ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การใช้ งาน Unity เบือ้ งต้ น
Tutorial นี้ เขียนไว้สำหรับผูท้ ี่หดั ใช้งำนกับเกม Unity3D Engine ให้ลองใช้งำนกันแบบ
ง่ำยๆ จุ ดประสงค์กำรให้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนของ NavMesh และ Navigation ขั้นพื้นฐำน ที่ จะ
อธิ บำยด้ำนพื้นฐำนของอินเตอร์ เฟซ Unity 3D เช่น สิ่ งที่ Game Objects และวิธีกำรเพิ่ม / แก้ไข
Game Objects

รู ปที่ ก.1 หน้ำต่ำง Unity
ขั้นตอนที่ 1: เปิ ดหน้ำต่ำง Unity ขึ้นมำ เลื่อนเมำส์ ไปด้ำนซ้ำนบนจะเห็น GameObject ใน
ส่ วนนี้จะเป็ นคำสั่งในกำรสร้ำงอ็อบเจ็คเพื่อแอดเข้ำสู่ Scene ที่น้ ีเรำเลือก Create Other -> Cube

รู ปที่ ก.2 เป็ นกำรสร้ำงลูกบำศ
ขั้นที่ตอนที่ 2: ที่น้ ี เรำจะเห็ น ลูกบำศที่เรำสร้ำงขึ้นนั้นถูกสร้ำงเข้ำมำอยูใ่ น Scene แล้วนะ
ครับ ขั้นแรกเปิ ดแท็บ “Scene” ด้ำนบนของกล่องเครื่ องมือ แล้วเลือก Game ทำงด้ำนขวำ คลิกบน
ลูกบำศเพื่อทำกำรไฮไลต์ ในตอนนี้ เรำสำมำรถเคลื่อเจ้ำลูกบำศใน 3D space ได้แล้ว สมมุตถ้ำคุณมี
Game Object หลำยอัน คุณจะเสี ย อันที่คุณเลือกถ้ำหำกคุณเลือกอันอื่น ถ้ำคุณมองไปด้ำนซ้ำยคุณจะ
เห็น Game Object "hirachy" จะแสดง Game Object ทุกอย่ำง

รู ปที่ ก.3 กำรเปลี่ยนแปลงรู ปทรง

ขั้นตอนที่ 3: เรำจะมำเปลี่ ยนรู ปทรงของ Object ให้เหมือนกับพื้นกัน ในกำรปรั บปรุ ง
รู ป ทรง geometry
นั้น ให้เรำมองของinspector ทำงด้ำนกขวำมื อ มองหำค ำสั้ ง Tranform
component โดยคำสั้งนี้ เรำสำมำรถปรับปรุ งรู ปแบบได้ 3 อย่ำงก็ คือ เรำสำมำรถระบุตำแหน่งหรื อ
เปรี ยบเปลี่ บยได้ หมุน และ ปรับขนำดได้ ในตอนนี้ เรำต้องกำรที่จะปรับขนำดของลูกบำศของเรำ
ให้เหมือนกับพิ้นเรี ยบๆ เรำเลยต้องปรับขนำดของลูกบำศก์ โดยเรำจะกำหนด x = 25 unit,z =25
unit และปรับ y= 5 unit ที่เรำปรับ y ให้ลูกบำศก์ของเรำแบนเหมือนพื้นนั้นเอง

