บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากปัจจุบนั การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาใช้พฒั นาใน
การศึกษาและประยุกต์ใช้ในการนาเสนอสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้วยการผสานเทคโนโลยีเสมือนจริ ง หรื อ
ภาพ 3 มิติ มากขึ้น เช่น ภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะทาให้ได้รับความคมชัดสมจริ ง และมีสีสันที่สวยสดใส
และเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ มากยิง่ ขึ้น
การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ดว้ ยการใช้
งานผ่านกล้องบน Smart Phone และ Tablet โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เข้ามาพัฒนาด้วยภาษา C#
และ JavaScript นอกจากนั้นยังใช้โปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ที่จะจัดรู ปแบบออกมาเป็ น
ภาพ 3 มิติ
เกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ผูจ้ ดั ทาได้ใช้เทคโนโลยี AR ในการส่ อง
การ์ดกระดาษเพื่อใช้ในการเลือกตัวละคร เข้าสู่ หน้า Stage เพื่อต่อสู ้กบั ฝ่ ายตรงข้าม จนกว่าฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งจะมีพลังชีวติ เหลือศูนย์ ฝ่ ายที่มีพลังชีวติ เหลือคือผูช้ นะ โดยตัวละครแต่ละตัว จะมีพลัง
ชีวติ และค่าพลังโจมตีที่แตกต่างกัน
ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ในการต่อสู ้ และนาตัวละครของ
แต่ละ ราศี มาเป็ นตัวเล่นเกม จะเริ่ มเล่นเกมได้โดย ผูเ้ ล่นนาการ์ ดมาส่ องโดยการใช้กล้อง Smart
Phone หรื อ Tablet บนระบบปฏิบตั ิการ Android ซึ่ งเป็ นตัวอ่านจุด Marker โดยจุดที่ Marker ไว้น้ นั
อยูบ่ นการ์ ดกระดาษซึ่งจะมีรูปตัวละครและสัญลักษณ์และธาตุ ของตัวละครนั้น ๆ อยูบ่ นการ์ ด เมื่อ
ผูเ้ ล่นนากล้อง Smart Phone ส่ องไปยังการ์ ด จะเข้าสู่ หน้าเลือกเวทีต่อสู ้และเมื่อเลือกเวที แล้วจะเข้า
สู่ หน้าการต่อสู ้ และจะแสดงรู ปร่ างตัวละคร และ เอฟเฟกต์ ตัวละครออกมา ยังฉากต่อสู ้โดยจะ
แสดงขึ้นมายัง จอ Smart Phone และจะมีแถบพลังชีวติ และสกิลขึ้นมา เมื่อถึงตาผูเ้ ล่นนั้น ๆ ทั้งนี้
ผูจ้ ดั ทาหวังที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการนาเสนอเรื่ องราวจักรราศี
ให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
เพื่ อ พัฒ นาระบบเกมต านานสงครามจัก รราศี (Legend of Zodiac War) ด้วยเทคโนโลยี AR
(Augmented Reality) โดยมาประยุกต์และนาเสนอเรื่ องราวของตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
1.3.2 พัฒนาเกมในรู ปแบบของเกมการ์ ดโดยการส่ องกล้องโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตไปยังบนการ์ดเพื่อนาตัวละครไปอยูใ่ น Stage One โดยจะมีให้เลือก 3
Stage ได้แก่ Stage Two และ Stage Three
1.3.3 การเล่นเกมจะเป็ นลักษณะแบบ Multiplayer ต่างฝ่ ายต่างต่อสู ้กนั
1.3.4 สามารถแสดงตัวละคร Animation และ Effect การต่อสู ้ของตัวละคร รวมถึงเสี ยง
Action การต่อสู ้ได้
1.3.5 ตัวละครจะเป็ นเทพประจาราศี ซึ่ งจะแบ่งระดับพลังชีวติ และความสามารถตามธาตุ
และระดับดาวดังนี้
1.3.5.1 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 4 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 300-350 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-450 point ประกอบด้วย
ราศีกนั ย์ (Virgo) ธาตุ (ดิน)
ราศีกรกฎ (Cancer) ธาตุ (น้ า)
ราศีเมถุน (Gemini) ธาตุ (ลม)
ราศีเมษ (Aries) ธาตุ (ไฟ)
1.3.5.2 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 5 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 400-450 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-550 point ประกอบด้วย
