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ง 

13530176 : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
เร่ือง: โครงการออกแบบเกมเร่ือง “อมอคเนสทาวเวอร” 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความบันเทิงสําหรับผูใชงานสรางทักษะในการ
วางแผนคิดวิเคราะหรวมถึงพัฒนาความสามารถของทีมงานผูพัฒนาโครงการเน่ืองดวยในปจจุบันน้ัน
โทรศัพทไรสายแทบเลตไดเขามาเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิตของคนในสังคมไปเรียบรอยแลวและ
สิ่งหน่ึงที่สังเกตุเห็นไดชัดคือจะตองมีการเลนเกมบนอุปกรณเหลาน้ันเพ่ือผอนคลายในเวลาวางหรือ
เสริมทักษะในดานตางๆไมวาจะเปนเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือคนในกลุมวัยทํางานตางก็เลือกเกมเปน
หนึ่งทางเลือกในการพักผอนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและแกไขปญหา 
  ดวยเหตุนี้ จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาเกมลงบนอุปกรณเคลื่อนที่ไรสายเพ่ือที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูใชในสังคมซ่ึงการแกปญหาเปนหน่ึงในสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่ตองการสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเหลานี้เพ่ือ
สงผลตอการเ รียนรูและการดํารงชีวิตในอนาคตอีกทั้งยังสามารถทําเอาความสามารถของ
Socialnetworkเขามาประยุกตใชในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานไดทั้งความสนุกความรูความ
เพลิดเพลิน IQ  และ EQ อีกดวย 
  ผูจัดทําไดศึกษาขั้นตอนตาง ๆ และพัฒนาเกมน้ีขึ้นมาอยางเต็มความสามารถ เพ่ือให
ผูใชงานไดรับความเพลิดเพลิน และไดรับประโยชนจากการเลนเกม ไดพัฒนาความสามารถ ทักษะใน
การคิด วิเคราะห และวางแผนขั้นตอนการเลน ซ่ึงผูพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคต เกมน้ีจะมี
สวนในการเสริมสรางทักษะของผูใชงาน และสามารถนําไปตอยอดในชีวิตจริงไดอีก 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและการอบรมที่ดีจากอาจารย์

ณัฐพรกาญจนภูมิซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้ารวมทั้งอาจารย์สิทธิชัยเทพไพฑูรย์อาจารย์ตวงเธียรธนูอาจารย์อนุชาอารี
พรรคอาจารย์สุรพงษ์วีระรักษ์เดชาและอาจารย์เนนินอนันต์บัญชาชัยที่กรุณาให้ค าปรึกษาค าแนะน า
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ให้ความรู้ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งจนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดาครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนแนะน าให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุค
สมัยโดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ต 
ระบบสื่อสารไร้สาย ซึ่งทุกวันนี้ระบบสื่อสารไร้สายได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่แค่เอาไว้
ติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องผ่อนคลายความเคลียดได้อีกด้วย เพราะสามารถ
ฟังเพลง และเล่นเกมได้ด้วย ในจุดนี้ เองการท าเกมลงบนโทรศัพท์มือถือ จะเป็นการช่วยลด
ความเครียดของผู้คนที่ เครียดจะงานได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือท าให้ผู้เล่นผ่อนคลายความเครียด 
2.เพื่อเป็นการฆ่าเวลาของผู้เล่นระหว่างเดินทางกลับบ้าน 
3.เพื่อความบันเทิง 
 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
ตัวเกมเป็นแบบบุกทะร่วงไปข้างหน้า โดยมีการเลือกป้อมเพ่ือใช้ในการก าจัดมอนเตอร์ 

ส าหรับการพัฒนาใช้ Construct2 ในการพัฒนาโดยใช้ Event Sheet โดยเขียนในรูปแบบ 
Object Oriented Programming (OOP) สามารถเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล JSON และ เชื่อมต่อกับ 
facebook ในการแสดงสกอร์รวมทั้งชวนเพื่อนเล่นได้ 
 
1.4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในส่วนของ Graphic และ Animation ในส่วน Graphic ออกแบบป้อมเกือบ
ทั้งหมด และมอนเตอร์บางส่วน ส่วนAnimation รับผิดชอบทั้งหมด 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และความน่าจะเป็น ผู้เล่นจะสนุกไปกับ
การเลือกป้อมเพ่ือก าจัดมอนเตอร์  
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บทที่ 2 

