การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์หนึง่ของ
มนุษย ์โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบ ใช้ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางและใช้
วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยที่นักออกแบบจะต้องม ีข้ันตอนในการปฏิบัตงิาน
หลายข้ันตลอดกระบวนการสร้างสรรค์นั้น ผลงานออกแบบจะเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการใน
การดารงชีวิตประจาวัน ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น หรือเพื่อแก้ปญัหาที่เกิดทางกายภาพหรือเพื่อ
พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ใหม้ีคุณภาพมากข้ึนกว่าเดิม 
 เส้น (Line) เส้นเป็นส่วนประกอบที่เกิดจากการลาก การขีด การสเก็ตช์ด้วยดินสอ หรอื
ปากกา หรือเส้นทีเ่กิดจากการใช้สีด้วยวิธีต่างๆ เพื่อใหเ้กิดเป็นรอยบนพื้นระนาบ เช่น การเป่า การ
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ป้ายปาด การเท การพ่น ฯลฯรวมถึงเส้นในรูปต่างๆ เช่น เสน้ของโครงสร้างสะพาน เส้นในโครงสร้าง
ของอาคาร เป็นต้น คุณสมบัติของเส้นที่มีต่อศิลปกรรมต่างๆ มีดังนี้เส้นที่ให้ความรูส้ึก 
 - เส้นด่ิงให้ความรูส้ึกสง่า เที่ยงตรง ความมีระเบียบ มั่นคงแข็งแรง มีความยุติธรรม 
 - เส้นนอน ให้ความรู้สกึสงบ ความนิ่งเฉย ความรู้สึกเป็นฐานความรู้สึกต่า 

- เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไมม่ั่นคง ไม่มีความสมดุล การเคลือ่นไหว 
 - เส้นโค้ง ให้ความรูส้ึกอ่อนหวาน อ่อนน้อม ความไม่แน่นอนการเคลื่อนไหวละมุนละไม 
ความร่าเรงิ 
 - เส้นขาด ให้ความรู้สึกแตกแยก ความตื่นเต้น ความสับสน ความไม่เป็นระเบียบ 
 - เส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นเต้น ไม่เป็นระเบียบ 
 รูปร่าง(Shape), รูปทรง (Form) รูปร่าง มีลักษณะ 2 มิติ มีผิวแบนราบ ไม่มีปริมาตร 
รูปทรง มีลักษณะ 3 มิติ มีปรมิาตร มีมวล (Mass) มีน้าหนักและกินเนือ้ทีส่ามารถมองเห็นได้ทัง้ทาง
กว้าง ยาว และมีความหนาหรอืลกึ เช่น รูปทรงของคน ของรถยนต ์รูปทรงของเครือ่งบิน ฯลฯ อาจ
เปรียบเทียบความแตกต่างของรปูร่างกับรูปทรงได้ดังนี้ การลากเส้นใหเ้กิดรูปทรงกลมบนกระดาษ 
รูปวงกลมที่เกิดจากการวาด คือ รูปร่าง แต่ทรงกลมของลกูฟุตบอลคือ รูปทรง รูปทรงอาจแบง่ได้ตาม
ลักษณะการเกิดข้ึนได้ดังนี ้
 - รูปทรงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
 - รูปทรงที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 ลักษณะผิว (Texture) วัตถุแต่ละชนิดจะมีพื้นผิวภายนอกแตกต่างกัน วัตถุบางชนิดม ีผิว
หยาบด้าน ขรุขระ บางชนิดมีผิวราบเรียบ เป็นมันวาว ลักษณะผิวต่างๆเหล่าน้ี จะทาให้เกิดความรู้สึก
ทางกายสมัผสัและจกัษุสัมผัส ดังนั้น การเลือกใช้หรือการตกแต่งพื้นผิวอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วย
ให้ศิลปกรรมนั้นๆ มีคุณค่าทางสุนทรียภาพและคุณค่าด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดีข้ึน 
 บริเวณว่าง (Space) บางทีเรียกว่าพื้นที่ว่างหรอืช่องว่าง การใช้บรเิวณว่างในงาน
ศิลปกรรมต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน เช่น ในการประดิษฐ์ตัวอักษร การจัดบรเิวณว่างหรือการจัด
ช่องไฟระหว่างตัวอักษรใหม้ีความพอเหมาะ จะช่วยให้ดูมีความระเบียบและงดงาม ส่วนบริเวณว่างใน
งานสถาปัตยกรรม ก็คือที่ว่างภายในตัวอาคารและช่องว่างระหว่างสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็น
บริเวณว่างทีมุ่่งประโยชน์ใช้สอยและความงามควบคู่กันไป เป็นต้น 
 
2.3 ทฤษฎีสี 

สี(COLOUR) หมายถึง ลกัษณะกระทบตอ่สายตาใหเ้ห็นเปน็สีมผีลถึงจิตวิทยา คือมี
อ านาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรูส้ึกได้ การที่ได้เหน็สจีากสายตาสายตาจะส่ง
ความรู้สึกไปยงัสมองท าให้เกิดความรูส้ึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมี
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ความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สเีป็นสื่อสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและ
สะท้อนความประทับใจนั้นให้บงัเกิดแก่ผู้ดมูนุษย์เกี่ยวข้องกบัสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่
รอบตัวนั้นล้วนแต่มสีีสันแตกต่างกันมากมาย สเีป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเองและ ผูส้ร้าง
งานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมหีลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตรจ์ึงควรท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ 
ของสจีะบรรลผุลส าเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งาน
ศิลปะกจ็ะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิง่ 
ค าจ ากัดความของสี  

1. แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรบัสมัผัสได้ 
2. แม่สีที่เป็นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ าเงิน 
3. สีที่เกิดจากการผสมของแมส่ ี

คุณลักษณะของสี 
สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสแีท้ที่มีความสะอาดสดใส 

เช่น แดง เหลือง น้ าเงิน 
สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพ ู
สีแก่ (SHADE) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีด า เช่น สีน้ าตาล 

ประวัติความเป็นมาของสี  
มนุษย์เริ่มมีการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีทัง้การเขียนสีลงบนผนังถ้ า ผนังหิน 

บนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา และทีอ่ื่นๆภาพเขียนสีบนผนังถ้ า(ROCK PAINTING) เริ่ม ท าตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปยโุรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย 
ภาพเขียนสีที่มีช่ือเสียงในยุคนี้พบทีป่ระเทศฝรัง่เศษและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศลิปากร
ได้ส ารวจพบภาพเขียนสสีมัยก่อนประวัติศาสตรบ์นผนงัถ้ า และ เพิงหินในที่ต่างๆ จะมอีายุระหว่าง 
1500-4000 ปี เป็นสมัยหินใหม่และยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนงัถ้ าใน
อ่าวพังงา ต่อมาก็ค้นพบอีกซึง่มีอยูท่ั่วไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เป็นต้นสีทีเ่ขียนบนผนังถ้ า
ส่วนใหญเ่ป็นสีแดง นอกนั้นจะมสีีสม้ สีเลือดหมู สเีหลือง สนี้ าตาล และสีด าสีบนเครื่องปั้นดินเผา ได้
ค้นพบการเขียนลายครัง้แรกที่บ้านเชียงจงัหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ.2510 สีที่เขียนเป็นสีแดงเป็นรปู
ลายก้านขดจิตกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลกัฐานว่า ใช้สีในการเขียนภาพ
หลายสี แต่ก็อยู่ในวงจ ากัดเพียง 4 สี คือ สีด า สีขาว สีดินแดง และสเีหลืองในสมัยโบราณนั้น ช่าง
เขียนจะเอาวัตถุต่างๆในธรรมชาติมาใช้เป็นสีส าหรบัเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใช้ท าสีขาว สีด าก็
เอามาจากเขม่าไฟ หรือจากตัวหมกึจีน เป็นชาติแรกที่พยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาติได้มากกว่าชาติ
อื่นๆ คือ ใช้หินน ามาบดเป็นสีต่างๆ สีเหลืองน ามาจากยางไม้ รงหรือรงทอง สีครามก็น ามาจากต้นไม้
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ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าเรื่องสกี็เพือ่ที่จะน ามาใช้ ย้อมผ้าต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการ
เขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีด าโดยใช้หมึกจีนเขียน 
สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.สีธรรมชาติ 
2.สีที่มนุษยส์ร้างข้ึน 
สีธรรมชาต ิเป็นสีทีเ่กิดข้ึนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทติย์ สีของท้องฟ้ายามเช้า 

เย็น สีของรุ้งกินน้ า เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้า น้ า
ทะเล 

 สีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือไดส้ังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจากแสง
ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร การจัด
ฉากเวที โทรทัศน์ การตกแต่งสถานที ่
แม่สี (PRIMARIES) สีต่างๆนั้นมอียู่มากมายแหลง่ก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรูส้ึกทีม่ี
ต่อสีของมนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆที่ปรากฎนั้นย่อมเกิดข้ึนจากแมส่ีในลักษณะที่
แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสีนั้น 
แม่สี คือ สีที่น ามาผสมกันแล้วท าให้เกิดสีใหม่ ที่มลีักษณะแตกต่างไปจากสเีดิมแมส่ี มือยู่  2 ชนิด คือ 

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแทง่แก้วปริซมึ มี 3 สี คือ สีแดง 
สีเหลือง และสีน้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี  ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีส ี
คุณสมบัติของแสงสามารถน ามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี 
ในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น  

2. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวน 
ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สเีหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแมส่ีที่น ามาใช้ 
งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ 

แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี ซึง่เป็นวงสีธรรมชาติ 
เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสหีลกัที่ใช้งานกันทั่วไป ในวงจรสี จะแสดงสิง่ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
 

วงจรสี   ( Colour Circle) 
สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน้ าเงิน 
สีขั้นท่ี 2 คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 หรือแมส่ีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะท าให้ 
เกิดสีใหม ่3 สี ได้แก่ 
สีแดง ผสมกบัสเีหลือง  ได้สีส้ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

สีแดง ผสมกบัสีน้ าเงิน  ได้สีม่วง 
สีเหลือง ผสมกบัสีน้ าเงิน  ได้สีเขียว 
สีขั้นท่ี 3 คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 ผสมกบัสีข้ันที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่น ๆ 
อีก 6  สี คือ 
สีแดง ผสมกบัสสี้ม  ได้สีสม้แดง 
สีแดง ผสมกบัสมี่วง  ได้สีม่วงแดง 
สีเหลือง ผสมกบัสเีขียว ได้สีเขียวเหลือง 
สีน้ าเงิน ผสมกับสีเขียว  ได้สีเขียวน้ าเงิน 
สีน้ าเงิน ผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงน้ าเงิน 
สีเหลือง ผสมกบัสสี้ม ได้สีส้มเหลือง 
วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรูส้ึกร้อน-เย็น ในวงจรสจีะมสีรีอ้น 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที ่สีม่วง
กับสเีหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ 
สีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสทีี่มีค่าความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติ
ไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกัน เพราะจะท าให้แตล่ะสีไม่สดใสเท่าทีค่วร  การน าสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกัน 
อาจกระท าได้ดังนี ้
1. มีพื้นที่ของสีหนึง่มาก อีกสีหนึง่น้อย 
2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึง่ หรือทั้งสองส ี
3. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสทีั้งสองส ี
สีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ าตาล กับ สีเทา 
สีน้ าตาล เกิดจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน้ าตาลมี 
คุณสมบัตสิ าคัญ คือ ใช้ผสมกบัสอีื่นแล้วจะท าใหส้ีนั้น ๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยน 
แปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้ากจ็ะกลายเป็นสีน้ าตาล 
สีเทา เกิดจากสีทกุสี ๆ สีในวงจรสผีสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติ 
ที่ส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอื่น ๆ แล้วจะท าให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนที่เป็นเงา ซึง่มีน้ าหนัก 
อ่อนแก่ในระดบัต่าง ๆ ถ้าผสมมาก ๆ เข้าจะกลายเป็นสเีทา 
แม่สีวัตถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES) แม่สีวัตถุธาตุนั้นหมายถึง “วัตถุที่มีสีอยู่ในตัว” สามา
น ามาระบาย ทา ย้อม และผสมได้เพราะมีเนื้อสีและสเีหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึง่ว่า แม่สีของช่าง
เขียนสีต่างๆจะเกิดข้ึนมาอกีมากมาย ด้วยการผสมของแม่สีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สีคือ 
1. น้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
2. แดง (CRIMSON LEKE) 
3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
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สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะท้อนรงัสีของสีแดงออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีน้ าเงินกบัสี
เหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้วกลายเป็นสเีขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง 

สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับ
สีน้ าเงินซึ่งผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง 

สีน้ าเงิน (PRESSION BLUE) สะท้อนรงัสีของสีน้ าเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสี
เหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็จะกลายเป็นสสี้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสนี้ าเงิน 
ระบบสี  RGB 
              ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซึง่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแทง่แก้วปริซึม 
จะเกิดแถบสทีี่เรียกว่า สีรุง้ ( Spectrum ) ซึ่งแยกสีตามทีส่ายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด 
เหลือง  เขียว  น้ าเงิน  คราม  ม่วง       ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ที่มีช่วงคลื่นที่สายตา 
สามารถมองเห็นได้ แสงสีม่วงมีความถ่ีคลื่นสงูทีสุ่ด      คลื่นแสงทีม่ีความถ่ีสูงกว่าแสงสมี่วง 
เรียกว่า อุลตราไวโอเลต  ( Ultra Violet ) และคลื่นแสงสีแดง มีความถ่ีคลื่นต่ าที่สุด คลื่นแสง 
ที่ต่ ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า อินฟราเรด ( InfraRed)   คลื่นแสงทีม่ีความถ่ีสูงกว่าสีม่วง และต่ า 
กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไมส่ามารถรบัได้  และเมื่อศึกษาดูแล้วแสงสีทั้งหมดเกิดจาก 
แสงส ี 3  สี คือ สีแดง ( Red )  สีน้ าเงิน ( Blue)และสเีขียว ( Green )ทั้งสามสีถือเป็นแมส่ ี
ของแสง  เมือ่น ามาฉายรวมกันจะท าให้เกิดสีใหม่ อีก  3  สี คือ  สีแดงมาเจนต้า  สีฟ้าไซแอน 
และสเีหลือง  และถ้าฉายแสงสทีั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว  จากคุณสมบัติของแสงนี้เรา 
ได้น ามาใช้ประโยชน์ทั่วไป  ในการฉายภาพยนตร ์   การบันทึกภาพวิดีโอ      ภาพโทรทัศน์ 
การสร้างภาพเพื่อการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้น 
การผสมสี วัตถุธาต ุแม่สีวัตถุธาตุ แดง เหลือง และสีน้ าเงิน นั้น ผสมกันแล้วเกิดสีข้ึนอกีหลายสีแม่สี
วัตถุธาตุ (PIGMEMPAR Y PRIMARIES) หรอืเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีข้ันที่หนึง่ 

