บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 โปรแกรมออกแบบอนิเมชั่น 3 มิติ Autodesk Maya Version 2017[1]
Autodesk Maya เป็ นโปรแกรมสำหรับงำนสร้ำงโมเดลในรู ปแบบ 3 มิติ และอนิ เมชัน่ ต่ำง
ๆ รวมถึงสื่ อต่ำง ๆ เช่น ภำพยนต์อนิ เมชัน่ , กำร์ ตูนอนิ เมชัน่ 3 มิติ , รำยกำรโทรทัศน์ , วิดีโอ , กำร
พัฒนำเกม อื่น ๆ เพรำะเนื่ องจำก โปรแกรม Autodesk Maya ให้กำรแสดงผลที่สมจริ งที่สุด ทำให้
ถู กยกระดับให้เหนื อกว่ำ ซอฟต์แวร์ ในท้องตลำด ณ ตอนนี้ โดยโปรแกรม Autodesk Maya เป็ น
โปรแกรมรู ป แบบ Open Architecture คื อ สำมำรถแปลงสิ่ งที่ สร้ ำงขึ้ นมำให้เป็ น Script ต่ำง ๆ ได้
รวมถึงมี API รองรับเพื่อที่จะนำไปใช้ในกำรเขียนโปรแกรมในภำษำต่ำง ๆ ได้ เช่น Python , C#
โปรแกรม Autodesk Maya เป็ นเครื่ องมือที่รองรับกำรใช้งำน Graphic 3D ทุกประเภท เช่ น
3D Visual Effects , Computer Graphics อื่ น ๆ และยังเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผูใ้ ช้ง ำนเริ่ ม ต้น และนัก อนิ
เมชัน่ รวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชำญทำงเทคนิ คพิเศษ ให้กำรยอมรับว่ำสำมำรถ ทำให้งำนบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้มีประสิ ทธิภำพได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด

รู ปที่ 2.1 ภำพโปรแกรม Autodesk Maya Version 2017
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2.2 โปรแกรม Unity Version 5.5.6f1[2]
โปรแกรม Unity เป็ นโปรแกรมที่ เอำไว้ใช้ส ำหรับ สร้ ำงสรรค์เกมและออกแบบเกม ซึ่ ง
สำมำรถสร้ำงได้ท้ งั เกม 2D และ เกม 3D โดยเกมที่จะสร้ำงใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ ในกำรเรี ยกใช้งำน
ต่ำง ๆ หรื อกำรเรี ยกใช้ควำมสำมำรถให้ตวั ละครนั้น ๆ ทำกริ ยำท่ำทำงต่ำง ๆ โดยภำษำที่ใช้อยูห่ ลัก
ๆ มีอยู่ 2 ภำษำ ได้แก่ ภำษำ C# และ ภำษำ Javascript
โปรแกรม Unity นั้นเป็ นโปรแกรมที่ใช้งำนง่ำย สำมำรถใช้งำนบนแพลตฟอร์ มต่ำง ๆ ได้
และคุณภำพของเกมที่สร้ำงขึ้นอยูใ่ นระดับสู ง กำรใช้งำนของโปรแกรม Unity มี 2 แบบ ได้แก่ แบบ
ฟรี และ แบบเสี ยค่ำใช้จ่ำย แบบฟรี เวลำเริ่ มเข้ำสู่ หน้ำเกมจะมีสัญลักษณ์ Unity ขึ้นมำ ว่ำเกมนี้ ถูก
สร้ ำงขึ้ นด้วยโปรแกรม Unity ส่ วนแบบเสี ย ค่ำใช้จ่ำยจะไม่ ข้ ึ นสั ญ ลัก ษณ์ Unity เพรำะได้เสี ยค่ ำ
License ของ โปรแกรม Unity แล้ว ค่ำ License ของ Unity เองก็ถือได้วำ่ คุ ม้ ค่ำที่ได้ใช้ License ของ
Unity เพรำะมี ผู ้ใ ช้ ง ำนมำกที่ สุ ด โดยเฉพำะ เกมที่ อ ยู่ บ น App Store และ Google Play โดยเกม
ส่ วนมำกเหล่ำนี้ถูกสร้ำงโดยโปรแกรม Unity

