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บทคดัย่อ 
ระบบจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมวส าเร็จรูป  

(3D Cat’s Condo Simulation System) น้ี จัดท า ข้ึ น เพ่ื ออ าน วยความ
สะดวกให้กบัผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการออกแบบคอนโดแมวดว้ยตวัเองในแบบ
ของตวัเองไดต้ามความตอ้งการ โดยใช้โปรแกรมพฒันาเกม 3 มิติ นัน่คือ  
โปรแกรมยูนิต้ี (Unity) โดยระบบจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับ
แมวส าเร็จรูปน้ีสามารถจ าลองการสร้างคอนโดส าหรับแมวแมวได้ใน
รูปแบบ 3 มิติ นอกจากนั้นยงัช่วยค านวณความสูงของคอนโดแมวและ
ราคาของคอนโดแมวตามท่ีผูใ้ชง้านไดส้ร้างไวด้ว้ย รวมทั้งยงัมีการจดัท า
หน้าเว็บเพจส าหรับใช้งานโปรแกรมผ่านทางบราวเซอร์ให้ผู ้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อีกดว้ย 
ค าส าคญั:  ยนิูต้ี ทรีดี, จ าลองการออกแบบคอนโดแมว 
 

Abstract 
This 3D Cat’s Condo Simulation System is designed to 

provide convenience for users and manufacturers. User want to design 
or create a cat condo in their own way by themselves as needed. By 
using 3D game development program that is Unity program. This 
system can simulate the construction of a cat condo in 3 dimensions. In 
addition, it helps calculate the height of the cat condo and all price of 
the cat condo as the user has created. This program also including 
creation a web page for using the program via a browser, allowing users 
to use easily without having to download the program to install on 
computer.  
Keywords:  Unity 3D, Simulation Cat’s Condo 
 

1. บทน า 
ในการท าโครงงานระบบจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับ

แมวส าเร็จรูป จะท าการวางแผนการท างานโดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล

รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัโปรแกรมยนิูต้ี โปรแกรมออโตเ้ดรก ทรีดีเอส
แม็กซ์ (Autodesk 3Ds Max) ภาษาซีชาร์ป (C#) และพีเอ็ชพี (php) ท่ีใช้
ในการเขียนโปรแกรม หลงัจากนั้นจึงออกแบบหน้าโปรแกรม ออกแบบ
โมเดลอุปกรณ์แต่ละช้ิน หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเขียนโปรแกรมในทุก ๆ ส่วน 
เพ่ือให้โปรแกรมสามารถใช้ในการออกแบบคอนโดส าหรับแมวได ้
สามารถค านวณราคาและขนาด ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชใ้นการ
ออกแบบคอนโดส าหรับแมวได้  รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลรายละเอียด
ดงักล่าวไปแสดงผลบนเวบ็ไซต ์ ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.1  รายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ 
 จากข้อมูล ท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  หนังสือ เว็บไซต ์
บทความ เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานและการ
พฒันาโปรแกรมและเกมด้วยโปรแกรมยนิูต้ี การสร้างโปรแกรมจ าลอง
การออกแบบคอนโดส าหรับแมวส าเร็จรูปจึงได้เลือกใช้ภาษาซีชาร์ป  
ในการโปรแกรมต่าง ๆ เน่ืองจากภาษาน้ี เป็นท่ีนิยมในการใชง้านร่วมกบั
โปรแกรมยูนิต้ี[1] ในส่วนของโมเดลอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีแสดงผลบน
โปรแกรมจะใช้โปรแกรมออโตเ้ดรก สามดีเอสแม็กซ์ เป็นเคร่ืองมือใน
การส ร้างช้ิน ส่วนของอุปกรณ์ ต่ าง ๆ  และใช้ จาวาสคริป เอพี ไอ 
(JavaScript API ) นัน่คือเวบ็จีแอล (WebGL) ในการแสดงผลผา่นทางเวบ็
บราวเซอร์ ช่วยให้สามารถพฒันาระบบไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน[2]  
 
2.2 การออกแบบระบบ 
      2.2.1  โมเดลอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโปรแกรม 