ข้ันที่ 1 คือส ี
1. น้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
2. แดง (CRIMSOM LEKE) 
3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
แม่สีทัง้สามถ้าน ามาผสมกัน จะไดัเป็นสีกลาง (NEUTRAL TINT) 
สีข้ันที่ 2 (SECONTARY HUES) เกิดจากการน าสีแท้ 2 สีมาผสมกันในปริมาณเท่ากันจะเกิดสีใหม่ขึ้น
น้ าเงิน ผสม แดง เป็น ม่วง (VIOLET) 
น้ าเงิน ” เหลือง ” เขียว (GREEN) 
แดง ” เหลอืง ” ส้ม (ORANGE) 
สีข้ันที่ 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีข้ันที่ 2 กับแม่ (สีข้ันที่ 1) ได้สีเพิม่ขึ้นอีกคือ 
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เหลือง ผสม เขียว เป็น เขียวอ่อน (YELLOW – GREEN) 
น้ าเงิน ” เขียว ” เขียวแก่ (BLUE – GREEN) 
น้ าเงิน ” ม่วง ” ม่วงน้ าเงิน (BLUE – VIOLET) 
แดง ” ม่วง ” ม่วงแก่ (RED – VIOLET) 
แดง ” ส้ม ” แดงส้ม (RED – ORANGE) 
เหลือง ” ส้ม ” ส้มเหลือง (YELLOW – ORANGE) 
แผนภาพสรุปวงจรสี 
การผสมกันของแมส่ีช่างเขียนได้สอียู่ 3 ข้ัน ดังนี้ 
สีขั้นท่ี 1 (Primary Color) ได้แก ่                        
สแีดง                           สีเหลอืง                สีน้ าเงิน 
สีขั้นท่ี 2 (Secondary Hues) เป็นการน าเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณเท่า ๆ กัน จะได้สีใหม่
อีก 3 สี ดังน้ี     
สีแดง ผสมกบั สีเหลือง เป็น   สสี้ม 
สีแดง ผสมกบั สีน้ าเงิน เป็น    สีม่วง 
สีเหลืองผสมกับ สีน้ าเงิน เป็น สีเขียว 
 สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Hues) เกิดจากน าเอาแม่สีมาผสมกบัสีขั้นท่ี 2 โดยจะได้สีใหม่เพิ่มอีก 6 สี 
ดังน้ี  
สีแดง     ผสม สีม่วง    เป็น สีม่วงแดง 
สีแดง     ผสม สีสม้     เป็น สีสม้แดง 
สีเหลือง ผสม สสี้ม     เป็น สสี้มเหลือง 
สีเหลือง ผสม สเีขียว  เป็น สเีขียวเหลือง 
สีน้ าเงิน ผสม สีม่วง   เป็น  สีม่วงน้ าเงิน 
สีน้ าเงิน ผสม สีเขียว  เป็น  สีเขียวน้ าเงิน 
วรรณะของสี 

วรรณะของสี  คือสีที่ให้ความรู้สกึร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสรีอ้น 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่ง
แบ่งที่ สมี่วงกับสเีหลือง ซึง่เป็นได้ทั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 
1.วรรณะสรี้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สสีม้เหลือง สีสม้ สสี้มแดง สมี่วงแดงและสี
ม่วง สีใน  วรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สสีดๆ ดังทีเ่ห็นในวงจรสเีสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่าง
ไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีสม้ เช่น สีน้ าตาลหรือสี
เทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน 
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2.วรรณะสเีย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สเีขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน สี
ม่วงน้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สี
ด า สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทัง้วรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่ม
สีวรรณะร้อนก็ให้ความรสูึกรอ้นและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรูส้ึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและ
สีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
สีเพ่ิมน้ าหนักขึ้นด้วยการใช้สีด าผสม ( shade) 
ตารางท่ี 2-1 ตารางแสดงวรรณะส ี

           วรรณะสีร้อน                             วรรณะสีเย็น 

เหลือง ม่วง 

เหลืองส้ม ม่วงน้ าเงิน 

ส้ม น้ าเงิน 

แดงส้ม น้ าเงินเขียว 

แดง เขียว 

ม่วงแดง เขียวเหลือง 

 
ตารางท่ี 2-2 ตารางแสดงความหมายของส ี

ชื่อสี ความหมาย-อารมณ์ 

Yellow-Green การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ข้ีขลาด – การแตกแยก 

Yellow 
ความสุข – พลงังาน – ความเจรญิ – การเรียนรู้ – การสร้า
สรรค์ 

White 
ความบริสทุธ์ิ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – 
ความยุติธรรม 

Red พลัง – อันตราย – สงคราม – อ านาจ 

Purple 
ความหยั่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – คาม
สง่างาม – อ านาจ 
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Pink เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ 

Orange ก าลัง – ความมีโชค – พลงัชีวิต – การใหก้ าลังใจ – ความสุข 

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด 

Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก 

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ - 

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ 

Light Blue การหยัง่รู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน 

Green ความอุดมสมบูรณ์ – การเตบิโต – การกลับมาของมิตรภาพ 

Gold สติปัญญา – ความร่ ารวย – ความสว่าง – ความส าเรจ็ – โชคลาภ 

Dark Yellow: การตักเตอืน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา 

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – ก าลังใจ 

Dark Purple ความสูงสง่ – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรูหรา 

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา 

Dark Blue ความจริง – สจัธรรม – อ านาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน 

Brown ความอดทน – ความมั่นคง 

Blue 
สุขภาพ – ความเช่ือถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลือ่มใส – ความ
ถูกต้อง 

Black 
ความลึกลบั – ความตาย – อ านาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งช่ัวร้าย – 
ความปราณีต 