รู ปที่ ก.4 กำรตั้ง navigation properties window
ขั้น ตอนที่ 4: ในตอนนี้ เรำจะมี พ้ื น อยู่ ใ นฉำกแล้ว ใช้ ไ หมครั บ ที น้ ี มองหำ navigation
properties window จะอยู่ด้ำนบนของ inspector panel เพื่อนๆ ต้องคลิ กเพื่อเปิ ดมันขึ้นมำใน
navigation properties panel จะมี sub panels สำมอันคือ “Object”, “Bake”, and “Layers” ในตอนนี้
เรำต้องกำรจะให้พ้ืนของเรำไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้เหมือนกับพื้นจริ งๆ ให้ติ๊ก next to navigation
static เพื่อยืนยันว่ำพื้นของเรำจะไม่สำมำรถเคลื่อนที่ไปไหนได้ เจ้ำ objects navigation จะเป็ น
ตัวกำหนดว่ำ NavMeshAgent จะสำมำรถเคลื่อนที่ได้หรื อไม่ได้ ให้เรำคลิกแท็ปด้ำนบน แล้วเรำจะ
เห็นตัวเลือกหลำยอันนะครับ เรำจะเห็นว่ำพิ้นของเรำถูกเลือกให้ default, not walkable, และ jump
จะเห็ นว่ำเลือกไว้แบบนี้ ก็ได้ ในส่ วนของ default นั้นหมำยควำมว่ำ ในขั้นตอนนี้ เรำมำลองฝึ กทำ
แบบอื่นกันก่อนก็ได้

รู ปที่ ก.5 กำรใส่ สีพ้นื เพื่อให้วตั ถุอื่นสำมำรถเคลื่อนที่ในพื้นที่ได้
ขั้นตอนที่ 5: พื้ นกลำยเป็ นสี ฟ้ ำ !! คุ ณอำจสงสั ย ว่ำ ท ำไมถึ ง เป็ นแบบนั้นพื้ นที่ สี ฟ้ ำนั้น
หมำยควำมเรำอนุ ญำติให้ให้วตั ถุอื่นสำมำรถเคลื่อนที่บนพื้นได้น้ นั จะถูกเรี ยกว่ำ NavMesh นั้นคือ
ที่มำในส่ วนต่อไปที่ผมจะบอกก็คือ เจ้ำ NavMeshAgent มันคือส่ วนประกอบที่เรำสำมำรถนำมำติด
กับ Game Object ใดๆ ในฉำกที่เรำต้องกำรเคลื่อนที่วตั ถุไปรอบๆ เช่น AIของมอนส์เตอร์

รู ปที่ ก.6 กำรสร้ำงแบบ Capsule

ขั้นตอนที่ 6: ขั้นต่อไปให้เรำไปสร้ำงเหมือนกับขั้นตอนที่ 1 นะครับในที่น้ ี ผมข้อสร้ำงเป็ น
แบบ Capsule นะครับ จะไว้แทนตัว Enemy นะครับ ต่อมำ ไฮไลต์ capsule เปิ ดหน้ำต่ำง inspector
tab เลื่อนลงมำด้ำนล่ำงสุ ดจะเห็นปุ่ ม “Add Component” เมื่อเรำคลิกเลื อกจะมีหน้ำต่ำงใหม่โผล่
ขึ้นมำ คุณจะเห็นหน้ำต่ำง Navigation filter ให้คลิกอันนั้น นี้จะเปิ ดเผยส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
Navigation ที่แตกต่ำงกัน เรำสำมำรถเพิ่มวัตถุของเรำเข้ำไปได้ อย่ำงแรก Component ที่เรำควรจะ
เห็ นจะเป็ น Nav Mesh Agent คลิ กมันเปิ ดมันขึ้นมำ เพิ่ม Nav Mesh Agent ไปที่ capsule
GameObject

รู ปที่ ก.7 หน้ำต่ำง NavMeshAgent component
ในหน้ำต่ำง NavMeshAgent component มี คุ ณสมบัติต่ำงให้เรำเลื อกใช้มำกมำย โดย
คุ ณสมบัติเหล่ ำนี้ เรำสำมำรถเลื อกใช้แก้ไขได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งใน component panel หรื อคุ ณ
สำมำรถเข้ำถึงได้ในสคริ ปต์