ราศีมงั กร (Capricorn) ธาตุ (ดิน)
ราศีมีน (Pisces) ธาตุ (น้ า)
ราศีกุมภ์ (Aquarius) ธาตุ (ลม)
ราศีธนู (Sagittarius) ธาตุ (ไฟ)
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1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15

1.3.5.3 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 6 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 500-550 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-650 point ประกอบด้วย
ราศีพฤษภ (Taurus) ธาตุ (ดิน)
ราศีพิจิก (Scorpio) ธาตุ (น้ า)
ราศีตุลย์ (Libra) ธาตุ (ลม)
ราศีสิงห์ (Leo) ธาตุ (ไฟ)
ตัวละครจะสามารถต่อสู ้ได้เมื่อผูเ้ ล่นกดปุ่ มโจมตี หรื อ ปุ่ มโจมตีพิเศษ และปุ่ ม
ป้ องกันการโจมตีได้
ตัวละครจะมีพลังชีวติ ลดลงเมื่อถูกคู่ต่อสู ้โจมตี
สามารถดูขอ้ มูลตัวละครได้จากเมนูภายในเกม
สามารถดูการแนะนาวิธีการเล่นเกมได้จากเมนูภายในเกม
สามารถเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงภายในเกมได้จากเมนูภายในเกม
สามารถเริ่ มต้นเล่นเกมใหม่ได้จากเมนูภายในเกม
สามารถแสดงแถบระดับพลังชีวติ และพลังท่าไม้ตายของตัวละครนั้นๆ ได้
สามารถแสดงตัวละครและเอฟเฟกต์สกิลในรู ปแบบสามมิติได้ดว้ ยการส่ องกล้อง
Smart Phone
สามารถหมุนโมเดลตัวละครสามมิติให้ไปตามแกน X ได้
มีการ์ดตัวละครเป็ น Marker ในการใช้ต่อสู ้

1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
และซอฟต์แวร์ ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่ น โปรแกรม
Unity 3D , Maya , Adobe Fuse , ภาษา C# จากอาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญในซอฟต์แวร์ แต่ละ
ด้าน หลังจากนั้นผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตานาน 12 ราศี ของกรี ก
ว่ากาเนิ ดขึ้นมาอย่างไร รวมถึงชื่ อและสัญลักษณ์ ของแต่ละราศีและลักษณะของแต่ละราศี
ว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
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1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เมื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ทั้ง หมดแล้ว ผู จ้ ัด ท าได้น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ศึ ก ษาและ
รวบรวมมาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการพัฒนา
แอพพลิ เคชัน่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยแบ่ งว่าแต่ละส่ วนในการพัฒนาควรจะใช้เครื่ องมื อ
ใดบ้างในการพัฒนาส่ วนนั้น เช่ น การสร้ างโมเดลตัวละคร 3 มิ ติ รวมถึ งการเคลื่ อนไหว
ของตัวละครในรู ป แบบ 3 มิ ติ ผูจ้ ัดท าเลื อ กใช้ซ อฟต์แ วร์ Maya เป็ นตัวพัฒ นา รวมถึ ง
ซอฟต์แวร์ Adobe Fuse ในการสร้างโมเดลตัวละครและการเคลื่อนไหว อีกด้วย ในส่ วนที่
ใช้แสดงโมเดลตัวละคร 3 มิติ เมื่อนากล้อง จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรื อ Tablet
ส่ อ งกับ การ์ ด และส่ ว นของสกิ ล การโจมตี แ ละเอฟเฟกต์ใ นการต่ อ สู ้ ผู จ้ ัด ท าเลื อ กใช้
ซอฟต์แวร์ Unity และปลัก๊ อิน Vuforia เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา และสัญลักษณ์ Marker
ของการ์ ด ผู ้จ ัด ท าได้เลื อ กใช้ซ อฟต์แ วร์ Adobe Photoshop และ Adobe illustrator เป็ น
เครื่ องมือในการออกแบบสัญลักษณ์ Marker ของการ์ด
1.4.3 ออกแบบระบบงาน (System Design)
ขั้นตอนการออกแบบระบบ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ และ
ส่ วนของตัวละคร
1.4.3.1 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้
1.4.3.1.1 การออกแบบสัญลักษณ์ Marker บนการ์ด
1.4.3.1.2 การออกแบบหน้าตา UI (user interface) ในแอพพลิเคชัน่ บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.4.3.2 ส่ วนของตัวละคร