Aqua การป้องกัน – สุขภาพ 
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2.4 ทฤษฎีพ้ืนฐานในการท างาน 3D 
 งาน 3D ถูกน ามาใช้งานกับสื่อต่างๆ มากมายดังนั้นการท างาน 3D ควรมีทักษะพื้นฐาน
ดังนี ้
- การวาดรูปและสเกตภาพ (Drawing & Sketching) เป็นพื้นฐานที่ควรจะมีเพื่อ 
ช่วยสร้างงานได้ง่ายข้ึน 
- สรีระศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy & Figure) เป็นการข้ึน Model โดยตรงและควร
เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระด้วย 
- การระบายสี (Painting) เป็นการลงสีเพื่อเพิ่มมิติให้งานมีมิติมากข้ึน 
- การปั้น (Sculpture) ศิลปะการปั้นการแกะสลักต้องใช้ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงและ
โครงสร้างวัตถุ 
- การถ่ายภาพ (Photography) จะช่วยเพิ่มความรู้ทางด้านของแสง 
- การถ่ายหนัง (Cinematography) ช่วยให้เข้าใจทางด้านมุมกล้อง 
- สถาปัตยกรรม (Architecture) ช่วยให้มองเห็นภาพเป็นมุมที่แยกออกจากกัน 
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวเกมเป็นแนว Running ที่มี Concept คือ Run to School โดยผู้เล่นจะได้สวม
บทบาทเป็นประธานนักเรียนที่ต้องว่ิงไปโรงเรียนในวันที่ฝนตกให้ทันภายที่ก าหนดเอาไว้นอกจากนี้ยัง
ต้องคอยระวังอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางและระวังไม่ให้ตัวเองเปียกฝนมากเกินไป โดยเป็นเกมที่เล่นได้
ง่ายและใช้เวลาในการเล่นเกมน้อยเพราะจบภายในเกมเดียว 
3.1 เน้ือเรื่อง  
 Rin ตัวละครหลักของเรื่อง เป็นประธานนักเรียน ท าให้เธอมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่
จะต้องท า เธอจึงต้องไปถึงโรงเรียนให้ทันตามเวลาทุกวัน และสิ่งส าคัญก็เพื่อเป็นตัวอย่ างที่ดีแก่รุ่น
น้องแต่ช่วงนี้ก าลังเริ่มต้นฤดูฝน ท าให้เช้าวันน้ีท้องฟ้ามืดครึ้ม สภาพอากาศดูเหมือนฝนก าลังจะตกลง
มาในไม่ช้า เธอเดินออกมารอรถประจ าทางที่หน้าบ้านตามปกติ แต่วันน้ีพบว่ารถประจ าทางมาช้ากว่า
ปกติ และถนนหนทางยังเต็มไปด้วยรถยนต์ที่เคลื่อนตัวกันไปอย่างช้าๆ พร้อมกันนั้นฝนก็เริ่มโปรย
ปรายลงมาและเวลาก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆ เธอกังวลใจว่ารถประจ าทางจะส่งเธอไปเข้าเรียนไม่ทัน 8.30 
น. Rin จึงตัดสินใจลงจากรถประจ าทาง เพื่อว่ิงไปโรงเรียนด้วยตัวเองพร้อมกับใช้ร่ม 1 คันที่เธอเตรียม
มาด้วย เพื่อช่วยในการป้องกันฝนที่จะตกลงมาโดนตัวเธอ 
3.2 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาท่ี1: เกม escape from rikon 

ภาพท่ี3-1: ตัวอย่างเกม escape from rikon 
 เกมนี้เป็นเกมว่ิง มุมมองด้านข้าง โดยผู้เล่นจะต้องว่ิงเก็บเหรียญและระยะทางเพื่อท า
สถิติคะแนนสูงสุด 
จุดเด่น 
- มีระบบ Hi-Score สร้างการแข่งขันให้กับผู้เล่นด้วยกัน 
- สามารถเล่นได้หลายคนภายในเกมท าให้เพิ่มความสนุกได้มากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

จุดด้อย 
- ต้นไม้ที่เป็นฉากในบางจุดและอุปสรรคบางอย่างดูใหญ่เกินไป 

ในโปรเจ็คนี้เราได้ศึกษาลักษณะการผ่านอุปสรรคจากเกมดังกล่าว เช่น การกระโดดข้าม
อุปสรรคเป็นต้น 
กรณีศึกษาท่ี2: เกม manuganu 

ภาพท่ี3-2: ตัวอย่างเกม manuganu 
 เกมนี้เป็นเกมว่ิงแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการว่ิงบนพื้นต่างระดับ โดยผู้เล่นจะต้องท า
ภารกิจเพื่อผ่านด่าน 
จุดเด่น 
- มี Achievement ที่หลากหลายและท้าทายผู้เล่น 
- มีการท ามิชช่ันเพื่อเพิ่มจุดดึงดูดความสนใจในการเล่นเพิ่มข้ึน 
- มีการจัดองค์ประกอบของฉากที่ท าให้มองได้สบายตา 
จุดด้อย 
- บางครั้งมิชช่ันที่ต้องท าผู้เล่นไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ง่ายอาจจะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

ในโปรเจ็คนี้เราได้ศึกษาลักษณะเงื่อนไขการผ่านด่านจากเกมที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อน ามา
พัฒนาเกมส่วน Level Design 
กรณีศึกษาท่ี3: เกม sonic the hedgehog 4 

 
ภาพท่ี3-3: ตัวอย่างเกม sonic the hedgehog 4 
 เกมนี้เป็นเกมว่ิงแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการว่ิงบนพื้นต่างระดับ โดยผู้เล่นจะต้องว่ิงให้ถึง
จุดหมายโดยจะมีการค านวณเวลาที่ใช้ว่ิง และเหรียญที่เก็บได้เพื่อน ามาใช้คิดคะแนน 
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จุดเด่น 
- อุปสรรคหรือสิ่งขีดขวางช่วยกระตุ้นความตื่นเต้นในการเล่น 
- ฉากมีความหลากหลาย มีลูกเล่นที่ท าให้ผู้เล่นสนใจ 
- ตัวละครเป็นที่รู้จักชวนให้น่าเล่น 
จุดด้อย 
- ในบางจุดฉากดูโดดเด่นมากกว่าตัวละครท าให้ไม่ถนัดในการเล่นเกมได้ 
 ในโปรเจ็คนี้เราได้ศึกษาลักษณะการค านวณคะแนน และการวางฉากจากเกมที่เป็น

กรณีศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาเกมส่วนในโปรเจ็คนี้เราได้ศึกษาลักษณะเงื่อนไขการผ่านด่านจากเกมที่

เป็นกรณีศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาเกมส่วน Level Design และการวาง Layer ฉาก 

กรณีศึกษาท่ี4: เกม rayman jungle run  

ภาพท่ี3-4: ตัวอย่างเกม rayman jungle run 
 เกมนี้เป็นเกมว่ิงมุมมองด้านข้าง ที่มีลักษณะการว่ิงบนพื้นต่างระดับ โดยผู้เล่นจะต้องว่ิง
ให้ถึงจุดหมาย โดยจะมีการค านวณคะแนนเพื่อบอกระดับการเล่น 
จุดเด่น 
- game play ของเกมมีจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ 
- มีการออกแบบฉากที่ดึงดูดความสนใจผู้เล่นได้ดี 
- มีกราฟฟิกที่สวยมองดูสบายตาและการคุมโทนของสีได้ดี 
จุดด้อย 
- ในบางด่านตัวละครเหมือนกับถูกกลืนเข้าไปกับฉากท าให้เล่นได้ยาก 
 ในโปรเจ็คนี้เราได้ศึกษาลักษณะการใช้สีและการออกแบบ Graphic ที่ดูสดใสจากเกมที่
เป็นกรณีศึกษา 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนนิงาน 
 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
โครงการRain Dear เป็นเกม 2.5 มิติ มุมมองด้านข้าง ที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็น