รู ปที่ 2.2 ภำพโปรแกรม Unity Version 5.5.6f1
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2.3 โปรแกรม 3Ds MAX Version 2017[3]
โปรแกรม 3Ds MAX แต่ ก่ อ นมี ชื่ อ เดิ ม ว่ ำ 3Ds Studio MAX เป็ นโปรแกรมจำกบริ ษ ัท
เดี ยวกับโปรแกรม Maya บริ ษทั Autodesk เป็ นบริ ษทั ด้ำนกรำฟิ ก โมเดลสำมมิ ติและอนิ เมชั่น ณ
ปั จจุบ นั นี้ โปรแกรม 3Ds MAX ได้ถูกพัฒนำให้ดีข้ ึ นเป็ นอย่ำงมำก ในส่ วนของ Plug-in และ กำร
สร้ำงสรรค์งำน Animation ต่ำง ๆ ให้ผใู ้ ช้สำมำรถใส่ ท่ำทำง Animation ได้ใน Layers ที่แตกต่ำงกัน
เพื่อกำรทำงำนที่ ง่ำยขึ้ น แถมเป็ นโปรแกรมที่ มีควำมยืดหยุ่นสู ง โดยสำมำรถนำจินตนำกำรของผู ้
สร้ำงสรรค์ผลงำน มำสร้ำงสรรค์ Model ได้อย่ำงไม่มีขีดจำกัด ถือเป็ นโปรแกรมอเนกประสงค์ที่มี
ควำมสำมำรถสร้ำงสรรค์เกม , สร้ำงหนัง , รวมถึงงำนทำงด้ำนออกแบบสถำปัตยกรรม และอื่น ๆ

รู ปที่ 2.3 ภำพโปรแกรม 3Ds MAX Version 2017
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2.4 โปรแกรม Adobe Fuse[4]
Adobe Fuse คื อโปรแกรม ที่ ใช้สร้ ำงตัวละครโมเดล 3 มิ ติ ที่ สำมำรถปรับแต่ง ตัวโมเดล
รู ปร่ ำง ใบหน้ำ หรื อ เสื้ อผ้ำ ให้มีลกั ษณะตำมที่ตอ้ งกำร เพื่อนำตัวละครที่สร้ำงขึ้นมำไปใช้งำน โดย
สำมำรถ นำไฟล์ที่ได้ ไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น กำรสร้ำงสื่ อโฆษณำ กำรนำไปพัฒนำเกมต่ำง ๆ