รู ปที่ ก.8 แผงที่ระบุ Project

ขั้นตอนที่ 7: ถัดไปให้ดูที่มุมซ้ำยล่ำงของหน้ำจอที่ของเรำจะพบแผงที่ระบุวำ่ "Project" นี้
เป็ นที่ที่ทุกโฟลเดอร์ ในโครงกำรของเรำที่มีอยู่ คลิกที่โฟลเดอร์ assets เพื่อเปิ ดโฟลเดอร์ และเผยให้
เห็ นสิ่ งที่มนั มีในกล่องด้ำนขวำ คลิ กขวำที่ใดก็ได้ในกล่องและเปิ ดแท็บสร้ ำงแล้วเลือก JavaScript
เพื่ อ สร้ ำ งสคริ ป ต์พ ฤติ ก รรมใหม่ ใ น JavaScript ในโฟลเดอร์ assets ของเรำให้ ชื่ อ มัน ว่ ำ
"EnemyMovement."

รู ปที่ ก.9 กำรแก้ไขสคริ ปต์เริ่ มต้นของUnity
ดับเบิลคลิกที่สคริ ปต์ของเรำเพื่อเปิ ด MonoDevelop ซึ่ งเป็ นกำรแก้ไขสคริ ปต์เริ่ มต้นของ
Unity ถ้ำเรำดูที่สคริ ปต์เรำจะเห็นมีฟังค์ช้ นั ที่ทุกเขียนขึ้นมำ 2 อัน นั้นคือ Start และ Update ฟั งก์ชนั่
เหล่ำนี้จะถูกสร้ำงขึ้นใน Unity เพื่อกำรดำเนิ นกำรในเวลำที่ระบุตลอดทั้งเกมของเรำฟั งก์ชนั่ เริ่ มต้น
ทำงำนอีกครั้งที่จุดเริ่ มต้นของเกมของเรำและปรับปรุ งกำรทำงำนในอัตรำที่สอดคล้องกันตลอดทั้ง
เกมของเรำมักจะที่ใดก็ได้ระหว่ำง 30-60 ครั้งต่อวินำทีเมื่อใดก็ตำมที่กรอบที่มีกำรปรับปรุ ง พูดง่ำน
ก็คือ FPS จะอยูท่ ี่ประมำน 30-60 ต่อวินำที

รู ปที่ ก.10 สร้ำงตัวแปรเพื่อเก็บค่ำของ NavMeshAgentของเรำ เรำจะตั้งชื่ อว่ำ "agent" และตั้งเป็ น
Private
ขั้นตอนที่ 8: เรำมำเริ่ มทำให้Capsuleของเรำสำมำรถให้เคลื่อนที่ได้กนั อย่ำงแรกเลยเรำต้อง
สร้ำงตัวแปรเพื่อเก็บค่ำของ NavMeshAgentของเรำ เรำจะตั้งชื่ อว่ำ "agent" และตั้งเป็ น Private เพื่อ
ไม่ให้ Script หรื อ properties panel อื่นๆเรี ยกใช้งำนได้อย่ำงอิสระ ต่อไปเรำต้องสร้ำงตัวแปรที่เก็บ
Game Object ที่จะเป็ นที่ที่ตวั แทนของเรำ เรำทำให้ public สำหรับตัวแปรนี้ เพรำะเรำต้องให้ค่ำในin
the properties window ขอเรี ยกมันว่ำ "Waypoint." สิ่ งต่อไปที่เรำต้องกำรที่จะทำคือกำรกำหนดตัว
แปร agent ที่เรำสร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นองค์ประกอบ NavMeshAgent บน Game Object นั้นถูกนำเข้ำไป
เรำเรี ยกใช้ “GetComponent() ในส่ วน parameter นั้นประกอบด้วย NavMeshAgent ถ้ำหำกว่ำ
NavMeshAgent ยังไม่ถูกส่ งมำพร้อม Object เรำจะได้รับข้อควำม eror ขณะที่ตวั แปร agent ของเรำ
มีกำรตั้งค่ำที่เหมำะสม NavMeshAgent เรำสำมำรถตั้งค่ำปลำยทำง NavMeshAgent ได้ โดยเรำจะ
เรี ยก “agent.SetDestination()” ฟั งค์ชนั นี้ จะกำหนดค่ำให้กบั NavMeshAgent เรำเรี ยกมันว่ำจำก
"agent" ของเรำตัวแปรพำรำมิเตอร์ ที่จำเป็ นโดย "agent.SetDestination ()" ฟั งก์ชนั่ เป็ น Vector3 ซึ่ ง
เป็ นชนิ ดเดียวกับตำแหน่ง Game Object ในพื้นที่ 3D จึงขอผ่ำนใน Waypoint ของเรำเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งกำรติดตั้งที่เป็ นปลำยทำงของเรำ เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NavMeshAgents และUnityใน
กำรเขียนสคริ ปต์ทว่ั ไปคุณควรตรวจสอบกำรอ้ำงอิงสคริ ปต์ของUnity