ประธานนักเรียนหญิงว่ิงฝ่าสายฝนเพื่อไปโรงเรียนใหท้ัน โดยระหว่างทางว่ิงจะมีอุปสรรคต่างๆขวางอยู ่
ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ทั้งหมด 10 ด่าน เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อผู้เล่นว่ิงไปถึงจุดหมายได้ทันตาม
ก าหนดเวลา หรือไม่สามารถว่ิงไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา เกมนี้พัฒนาลงบนแท็ปเลท  ใน
ระบบปฏิบัติการ Android  
 
4.2 เน้ือเรื่อง 

Rin ตัวละครหลักของเรื่อง เป็นประธานนักเรียน ท าให้เธอมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่
จะต้องท า เธอจึงต้องไปถึงโรงเรียนให้ทันตามเวลาทุกวัน และสิ่งส าคัญก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่น
น้องแต่ช่วงนี้ก าลังเริ่มต้นฤดูฝน ท าให้เช้าวันน้ีท้องฟ้ามืดครึ้ม สภาพอากาศดูเหมือนฝนก าลังจะตกลง
มาในไม่ช้า เธอเดินออกมารอรถประจ าทางที่หน้าบ้านตามปกติ แต่วันน้ีพบว่ารถประจ าทางมาช้ากว่า
ปกติ และถนนหนทางยังเต็มไปด้วยรถยนต์ที่เคลื่อนตัวกันไปอย่างช้าๆ พร้อมกันนั้นฝนก็เริ่มโปรย
ปรายลงมาและเวลาก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆ เธอกังวลใจว่ารถประจ าทางจะส่งเธอไปเข้าเรียนไม่ทัน 8.30 
น. Rin จึงตัดสินใจลงจากรถประจ าทาง เพื่อว่ิงไปโรงเรียนด้วยตัวเองพร้อมกับใช้ร่ม 1 คันที่เธอเตรียม
มาด้วย เพื่อช่วยในการป้องกันฝนที่จะตกลงมาโดนตัวเธอ 
 
4.3 รายละเอียดของเกม 

ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นประธานนักเรียนหญิงว่ิงฝ่าสายฝนเพื่อไปโรงเรียนให้ทัน โดยว่ิงไป
ตามทาง พร้อมกับหลบอุปสรรคต่างๆระหว่างทางที่ขวางกั้นถนน เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อผู้เล่นว่ิงไปถึง
จุดหมายได้ทันตามก าหนดเวลา หรือไม่สามารถว่ิงไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา มีตัวละคร 1 ตัว คือ 

1. Rin 
- เป็นตัวละครส าหรับผู้เล่น 
- สามารถเดินไปทางซ้าย  เดินไปทางขวา และกระโดดหลบสิ่งกีดขวางได้ 
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ฉากและสิ่งแวดล้อม  
ฉากมีสภาพแวดล้อมเป็นเมือง แสดงเส้นทางจากจุดเริม่ต้นไปจุดหมาย มีทั้งหมด 10 

ด่าน คือ 
1.บ้าน ถึง โรงเรียน 
2.วัด ถึง บ้าน 
3.โรงเรียน ถึง ตลาด 
4.บ้าน ถึง ตลาด 
5.ตลาด ถึง วัด 
6.โรงเรียน ถึง บ้าน 
7.โรงเรียน ถึง ตลาด 
8.ตลาด ถึง บ้าน 
9.โรงเรียน ถึง วัด 
10.โรงเรียน ถึง บ้าน 

อุปสรรคในเกม  
1.ชนแล้วไม่สามารถผ่านได้ เช่น 
- ตู้ไปรษณีย์ ต้องหลบโดยการเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 
- ปูนกั้นถนน ต้องหลบโดยการกระโดดข้ามหรือเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 
- หัวดับเพลงิ ต้องหลบโดยการกระโดดข้ามหรอืเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 
2.ชนแล้วท าให้ลดค่าhp เช่น 
- ฝน หลบด้วยการบังคับทิศทางร่ม 
3.ชนแล้วจบเกม เช่น 
- ตัวละครชาย ต้องหลบโดยการเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 
- ตัวละครหญิง ต้องหลบโดยการเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 

ไอเทม 
1. ไอเทมให้เลือกใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในเกม 

 - เสื้อกันฝน เก็บเพื่อสร้างฟองอากาศมากันฝน อยู่ได้5วินาที 
 - ร่ม เก็บเพื่อท าให้ร่มที่ถืออยู่มีขนาดใหญ่ข้ึน อยู่ได้ 5วินาที 
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ตารางที่ 4-1   ตารางแสดงรายละเอียดของไอเทม 
ไอเทม ความสามารถของไอเทม ระยะเวลาของไอเทม 

เสื้อกันฝน สร้างฟองอากาศมากันฝน 5 วินาที 
ร่ม ท าให้รม่ที่ถืออยู่มีขนาดใหญ่ข้ึน 5 วินาที 

 

ตารางที่ 4-2   ตารางแสดงรายละเอียดของอุปสรรค 
ช่ืออุปสรรคและภาพประกอบ วิธีการหลบอุปสรรค 

ตู้ไปรษณีย์ เปลี่ยนเส้นทางการว่ิง 
ปูนกั้นถนน หลบด้วยการกระโดดข้าม หรือเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 
หัวดับเพลิง หลบด้วยการกระโดดข้าม หรือเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 

ฝน บังคับทิศทางร่ม 
ตัวละครชาย เปลี่ยนเส้นทางการว่ิง 
ตัวละครหญิง เปลี่ยนเส้นทางการว่ิง 

 
4.4 Level Design 
ตารางที่ 4-3   ตารางแสดงรายละเอียดของการวางฉาก จ านวนอุปสรรคและไอเทม 

LV / TIME จดุหมายและทศิทางการวิง่

หวัดบัเพลงิ ตูไ้ปรษณีย์ ปนูกัน้ถนน ตวัละครหญงิ ตวัละครชาย

1ชิน้ทีก่ันไดม้คีา่รางวลั15เหรยีญ - -

1 / 1.00m บา้น->โรงเรยีน 2P 6P 8P 3P 4P

(Random) (home01-04 ->sc01-02)

2 / 1.00m วดั->บา้น 5P 4P 9P 3P 3P

(Random) (tem01-02 -> home08-05,home01)

3 / 1.00m โรงเรยีน->ตลาด 2P 7P 10P 4P 6P

(Random) (mar02-03 <- sc01-02)

4 / 1.00m บา้น->ตลาด 3P 5P 10P 3P 4P

(Random) (home01-04 ->mar01-02)

5 / 1.00m ตลาด->วดั 4P 4P 12P 3P 3P

(375 เหรยีญ) (mar02-03->tem01)

6 / 1.00m โรงเรยีน->บา้น 2P 7P 12P 6P 6P 3P 3P

(Random) (home01-04 <-sc01-02)

7 / 1.00m โรงเรยีน->ตลาด 4P 5P 10P 7P 7P 2P 3P

(Random) (sc02-03 ->mar01-02)