รู ปที่ 2.4 ภำพโปรแกรม Adobe Fuse
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2.5 Augmented Reality[5]
Augmented Reality Technology คื อเทคโนโลยีที่ ผ สมผสำนระหว่ำงโลกควำมจริ ง และ
โลกเสมือน ที่ผสมผสำนกันผ่ำนซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ เชื่ อมต่อต่ำง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเป็ นข้อมูลที่
ประกอบอยู่บนโลกเสมือน (Virtual
world) เช่ น งำนกรำฟฟิ ก , วิดีโอ , ข้อควำมต่ำง ๆ ที่ซ้อนทับ
2
กันบนโลกควำมจริ ง โดย Augmented Reality จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แบบที่ใช้สัญลักษณ์
หรื อที่เรี ยกกันว่ำ “Marker” หรื อจะเรี ยกอีกอย่ำงว่ำ “AR code” โดยจะสำมำรถใช้งำนได้ ผ่ำนกล้อง
และ ถูกประมวลผลรู ปภำพ เมื่อเจอสัญลักษณ์ จะแสดงข้อมูลออกมำเป็ นภำพสำมมิติ และ สำมำรถ
หมุนได้ 360 องศำ
ขั้นตอนของกำรทำ Augmented Reality ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1. กำรวิเครำะห์ ภำพ (Image Analysis) คื อกำรค้นหำ Marker จำกภำพ และ หำ Marker
Database ที่มีกำรเก็บของข้อมูล Marker เพื่อนำมำวิเครำะห์ รู ปแบบและองค์ประกอบ
ของ Marker นั้น ๆ
2. กำรค ำนวณหำค่ ำต ำแหน่ ง เชิ ง 3D หรื อเรี ย กว่ำ “Pose Estimation” ของ Marker เพื่ อ
เทียบกับกล้องที่ใช้ส่อง Marker
3. กำรสร้ำงภำพ เพื่อที่จะนำ โมเดลสำมมิติ หรื อที่ เรี ยกว่ำ “3D Rendering” เพื่อทำกำร
เพิม่ ข้อมูลเข้ำไปในภำพ โดยใช้ค่ำที่ประมวลผลกำรคำนวณที่ได้จำกภำพเสมือนจริ ง
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2.6 โปรแกรม Vuforia[6]
โปรแกรม Vuforia คือ Augmented Reality Software Development Kit (SDK) เป็ นปลัก๊ อิน
ที่คอยช่ วยพัฒนำให้ Software ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ได้ง่ำยขึ้น รวมถึ งยังสำมำรถที่
จะพัฒ นำ Virtual Reality ได้อีก ด้วย โดยปลัก๊ อิ นนี้ ส ำมำรถใช้ได้บ นหลำยอุ ป กรณ์ ไม่ ว่ำจะเป็ น
สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็ นต้น โดยปลัก๊ อิน Vuforia ถูกใช้เป็ นส่ วนขยำยที่สำมำรถที่จะใช้
ร่ ว มกับ โปรแกรม Unity เพื่ อ ที่ จ ะน ำไปพัฒ นำออกมำเป็ นเกมได้ และ ยัง สำมำรถใช้ ไ ด้ ท้ ั ง
ระบบปฏิบตั ิกำร IOS และ ระบบปฏิบตั ิกำร Android
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2.7 Animation[7]
Animation อนิ เมชั่น หรื อภำพนิ่ งหลำย ๆ ภำพ ฉำยต่อกันด้วยควำมเร็ วสู ง ทำให้เกิ ดกำร
เคลื่อนไหว โดยปกติแล้วควำมเร็ วของภำพเคลื่อนไหวจะฉำยที่ควำมเร็ วต่ำงกัน ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของ
กำรแสดงผล Output โดยสำมำรถแบ่ ง ประเภทของ Animation ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 2D
Animation มองเห็ นได้แค่ ควำมสู ง และ ควำมกว้ำง ส่ วน 3D Animation สำมำรถมองเห็ นได้ท้ งั
ควำมสู ง ควำมกว้ำง และ ควำมลึ ก ของภำพ ซึ่ งจะให้ ค วำมสมจริ งมำกที่ สุ ด รู ป แบบของภำพ
Animation มีท้ งั หมดด้วยกัน 3 แบบ 1. Traditional Animation คือภำพเคลื่อนไหวที่เกิดจำกกำรวำด
ภำพทีละหลำย ๆ พันภำพ และฉำยภำพเหล่ ำนั้น ผ่ำนกล้องโดยใช้เวลำไม่กี่วินำที 2. Stop Motion
คือภำพเคลื่อนไหวที่ผูส้ ร้ำง ทำกำรเคลื่อนไหว กับแบบจำลอง Model เอง 3. Computer Animation
ภำพเคลื่ อนไหวที่ใช้หลักกำร 2D ผสมผสำน กันกับตัวโปรแกรม ซึ่ งเป็ นวิธีที่ประหยัดเวลำและ
ต้นทุนเป็ นอย่ำงมำก
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2.8 การเปรียบเทียบฟังก์ชั่นระหว่างเกมตานานสงครามจักรราศีและเกมแนว Turn Based
ตำรำงที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั กำรทำงำนระหว่ำงเกม Turn Based กับ เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี
เกมแนว Turn Based

เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี

ใช้กำร์ ดในกำรต่อสู ้

✓

✓

แสดงค่ำพลังชีวติ

✓

✓

แสดงค่ำโจมตี

✓

✓

แสดงค่ำป้ องกัน

✓

✓

เลือก Stage ได้

-

-

ท่ำทำงกำรต่อสู ้

✓

-

ใช้กำร์ดเป็ น Marker กำรเล่นเกม

-

✓

ป้ องกันกำรโจมตีได้

✓

✓

เลือกตัวละครที่จะใช้เล่นด้วยกำร
ใช้กำร์ ด ส่ องกล้อง Smart Phone

-

✓

รองรับระบบปฏิบตั ิกำร Android

-

✓

การเปรียบเทียบเกมทั้ง 2 เกม
1. เกม Turn Based ทัว่ ไป จะเป็ นเกมที่สลับกันโจมตีของผูเ้ ล่นกับบอท ที่ระบบเกมสร้ำง
ขึ้นมำ
2. เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War) จะเป็ นเกมที่ใช้ AR เข้ำมำช่วยให้ผู ้
เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ ในเกมมำกยิง่ ขึ้น โดยผูเ้ ล่นสำมำรถนำกำร์ ดเกม มำใช้ โดยกลวิธีที่ผู ้
เล่นนั้น จะสำมำรถชนะคู่ต่อสู ้ได้จำกกำรวำงแผนกำรนำตัวละครเข้ำมำต่อสู ้