รู ปที่ ก.11 กำรบันทึกสคริ ปต์
ขั้นตอนที่ 9: ต่อมำบันทึกสคริ ปต์ที่เรำเพิ่งทำ ออกและกลับไปลงในโปรแกรมแก้ไข จำก "assets"
โฟลเดอร์ ใน Project ถื อคลิ กซ้ำยกว่ำสคริ ปต์ของเรำและลำกไปยังแนบไปกับแคปซู ลของเรำใน
hierarchy panel ตอนนี้เรำต้องสร้ำง Game Object ว่ำงเปล่ำที่จะเป็ นจุดทำง NavMeshAgent ของเรำ
เปิ ด Game Object แท็บและเลือก "create empty" ทีน้ ี จะสร้ำง Game Object ว่ำงเปล่ำเสร็ จแล้ว
ในตอนนี้เรำยังไม่สำมำรถเคลื่อนที่มนั ได้ ให้ทำกำรเปลี่ยนชื่ อ วัตุถุเป็ น way point โดย คลิกขวำบน
วัตถุในแผง hierarchy panel ถัดไปเลือกแคปซู ลของเรำอีกครั้งและไปที่ inspector panel เลื่อลงมำ
ด้ำนล่ำงสุ ด ถ้ำคุณสังเกตเห็นมีช่องที่เรี ยกว่ำ "เวย์พอยต์" นี้ คือตัวแปรที่เรำสร้ำงขึ้นในสคริ ปต์ของ
เรำก็จะใช้เวลำ Game Object, คลิ กซ้ำยค้ำงไว้เหนื อวัตถุ เกมที่เป็ นจุดทำงของเรำในแผงลำดับชั้น
และลำกไปยัง empty slot Game Object ว่ำงเปล่ำที่เรำสร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นจุดที่ NavMeshAgent ของเรำ
เคลื่อนที

รู ปที่ ก.12 กำรสร้ำง point light

ขั้นตอนสุ ดท้ำย :สิ่ งสุ ดท้ำยที่เรำต้องทำคือกำรสร้ำง point light เพื่อให้เรำสำมำรถมองเห็น
สิ่ งที่เกิดขึ้นในฉำกของเรำ โดยเปิ ดเมนู Game Object อีกครั้งและเลือกสร้ำงอื่น ๆ ครำวนี้ ไปเลื่อลง
ไปที่จนเรำเห็น "Point light" เลือกและมันจะถูกเพิ่มไปยัง Scene หำกเรำเลือก point light ใน the
hierarchy panel เรำสำมำรถปรับแต่งควำมเข้มหรื ออย่ำงอื่นได้[5]