8 / 1.30m ตลาด->บา้น 4P 8P 12P 7P 7P 2P 3P

(Random) (mar02-03 -> home08-05,home01)

9 / 1.00m โรงเรยีน->วดั 2P 8P 11P 5P 7P 3P 2P

(Random) (tem01-02 <-sc01-02)

10 / 1.00m โรงเรยีน->บา้น 4P 8P 12P 6P 6P 2P 4P

(Random) (sc02-03 -> home08-05,home01)

ไอเทม

(รางวลัผา่นดา่น) (รหสัภาพ) ชดุกันฝน รม่
1ชิน้ทีก่ันไดม้คีา่รางวลั10เหรยีญ

อปุสรรค
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4.5 โปรแกรมและเครื่องมือท่ีใช้ 
- Autodesk Maya ใช้ส าหรบัปั้นโมเดล 3 มิติ 
- Adobe Photoshop ใช้ส าหรับทดลองวางเลเยอร์ฉากเพือ่ดูสีสันของฉาก 
- Adobe Illustrator ใช้ส าหรับสร้างภาพ Vector ฉากเลเยอร์ทีเ่ป็นเงาสถาปัตยกรรม 
- Free MP3 Cutter and Editor ใช้ส าหรับตัดต่อเสียงประกอบเกม 

การสร้าง model ของฉากทั้งหมดจะใช้โปรแกรม Maya โดยเริ่มจากการออกแบบ2มิติ
ลงบนกระดาษ แก้ไขจนได้งานออกแบบเป็นที่น่าพอใจ จึงน ามาข้ึนโครงร่าง Model เป็นรปูแบบ3มิติ 
เมื่อได ้Model ที่ต้องการก็น ามาใสส่ีและจัดแสง จากนั้น Render ออกมาเป็นไฟล์.png  แล้วน าภาพ
ที่ได้จากการสร้าง Vector ใน Illustrator  และภาพ Render จาก Maya ไปจัดวางเลเยอร์ใน 
Photoshop ถ้าสีของฉากยังไม่เหมาะกับเกม จะตอ้งกลับไปปรบัสีสันและตกแต่งฉากให้เหมาะสมใน
โปรแกรม Autodesk Maya และ Adobe Illustrator 

ในส่วนของเสียงและการตัดต่อไฟลเ์สียงต่างๆ จะใช้ Free MP3 Cutter and Editor ใน
การตัดต่อ Sound ในเกมให้ได้จังหวะและอารมณ์ทีเ่หมาะสม 
โปรแกรมMaya 

Maya เป็นโปรแกรมกราฟฟิกสร้างภาพ 3 มิติ เกิดจากบริษัท Alias Systems 
Corporation แต่ปัจจบุันเป็นของ Autodesk เดิมเป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานบนเครื่อง Silicon Graphics 
(SGI) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) Irix เท่านั้นแต่ก็ได้มีการพอร์ตมาใช้กับเครื่องพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows NT และ XP และในปัจจุบันสามารถใช้กับเครื่อง Mac ที่ใช้ Mac OS Xได้อีกด้วย Mayaที่
ถูกใช้อย่างมากในอุตสาหกรรมหนังและ ภาพยนตร์ และมีการใช้บ้างในเกมคอมพิวเตอร ์

Maya มีจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างมากในการทางาน โดยใช้การท างานแบบ
Node-base เป็นหลกั กล่าวคือฟังก์ชันการท างานแต่ละแบบจะถูกเก็บเป็น Node โดยแต่ละ Node
จะมีอินพทุและเอาทพ์ุทเราสามารถเช่ือม Node เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันได้นับ
ไม่ถ้วน รวมถึงการใช้งานสครปิทท์ี่เรียกว่า MEL ซึ่งใช้งานได้ง่ายและมปีระสิทธิภาพ 

- ข้อดีของโปรแกรม Maya 
เป็นโปรแกรมที่ขึ้นโมเดลได้รวดเร็ว และเป็นโปรแกรมที่ครบครันทางด้านงาน 3 มิติมาก

ที่สุด ให้ภาพ แสง และรายละเอียดไดส้มจริง มีจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างมากในการ 
ท างาน นิยมน าไปใช้ในการสร้างภาพยนตร ์ท าภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ 

- ข้อเสียของโปรแกรม Maya 
มีกระบวนการที่ซับซ้อนและ ไม่เหมาะกบัผูท้ี่ไม่ชอบการค านวณ และผูท้ี่เพิง่เริ่มต้นกบั

งานทางด้าน 3 มิติ และแก้ไขงานในส่วนของโมเดลแบบความละเอียดต่ าได้ยากและซับซอ้น 
การใช้งานโปรแกรม Maya ในการสร้างโมเดลและแอนนิเมชัน 
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การใช้โปรแกรม Maya ส าหรบัสร้างโมเดลตัวละครและฉากต่างๆ ภายในเกม รวมทัง้การสร้างแอนนิ
เมชันให้แก่ตัวละคร มีกระบวนการพื้นฐานต่างๆ ที่ควรทราบดังนี ้

กระบวนการพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างโมเดล 
1) การย้ายต าแหน่งของจุด (Vertex translation) ตามแนวแกน x, y และ z ซึ่งใช้ 

ส าหรับการปรับแตง่รปูร่างของโมเดลให้ได้รูปร่างที่ต้องการ 
2) การสร้างเส้นขอบบนโมเดล (Edge Creation) เพื่อเพิ่มรายละเอียดโมเดล โดย 

ส่วนใหญจ่ะใช้การสร้างเส้นระหว่างจุด 2 จุด 
3) การหมุนโมเดลรอบแนวแกน x, y และ z ใช้ในการเปลี่ยนระนาบของวัตถุ 

(Rotation) 
4) การย่อและขยายโมเดล เป็นการปรบัขนาดของโมเดล สามารเลือกได้ว่าจะยอ่ 

ขยายตามแนวแกนใด (Scaling) 
5) การดึงหรือผลกัพื้นผิวของโมเดลเพื่อสร้าง Polygon ใหมเ่พิ่มข้ึนมา หรือท าให ้

เกิดช่องบนโมเดล (Extrude) 
6) การแตกจุด (Break) และการเช่ือมจุด (Weld) บนโมเดล 
7) การใสรู่ปภาพพื้นผิวให้กับโมเดล (Texture mapping) ซึง่กระบวนการนี้ใช้ 

ส าหรับตกแต่งรายละเอียดพื้นผิวของโมเดล 
 
4.6 ตารางการด าเนินงาน 
ตารางที่ 4-4   ตารางแสดงรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน 

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

วาง Concept ของเกม

รวบรวมข้อมลู ส ารวจกลุ่มเป้าหมายของเกม

ออกแบบธมีและ Level Design ของเกม

ก าหนดขนาดหน้าจอของเกม 1280*680 pixels

ออกแบบตัวละคร ฉากและอืน่ๆ

ทดลองวางโมเดลอย่างง่ายใน Game Engine เพือ่ทดสอบ

จัดท าโมเดลตัวละครและฉาก

จัดวางกล้องและโมเดลจริงใน Game Engine

ทดสอบ Game Engineและประเมนิผล

ปรับปรุงและแกไ้ข

ทดสอบและประเมนิผล

จัดท าเอกสาร  

   ส
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลติ 
 

5.1 การสเก็ตและออกแบบฉาก 
 ร่างภาพสเก็ตของฉากคร่าวๆบนกระดาษ โดยแบ่งเป็นระยะหน้าสุด ระยะกลาง และ
ระยะหลัง ซึ่งระยะหน้าสุดจะประกอบด้วยตัวละครและอปุสรรค ระยะกลางจะเป็นสถาปัตยกรรม
อาคารบ้านเรือนทีม่ีรายละเอียดมองเห็นได้ชัดเจน ระยะหลงัเป็นเงาของอาคารสูงและสถาปัตยกรรม
ที่มองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ 