โมเดลอุปกรณ์ท่ีออกแบบข้ึนแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท
ประกอบไปดว้ย 

1.  ฐาน (base) 
2.  เสา (pole) 
3.  ท่ีนอน (home) 
4.  ของเล่น (toys) 
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 โครงร่างของอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ละช้ิน ถูกออกแบบและสร้าง
ข้ึนด้วยโปรแกรมออโต้เดรก ทรีดีเอสแม็กซ์   และส่งออก (export) 
ออกมาเป็นไฟล์สามมิติรูปแบบทรีดีเอ็ช (.3DS) เพ่ือน าเข้า (import)  
ไปใช้ในการพฒันาโปรแกรมจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมว
ส าเร็จรูปดว้ยโปรแกรมยนิูต้ีต่อไป 
 

 
ภาพที ่1 ภาพตวัอยา่งการออกแบบโมเดลอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโปรแกรม 

 
 อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีรูปแบบลกัษณะตามท่ีมีการผลิตเพื่อ
จ  าหน่ายจริงในทอ้งตลาด ทั้งรูปลกัษณ์ ราคา ขนาด ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้า
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งซ้ือขายจริง เพ่ือให้ระบบมีความ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
      2.2.2 ฉาก (Scene) 
 ส่วนประกอบส าคญัท่ีช่วยในการสร้างอรรถรถในการใช้งาน
โปรแกรมของผูใ้ช้ ถูกออกแบบให้มีความสวยงาม ดึงดูดให้โปรแกรมน่า
ใช้งาน โดยการใช้โมเดลสามมิติท่ีสร้างจากโปรแกรมออโตเ้ดรก สามดี
แมกซ์  มาใช้งานร่วมกับโปรแกรมยูนิ ต้ี  ท าให้ ส่วนน้ีมีกราฟิกการ
เคล่ือนไหวท่ีสมจริง มีดีไซน์ท่ีน่ารัก เนน้ตอบสนองต่อความช่ืนชอบของ
ผูใ้ชง้านท่ีเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงแมวเป็นหลกั 
 

 
ภาพที ่2  โมเดลประกอบฉากท่ีออกแบบดว้ย Autodesk 3Ds Max 

 เม่ือน าโมเดลท่ีไดม้าเขียนสคริป (Script) ควบคุมการแสดงผล
ให้ มีกราฟิกการเค ล่ือนไหว เช่น  ผิวน ้ า แรงลม แสงท่ีตกกระทบ  
ท าให้โมเดลท่ีเดิมเป็นภาพน่ิงดูสมจริงมากข้ึน ซ่ึงสองส่วนน้ีจะเป็น 
ก ารท างาน ร่วมกัน ระห ว่ างยู นิ ต้ี เก ม เอ็น จ้ิน แล ะ  จ าวาส ค ริป  
(JavaScript) 

 

 
ภาพที ่3 ภาพแสดงฉากท่ีสมบูรณ์ 

 

2.3 หลกัการท างานของระบบ 
 ระบบจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมวแมวส าเร็จรูป  
มีการท างาน ของโปรแกรมท่ีสร้างด้วยยูนิต้ีเกมเอ็นจ้ิน (Unity Game 
Engine) การเช่ือม ต่อและส่งผ่ านข้อมู ลไปบน เว็บไซต์  (Website)  
และเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ท่ีรองรับเอ็ชทีเอ็มแอล 5 (HTML5) 
โดยมีเวบ็จีแอล ท่ีเป็นจาวาสคริป เอพีไอ ช่วยในการแสดงผลกราฟิกสาม
มิติ (3D Graphic) บนเวบ็บราวเซอร์  
 

 
ภาพที ่4  แผนภาพแสดงหลกัการท างานของระบบ 

 
2.4 การควบคุมและการเลือกอุปกรณ์ 

โปรแกรมจ าลองการสร้างคอนโดส าหรับแมวส าเร็จรูปท่ีใช ้ 
ยนิูต้ีเกมเอ็นจ้ินในการพฒันาโปรแกรม มีการควบคุมวตัถุในโปรแกรม
ดว้ยซีชาร์ปสคริป ดงัน้ี 

1. อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการสร้างถูกโคลน (Clone) จาก
โมเดลอุปกรณ์ต้นฉบับด้วยฟังก์ชั่น instantiate[3] เพ่ือน าไปสร้าง
โมเดลต่อไป 
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2. การเคล่ือนยา้ยต าแหน่งของของอุปกรณ์ถูกควบคุมดว้ยเมาส์ 

โดยการใชฟั้งกช์ัน่ OnMouseDown และฟังกช์ัน่ OnMouseDrag[4] 
3. อุปกรณ์แต่ละช้ินจะมีพาแนล (Panel) ในการควบคุม เพื่อใช้

ยนืยนัการโดยกดปุ่ มเลือกอุปกรณ์และยกเลิกการเลือกอุปกรณ์ช้ินนั้น 
4. การยกเลิกอุปกรณ์ใชฟั้งกช์ัน่ destroy(GameObject)[4] 

 เพ่ือลบอุปกรณ์ท่ีถูกโคลนข้ึนมา โดยมีปุ่ มลบ  (Delete)  ซ่ึงจะถูกวางไวใ้น
พาแนลท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

5. การยืนยนัการเลือกอุปกรณ์ใช้ปุ่ ม (UI Button)[5] ในการ
ยนืยนัการเลือกอุปกรณ์ช้ินนั้น ซ่ึงปุ่ มยนืยนัจะถูกวางในพาแนลท่ีไดก้ลาว
ไวข้า้งตน้ 

โดยการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละช้ินแต่ละคร้ังจะต้องท าการ
เลือกใชต้ามขั้นตอนดงัแผนภาพดา้นล่างน้ี 

 

 
ภาพที ่5 แผนภาพการเลือกใชแ้ละยืนยนัการเลือกอุปกรณ์ 

 

2.5 การค านวณค่าต่าง ๆ 
 ระบบจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมวส าเร็จรูปมีส่วน
ในการค านวณค่าของราคารวมของแต่ละอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชง้านไดเ้ลือกข้ึนมา
ใช้สร้างคอนโดส าหรับแมว และค านวณขนาด ความกวา้ง ความยาว  
และความสูง โดยน าค่าท่ีบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของอุปกรณ์แต่ละช้ินมา
ค านวณ ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกนัของยูนิต้ีกับพีแอชพีและฐานข้อมูล 
(Database) 
 การน าค่าจากฐานขอ้มูลมาใช้งาน โปรแกรมจะตอ้งส่งค่าไอดี
ของอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้เลือก ไปยงัไฟล์พีเอ็ชพีท่ีท  าหน้าท่ีรับค่าและสอบถาม 
(Query)[6] ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล แลว้น ามาค านวณค่าก่อนจะส่งกลบัไปท่ี
โปรแกรมเพ่ือแสดงผลให้ผูใ้ชไ้ดท้ราบ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่6 แผนผงัแสดงวิธีการน าค่ามาค านวณ 

 

2.6 การแสดงผลบนเวบ็ไซต์ 
ระบบจ าลองการสร้างคอนโดแมวส าเร็จรูปนั้ น เพ่ือความ

สะดวกของผู ้ ใช้ งาน  โดยผู ้ ใช้ ไม่ จ  า เป็ น ต้อ งติ ดตั้ งโป รแกรม  
จึงจดัท าให้มีการท างานบนเวบ็บราวเซอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
โดยท าการสร้างและรัน (Build and Run) ด้วยเว็บจีแอล ซ่ึงเป็นแพลท
ฟอร์ม (Platform) ซ่ึงมีจาวาสคริป เอพีไอ ช่วยในการแสดงผลกราฟิกสาม
มิติ ใชง้านไดดี้บนบราวเซอร์ โครม (Browser Chrome) และใชง้านไดก้บั 
บราวเซอร์อ่ืน ๆ ท่ีรองรับเวบ็จีแอลและเอ็ชทีเอ็มแอล 5 ซ่ึงในส่วนของ
โปรแกรมจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมวส าเร็จรูปสามมิติน้ีจะ
ใช้รูปแบบของยูนิ ต้ี เว็บจีแอลในการแสดงผล ผลการแสดงผลบน
เวบ็ไซตจ์ะไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที ่7 ภาพแสดงการเร่ิมตน้โปรแกรมท่ีแสดงบนบราวเซอร์โครม 
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ภาพที ่8 ภาพแสดงฉากและส่วนการติดต่อกบัผูใ้ชง้านท่ีแสดงบนบราวเซอร์ 