ภาคผนวก ข
การแสดงเส้ นทาง สร้ างแผนทีบ่ นเว็บไซต์ ด้วย Google Map
Google คือเรื่ องของ กำรค้นหำข้อมูล หรื อ กำรทำเว็บไซต์ให้ ติดอันดับผลกำรค้นหำ เป็ น
หลัก
นอกจำก Google จะเป็ น Search Engine ที่นำพำผูเ้ ข้ำชมมำยังเว็บไซต์จำกหน้ำผลกำร
ค้นหำที่เกี่ยวข้องได้แล้ว Google ยังนำพำลูกค้ำมำถึงหน้ำร้ำน หรื อ ที่ต้ งั ธุ รกิจผ่ำนโลกออนไลน์ ซึ่ ง
สิ่ งนี้ไม่ใช่เรื่ องยำกหรื อเรื่ องไกลตัวของคนทำเว็บไซต์นอกจำกนี้ยงั มีบริ กำรแผนที่จำก Google Map
ซึ่ ง สำมำรถระบุ ตำแหน่ ง ของที่ ต้ งั องค์ก ร บริ ษ ทั หรื อร้ ำนค้ำลงบนแผนที่ออนไลน์ได้ด้วยและ
นำไปใช้บนหน้ำเว็บไซต์ได้เลย นับว่ำเป็ นช่องทำงที่สะดวกมำกไม่ตอ้ งเสี ยเวลำลงโปรแกรม หรื อ
หำเครื่ องมือสร้ำงกรำฟิ กแผนที่อื่นๆเลยและคอลัมน์ Website Knowledge กำรสร้ำงและแสดงผล
แผนที่ Google Map บนเว็บไซต์สำเร็ จรู ป ReadyPlanet ระบบต่ำงๆ โดยมีข้ นั ตอนกำรทำดังนี้
1. คลิกสร้ำงแผนที่ โดยไปที่หน้ำ mapsengine.google.com จำกนั้น ล็อกอินเข้ำสู่ ระบบด้วย
Google Account (หรื อสมัครใหม่ฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) เมื่อล็อกอินเรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม "Create a
new map" (สร้ำงแผนที่)

รู ปที่ ข.1 "Create a new map" (สร้ำงแผนที่)

2. กรอกรำยละเอียดและระบุตำแหน่งที่ต้ งั เบื้องต้นสำมำรถตั้งชื่ อแผนที่ เพิ่มรำยละเอียดที่
อยู่ และข้อมูลติดต่อ ลงในช่องต่ำงๆ โดยคลิกที่ตำแหน่งนั้นๆ และตั้งชื่ อแทนคำว่ำ "Untitled" (ไม่มี
ชื่อ)
สำหรับกำรระบุตำแหน่งที่ต้้ งั บนแผนที่ ให้คลิกปุ่ ม (เพิ่มเครื่ องหมำยตำแหน่ง) จำกนั้น
คลิกวำงหมุดในพิกดั บนแผนที่ตำมต้องกำร และสำมำรถพิมพ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณสำหรับ
แสดงผลเพิ่มเติมบนแผนที่ และคลิก บันทึก

รู ปที่ ข.2 กำรระบุตำแหน่งที่ต้้ งั บนแผนที่
ซึ่ งนอกจำกกำรวำงหมุดระบุที่ต้ งั แล้ว เครื่ องมือ Google Maps เวอร์ ชนั่ ใหม่ ยังอนุ ญำตให้
เรำ เพิ่มเลเยอร์ หรื อส่ วนข้อมูลเสริ มอื่นๆได้อีก เช่น เพิ่มเส้นทำงจำกสถำนที่ใกล้เคียงที่เป็ นที่รู้จกั
เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นกำรเดิ นมำยัง สถำนที่ ด้วย ไม่ ว่ำ จะเป็ นแลนด์ ม ำร์ ค อย่ำ งห้ำ งสรรพสิ น ค้ำ สถำนี
รถไฟฟ้ ำ หรื อหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ล้วนเป็ นตัวเลื อกที่ทำให้ผชู ้ มเว็บไซต์เข้ำใจเส้นทำงได้เป็ น
อย่ำงดี