 

 
ภาพที่5-1 แบบสเก็ตฉาก 
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5.2 สร้างฉากเลเยอร์หน้าท่ีลงสีด้วย Illustrator 
 การออกแบบอิงแนวคิดจากบ้านและอาคารในแถบยุโรปสไตล์โมเดิร์น ประยุกต์กับการ
ใช้สีสันที่สดใสและรูปร่างกึ่งเสมอืนจริง ซึ่งข้ันตอนการจัดท าจะมีการแยกช้ินส่วนของบา้นแต่ละหลงัไว้ 
เพื่อให้สามารถน าช้ินส่วนของบ้านหลังหนึ่งไปใช้กับบ้านหลังอื่นๆได้  แต่ไม่ได้ใช่เพราะไม่เข้ากับตัว
ละคร 

 
ภาพที่5-2 บ้านแบบที่1 

 
ภาพที่5-3 บ้านแบบที่2 

 
ภาพที่5-4 บ้านแบบที่3 

 
ภาพที่5-5 บ้านแบบที่4 
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ภาพที่5-6 บ้านแบบที่5 

 
ภาพที่5-7 บ้านแบบที่6 

 
ภาพที่5-8 บ้านแบบที่7 

 
ภาพที่5-9 บ้านแบบที่8 

 
ภาพที่5-10 บ้านแบบที่9 
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ภาพที่5-11 บ้านแบบที่10 

 
ภาพที่5-12 บ้านแบบที่11 

 
ภาพที่5-13 ส่วนประกอบของบ้าน 

 
5.3 สร้างฉากเลเยอร์หลังท่ีเป็นเงาตึกด้วย Illustrator 
 ลองใส่สีให้ทั้งสองระยะต่างกันเพื่อดรูายละเอียดของภาพระยะหน้าและหลัง ซึ่งตอนแรก
ตั้งใจจะให้มีฉากที่เป็นเงาอาคารทัง้หมด 2 ระยะ 
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ภาพที่5-14 เงาตึก2ระยะ 

 
ภาพที่5-15 เงาตึกระยะที่1 

 
ภาพที่5-16 เงาตึกระยะที่2 
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5.4 ปรับแก้ฉากเลเยอร์หลังท่ีเป็นเงาตึกและภูเขา 
 ก าหนดขนาดภาพและแบ่งภาพเป็นส่วนๆเพื่อจะใช้ใส่ในโปรแกรม ใส่สีให้ทั้งสองระยะ
ต่างกันเพื่อดูรายละเอียดของภาพระยะหน้าและหลัง  ออกแบบโดยใช้แนวคิดการผสมผสานของ
วัฒนธรรมต่างๆ 
 ฉากระยะหลงัสุด 

 
ภาพที่5-17 ระยะหลังสุด1 

 
ภาพที่5-18 ระยะหลังสุด2 

 
ภาพที่5-19 ระยะหลังสุด3 

 
ภาพที่5-20 ระยะหลังสุด4 

 
ภาพที่5-21 ระยะหลังสุด5 
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ภาพที่5-22 ระยะหลังสุด6 

 
ภาพที่5-23 ระยะหลังสุด7 

 
ภาพที่5-24 ระยะหลังสุด8 
 
ฉากระยะกลาง 

 
ภาพที่5-25 ระยะกลาง1 

 
ภาพที่5-26 ระยะกลาง2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

 
ภาพที่5-27 ระยะกลาง3 

 
ภาพที่5-28 ระยะกลาง4 

 
ภาพที่5-29 ระยะกลาง5 

 
ภาพที่5-30 ระยะกลาง6 

 
ภาพที่5-31 ระยะกลาง7 
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ภาพที่5-32 ระยะกลาง8 

 
ภาพที่5-33 ระยะกลาง9 

 
ภาพที่5-34 ระยะกลาง10 

 
ภาพที่5-35 ระยะกลาง11 

 
ภาพที่5-36 ระยะกลาง12 
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5.5 สร้างโมเดลฉากระยะหน้า 
 การข้ึนโมเดลบ้านจะใช้เทคนิคการข้ึนโมเดลแบบ Low Polygon ในส่วนของตัวบ้าน แต่
จะใส่รายละเอียดในส่วนขององค์ประกอบของบ้านเช่น ประตู หน้าต่าง และรั้ว ต้นไม้ที่ใช้ในฉากจะ
น ามาจากเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม Maya การจัดเรียงของบ้านจะใช้โมเดลบ้านซ้ าแบบเดิม
น ามาเปลี่ยนสี หมุนโมเดล รวมถึงการปรับเปลี่ยนและจัดวางต้นไม้ เพื่อประหยัดเวลาในการข้ึนโมเดล
ใหม่ และเพิ่มความหลากหลายของฉากให้ดูไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ยังต้องวางแผนการจัดล าดับของภาพด้วย 

 
ภาพที่5-37 บ้าน1 

 
ภาพที่5-38 บ้าน2 

ภาพที่5-39 บ้าน3 

ภาพที่5-40 บ้าน4 

ภาพที่5-41 บ้าน5 

 
ภาพที่5-42 บ้าน6 
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ภาพที่5-43 บ้าน7 

 
ภาพที่5-44 บ้าน8 
 
 อาคารสถานที่ต่างๆ จะออกแบบใหมรีูปทรงง่ายๆ แต่จะเนน้รายละเอียดในส่วนของ
อาคารที่เป็นจุดหมายหลัก คือ ซปุเปอรม์าเก็ต(ตลาด) วัด โรงเรียน ซึง่ในการเลื่อนของฉากจะวางฉาก
จุดเริม่ต้นค่ันด้วยแนวต้นไม้และจบด้วยฉากทีเ่ป็นจุดหมาย การจัดแสงจะใช้วิธีแยกไฟล์แสงไว้ต่างหาก
แล้ว Import เป็น Reference เข้าไปในไฟล์โมเดลเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข 

 
ภาพที่5-45 ตลาด1 

 
ภาพที่5-46 ตลาด2 

 
ภาพที่5-47 ตลาด3 
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ภาพที่5-48 โรงเรียน1 

 
ภาพที่5-49 โรงเรียน2 

 
ภาพที่5-50 โรงเรียน3 

 
ภาพที่5-51 วัด1 

 
ภาพที่5-52 วัด2 

 
ภาพที่5-53 ต้นไม้1 
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ภาพที่5-54 ต้นไม้2 
 