 
 จะเห็นไดว้า่ กราฟิกท่ีใชใ้นโปรแกรมท่ีเป็นกราฟิกสามมิตินั้น
มีจ านวนมาก การแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ท่ีมีหน่วยความจ าท่ีถูก
จดัสรรมาให้ไม่มากจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงจ านวนของสคริปท่ีน าใช้งาน 
ไม่ให้ มีโพรเซส(process) ท่ีมากเกินไป เพ่ือให้การประมวลผลและ
แสดงผลมีความล่ืนไหลมากท่ีสุด 
 

3. สรุป 
จากข้อมูล ท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  หนังสือ เว็บไซต ์

บทความ เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานและการ
พัฒนาโปรแกรมและเกมด้วยโปรแกรมยูนิ ต้ี  เพ่ือน ามาใช้พัฒนา
โปรแกรมจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมวแมว 3 มิติ พบว่ายนิูต้ี 
สามารถช่วยในเร่ืองของการควบคุมส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งานและอ็อบเจ็ค 
(Object) ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถท างานร่วมกบัโมเดลท่ีสร้าง
ดว้ยโปรแกรมออโตเ้ดรก ทรีดีเอสแม็กซ์ ท่ีเป็นรูปแบบไฟล์ทรีดีเอสได ้
ซ่ึงท าให้กราฟิกสามมิติในโปรแกรม มีความสวยงามดึงดูดผูใ้ช้งานได้
เป็นอยา่งดี และมีความสมจริงมากยิง่ข้ึนดว้ย 

การพฒันาโปรแกรมจ าลองการออกแบบคอนโดส าหรับแมว 
3 มิติ ได้น าเว็บจีแอล ซ่ึงเป็นมาตรฐานการแสดงผลกราฟิกด้วยจีพียูบน
เวบ็ ซ่ึงท าให้สามารถน าโปรแกรมท่ีจดัท าข้ึนไปใช้งานบนเวบ็บราวเซอร์ 
ท่ีรองรับเอ็ชทีเอ็มแอล 5 ได้ ช่วยให้ผูใ้ช้งานเขา้ถึงโปรแกรมไดโ้ดยง่าย 
โดยไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ตวัโปรแกรมท่ีจดัท าข้ึนมา สามารถค านวณขนาดความกวา้ง ความยาว 
และความสูงของคอนโดส าหรับแมวได ้รวมทั้งสามารถค านวณราคาของ
คอนโดส าหรับแมวท่ีจดัท าข้ึนมาไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีสนใจรายระเอียดต่าง ๆ ในตวัคอนโดส าหรับ
แมวท่ีออกแบบข้ึนด้วย สามารถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ 
พิจารณาถึงความคุม้ค่าและการน าไปใชป้ระโยชน์จริงไดอี้กดว้ย 

ระบบจ าลองการออกแบบคอนโดแมวส าเร็จรูปน้ี ยงัสามารถ
พัฒนาต่อให้รองรับการใช้งานในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ
ออกแบบคอนโดส าหรับแมวได้ และยงัสามารถน าระบบน้ีไปพฒันาต่อ
เพ่ือให้ใช้ได้จริงในการออกแบบ ซ้ือ ขาย คอนโดส าหรับแมว รวมทั้ง
พฒันาต่อให้สามารถใชง้านไดใ้นอีกหลาย ๆ แพลตฟอร์มไดใ้นอนาคต 

4. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีให้ก  าลังใจสนับสนุนตลอดมา 

จนท าให้ประสบความส าเร็จ ในการจดัท าโครงงานตามท่ีตั้งใจไว ้และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีได้ให้การสนับสนุนโครงงานไว ้ 
ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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