1.4.3.2.1 การออกแบบรู ปร่ าง ลักษณะ ตัวละคร 3 มิติ
1.4.3.2.2 การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ
1.4.3.2.3 การออกแบบสกิลที่ใช้ในการโจมตีและเอฟเฟกต์ในการต่อสู ้
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมู ล รวมถึ งการออกแบบระบบงาน เพื่อที่ จะนามาพัฒนาระบบ ให้อยู่ในประเภทของ
Mobile Application ที่ทางานบนโทรศัพ ท์ สมาร์ ทโฟน บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
โดยน าโปรแกรมและซอฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆมาเป็ นเครื่ องมื อ ในการพั ฒ นาระบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1.4.4.1 โปรแกรม Unity 3D ใช้ในการเกมในรู ปแบบ AR (Augmented Reality)
และเอฟเฟกต์ในการต่อสู ้
1.4.4.2 โปรแกรม Autodesk Maya ใช้ในการสร้างโมเดลตัวละครในรู ปแบบ 3 มิติ
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1.4.4.3 โปรแกรม Vuforia ใช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งโมเดลและสั ญ ลัก ษณ์
Marker
1.4.4.4 โปรแกรม Adobe Fuse ใช้ในการสร้างโมเดลตัวละครในรู ปแบบ 3 มิติ
1.4.4.5 โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ Marker
1.4.4.6 โปรแกรม Adobe illustrator ใช้ในการสร้างรู ปแบบการ์ด
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ขั้น ตอนในการทดสอบ ผู จ้ ดั ท าได้ท าการทดสอบไปพร้ อม ๆ กับ การพัฒ นา
ระบบ เพื่ อตรวจสอบข้อผิดพลาดในการแสดงผลและการท างานของระบบ ว่ามี ค วาม
ผิดพลาดที่ข้ นั ตอนใดบ้าง หากพบข้อผิดพลาดก็จะดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง และทดสอบ
ระบบอีกครั้งจากพัฒนาระบบเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว
1.4.6 จัดทาเอกสาร (Documentation)
การจัดทาเอกสารอธิบายรายละเอียดภาคนิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย
โดยมีวธิ ีการพัฒนาและขั้นตอนการดาเนิ นภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้เรื่ องราวตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.5.2 ต่อยอดธุ รกิจเกมด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
1.5.3 สามารถสร้างความบันเทิงพร้อมกับการสอดแทรกเนื้อหาตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.5.4 เสริ มสร้างศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ย เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
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1.6 ระยะเวลำดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2560-2561
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
60
60
60
61
61
1. ศึกษาระบบและความเป็ นไปได้

มี.ค.
61

2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่ น DELL Inspiron 7567-W5671404TH
1.7.1.2 หน่วยความจาหลัก 16 Gigabyte
1.7.1.3 หน่วยความจาสารอง 1 Terabyte
1.7.1.4 โทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบตั ิการ Android
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วนิ โดว์สิบ (Window 10)
1.7.2.2 โปรแกรม Unity 3D
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
1.7.2.4 โปรแกรม Adobe illustrator CS6
1.7.2.5 โปรแกรม Autodesk Maya
1.7.2.6 โปรแกรม Vuforia
1.7.2.7 โปรแกรม Adobe Fuse
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1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 โทรศัพท์มือถือ Smartphone หรื อ Tablet ที่มีกล้อง
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Android Version 5.0 ขึ้นไป