 ในข้ันตอนการ Render ภาพนั้นจะตั้งค่าให้เป็นไฟล์นามสกุล .png ขนาดของภาพ
4096*3072 pixel เพื่อให้ภาพที่ได้มีความคมชัด และแยก Render ระหว่างโมเดลต้นไม้ และโมเดล
อาคาร เพื่อสะดวกในการแก้ไขภาพและประหยัดเวลาในการ Render จากนั้นน าไฟล์ภาพส่วนต่างๆ
ไปประกอบกันในโปรแกรม Adobe Photoshop แล้ว Save เป็นไฟล์นามสกุล .png เพื่อน าไป
จัดเรียงกับฉากระยะอื่นๆ 
 
5.6 จัดเรียงฉากระยะตา่งๆ 
 ข้ันตอนน้ีท าในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อดูภาพรวมของฉากกอ่นสง่ไฟล์ภาพ
ฉากระยะต่างๆไปใหโ้ปรแกรมเมอรป์ระกอบใน Unity 

 
ภาพที่5-55 ตัวอย่างฉาก1 

 
ภาพที่5-56 ตัวอย่างฉาก2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

 

 
ภาพที่5-57 ตัวอย่างฉาก3 

 
ภาพที่5-58 ตัวอย่างฉาก4 

 
ภาพที่5-59 ตัวอย่างฉาก5 
 
 ปรับแก้ไขสีของฉากระยะหลังที่เป็นเงาตึก เพื่อความสวยงามของฉากโดยรวมตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาพที่5-60 ตัวอย่างฉาก6 

 
ภาพที่5-61 ตัวอย่างฉาก7 
 
5.7 สร้างโมเดลอุปสรรค และ Export ไฟล์เป็น .fbx 
 ปั้นโมเดลตู้ไปรษณีย์ หัวดับเพลิง ปูนกั้นถนน ใน Maya แล้ว Export ไฟล์เป็น .fbx 
เพื่อให้โปรแกรมเมอร์น าไปใช้เป็นอุปสรรคในเกม 

 
ภาพที่5-62 โมเดลตู้ไปรษณีย ์
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ภาพที่5-63 โมเดลหัวดับเพลงิ 

 
ภาพที่5-64 ปนูกั้นถนน 
 
5.8 สร้างปุ่มบังคับตัวละครด้วยโปรแกรม Illustrator 
 โดยมีการปรบัแก้ปุม่บงัคับตัวละครเพื่อให้การเล่นเกมท าได้งา่ยข้ึน 

 
ภาพที่5-65 ปุ่มบงัคับทิศทางการเปลี่ยนเส้นทางว่ิง 

 
ภาพที่5-66 ปุ่มบงัคับการกระโดด 
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5.9 Sound Effect 
 โดยหาไฟลเ์สียงทีจ่ะใช้ประกอบเกมจาก Internet แล้วน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรม Free 
MP3 Cutter and Editor 
ตารางท่ี 5-1  ตารางแสดงรายละเอียดข้อมลูเสยีงในเกม 

Sound Data

เสียงฝน ใช้เป็นเสียงประกอบสภาพอากาศในเกม

เสียงตอนเกบ็ไอเทม จะดงัข้ึนเม่ือผูเ้ล่นว่ิงชนไอเทมในเกม

เสียงหน้าเมนู จะดงัเม่ือเปิดเขา้เกม

sound_rain.wav

sound_item.wav

sound_menu.wav
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนนิงานและปญัหาที่พบ 
 
6.1 สรุปผล 
 การสร้างเกม Rain Dear นั้น ได้น าเอาความรู้และทฤษฎีทัง้หมดจากที่เคย 
และยังไมเ่คยร่ าเรียนมา มาประยกุต์สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานช้ินน้ีข้ึน การน าทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการ
สร้างฉากนั้นเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ตัวเกมมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เล่นได้ ข้ึนอยู่กับทฤษฎีต่างๆแต่
ไม่ใช้ทั้งหมด เรายังคงต้องน ามาประยกุต์เพื่อให้ได้ผลตามทีเ่ราต้องการจริงๆโดยอิงทฤษฎี การ
ออกแบบ การใช้สี ความรู้สกึของสีและรูปทรงต่างๆ ในการสร้างฉาก เพื่อใหเ้กมนั้นสามารถออกมา
สมบรูณ์เหมือนกับConcept ที่วางไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ผลงานทีเ่สร็จแล้วนั้นผู้เล่นได้รบัความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิและจินตนาการตามทีผู่้จัดท าได้ออกแบบไว้และยังคงต้องปรบัปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อให้
สามารถจ าหน่ายได ้
6.2 ปัญหาท่ีพบ 

- บางครั้งฝ่ายโปรแกรมและฝ่ายกราฟฟิคประสานงานกันแลว้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
- ประสบการณ์ยังนอ้ย ต้องใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจ ท าให้เสียเวลาไปบ้าง 
- การวางแผนการท างานของสมาชิกในทมีแต่ละคนยังไม่ดีพอ อีกทั้งตารางเวลาการ

ท างานบางครั้งชนกบัเวลาเรียน ท าให้เกิดความล่าช้า 
- การออกแบบฉากในเกม เนื่องจากไม่เคยท างานใหญ่แบบนี้มาก่อน และประสบการณ์

ยังน้อย ท าให้ต้องใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจอยูส่ักพัก 
- เสียงประกอบและดนตรีในเกมยังไม่ดเีท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มไมม่ี

ความรู้และความช านาญทางด้านน้ี 
- การติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนร่วมทมี เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ท างานอยู่ที่เดียวกัน 

ท าให้การสื่อสารอาจไม่ชัดเจนและเวลาที่ใช้ติดต่อกัน ไม่ค่อยตรงกันเท่าไร 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในการท างานแตล่ะครัง้ย่อมต้องเกิดปัญหาซึง่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของปญัหา
ที่เกิดข้ึนน้ันมีวิธีการแกป้ัญหาได้ดังนี ้

- ปัญหาด้านการสื่อสารควรแก้ไขโดยใหม้ีการจดบันทึกสรปุงานที่ต้องท าของแต่ละคน
เพื่อใหเ้ข้าใจตรงกันกอ่นการท างาน และมีการนัดหมายคุยงานกันภายในกลุ่มเป็นระยะๆ 
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- ปัญหาเทคนิคการท างานช้า ซึ่งต้องหมั่นฝกึฝนและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปญัหา 
- ควรเข้าใจถึงข้อจ ากัดในเวลาท างานจริง เพราะงานอาจไมไ่ด้เป็นแบบที่ตั้งไว้ เนื่องจาก

ตัวละครและฉากอาจท าออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการ 
- เสียงประกอบและดนตรีในเกมมีความส าคัญอย่างมาก ควรเผื่อเวลาในการท างานด้าน

เสียงด้วย เพราะดนตรีจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น และยังดึงดูดหรือสร้างความตื่นเต้นอีกด้วย การ
หาดนตรีที่จะน ามาประกอบเกมจงึต้องใช้เวลาในการคัดกรองเพื่อหาความเหมาะสมในแต่ละเสียงที่ใช้ 

- การออกแบบงานนั้น ไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรปรึกษาสมาชิกภายใน
กลุ่มเพราะว่าการท าเกมนั้นเราไม่ได้ท าเล่นเอง จึงควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้ังไว้ด้วย 
  
   ส
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