รู ปที่ ข.3 วำงหมุดระบุที่ต้ งั ในเครื่ องมือ Google Maps
3. แชร์ ข ้อ มู ล และรั บ โค้ด แผนที่ ต่ อ จำกขั้น ตอนปั ก หมุ ด ระบุ ต ำแหน่ ง เสร็ จ แล้ว ก็ ถึ ง
ขั้นตอนกำรรับ Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บของเรำนะคะ โดยมีวธิ ี คือ
3.1. คลิกที่ปุ่ม "Share"
3.2. แสดงหน้ำต่ำงสำหรับกรอกชื่ อและรำยละเอียดแผนที่และกด "Save" (หำกไม่
ต้องกำรกรอก สำมำรถกด skip เพื่อข้ำมได้)
3.3. ในหน้ำต่ำง "Sharring Setting" ที่หวั ข้อ "Who has Access" คลิกปุ่ ม "Change"
เพื่อกำหนดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึง
3.4. - 3.5. ปรำกฎหน้ำต่ำง "Link Sharing" ให้คลิกตัวเลือก "Public on the Web" แชร์
เป็ นสำธำรณะ และคลิก "Save"
3.6. กลับสู่ หน้ำต่ำง "Sharring Setting" คลิกปุ่ ม "Done"

รู ปที่ ข.4 แชร์ขอ้ มูลและรับโค้ดแผนที่
3.7. กลับสู่ หน้ำจัดกำรแผนที่หลัก ให้คลิกสัญลักษณ์
3.8. คลิก "Embed on my site"
3.9. คัดลอก Code Iframe ในหน้ำต่ำงที่ปรำกฎ และกด OK

รู ปที่ ข.5 กำรคัดลอก Code Iframe

4. นำโค้ดแผนที่ติดตั้งในเว็บไซต์ เมื่อ Log in เข้ำส่ วนแก้ไขเว็บไซต์ของคุณแล้ว จำกนั้น
คลิก "แก้ไข" เมนูที่ตอ้ งกำรแสดงผลแผนที่โดยส่ วนใหญ่ เมนู "ติดต่อเรำ" นัน่ เอง หรื อหำกต้องกำร
อธิ บำยข้อมูลกำรเดิ นทำงอย่ำงละเอียด ก็อำจสร้ ำงเป็ นเมนู "แผนที่กำรเดิ นทำง" ขึ้นมำใหม่ โดย
ก่อนวำงโค้ดนั้น จะต้องคลิกเครื่ องมือที่จะเปลี่ยนพื้นที่เนื้ อหำให้รองรับ Code ต่ำงๆเช่น
(Source) ในระบบ VelaClassic หรื อ
(Edit HTML Source) และ เมนู < > (Source Code) ใน
ระบบ VelaEasy เป็ นต้น ไม่อย่ำงนั้นแล้วระบบเว็บไซต์จะมองว่ำ Code แผนที่ของเรำ เป็ นเพียง
ข้อมูลตัวอักษรปกติ

รู ปที่ ข.6 นำแผนที่ติดตั้งในเว็บไซต์
หำกเครื่ องมือ Source ทำงำน ข้อมูลในช่องรำยละเอียดจะถูกแปลงเป็ น HTML Code และ
พร้อมรับข้อมูลที่เป็ น Code ต่ำง ๆ ให้วำงโค้ด Google Maps ในช่องรำยละเอียดเนื้อหำ

รู ปที่ ข.7 กำรวำงโค้ด Google Maps
เมื่อคลิกที่เครื่ องมือ Source อีกครั้ง ระบบจะแสดงข้อมูลแบบปกติ และจะปรำกฏแผนที่
Google Maps ในเนื้อหำซึ่งสำมำรถใส่ รำยละเอียดกำรติดต่ออื่นๆ หรื อปรับตกแต่งกำรจัดวำงข้อมูล
ประกอบให้สวยงำมได้ตำมต้องกำร สุ ดท้ำยอย่ำลืม คลิก "บันทึก"[6]

รู ปที่ ข.8 แผนที่ Google Maps

รู ปที่ ข.9 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลแผนที่ Google บนหน้ำเว็บไซต์