ทฤษฎ ี

 
2.1 ทฤษฎีสี  

2.1.1 ความหมายของสี(COLOUR)   
สี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจให้เกิดความเข้มของ
แสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทําให้เกิด
ความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะ
ศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้
บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสัน
แตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพ่ือประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ 
เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทําความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสําเร็จ
ในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความ
สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
คําจํากัดความของสี  

1. แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้ 
2. แม่สีที่เป็นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ําเงิน 
3. สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี 

คุณลักษณะของสี 
สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง 
น้ําเงิน 
สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ท่ีถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู 
สีแก่ (SHADE) ใช้เรียกสีแท้ท่ีถูกผสมด้วยสีดํา เช่น สีน้ําตาล 

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของสี  
มนุษย์เริ่มมีการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีทั้งการเขียนสีลงบนผนังถ้ํา ผนังหิน บนพ้ืนผิว
เครื่องปั้นดินเผา และที่อ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถ้ํา(ROCK PAINTING) เริ่ม ทําตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย ภาพเขียนสีที่มี
ชื่อเสียงในยุคนี้พบที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรได้สํารวจพบ
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ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ํา และ เพิงหินในที่ต่างๆ จะมีอายุระหว่าง 1500-4000 ปี 
เป็นสมัยหินใหม่และยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้ําในอ่าวพังงา ต่อมาก็
ค้นพบอีกซึ่งมีอยู่ทั่วไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เป็นต้นสีที่เขียนบนผนังถ้ําส่วนใหญ่เป็นสีแดง 
นอกนั้นจะมีสีส้ม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้ําตาล และสีดําสีบนเครื่องปั้นดินเผา ได้ค้นพบการเขียนลาย
ครั้งแรกที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ.2510 สีที่เขียนเป็นสีแดงเป็นรูปลายก้านขดจิตกรรมฝา
ผนังตามวัดต่างๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานว่า ใช้สีในการเขียนภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจํากัด
เพียง 4 สี คือ สีดํา สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมัยโบราณนั้น ช่างเขียนจะเอาวัตถุต่างๆใน
ธรรมชาติมาใช้เป็นสีสําหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใช้ทําสีขาว สีดําก็เอามาจากเขม่าไฟ หรือ
จากตัวหมึกจีน เป็นชาติแรกท่ีพยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาติได้มากกว่าชาติอ่ืนๆ คือ ใช้หินนํามาบด
เป็นสีต่างๆ สีเหลืองนํามาจากยางไม้ รงหรือรงทอง สีครามก็นํามาจากต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้า
เรื่องสีก็เพ่ือที่จะนํามาใช้ ย้อมผ้าต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว 
คือ สีดําโดยใช้หมึกจีนเขียนสีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. สีธรรมชาติ 
  2. สีที่มนุษย์สร้างข้ึน 
สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย์ สีของท้องฟูายามเช้า เย็น สีของรุ้งกิน
น้ํา เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ พ้ืนดิน ท้องฟูา น้ําทะเล  
 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือได้สังเคราะห์ขึ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจากแสงต่างๆ เช่น 
ไฟฟูา นํามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นํามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร การจัดฉากเวที 
โทรทัศน์ การตกแต่งสถานที่ 

2.1.3 แม่สี (PRIMARIES)  
สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งกําเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกที่มีต่อสีของมนุษย์แต่ละ
กลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆที่ปรากฏนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่างกันตามชนิดและ
ประเภทของสีนั้น 
แม่สี คือ สีที่นํามาผสมกันแล้วทําให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิมแม่สี มีอยู่  2 ชนิด คือ 
  1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สี
เหลือง และสีน้ําเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี  ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสีคุณสมบัติของแสงสามารถ
นํามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น (ดูเรื่อง แสงสี ) 
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  2. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทาง
เคมี มี 3 สี คือ  
สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีที่นํามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการ
ศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ  แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะทําให้เกิด วงจรสี 
ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักท่ีใช้งานกันทั่วไป ในวงจรสี  
จะแสดงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1.4 วงจรสี   ( Colour Circle) 

 
ภาพที่ 2-1 : วงจรส ี
ที่มา : http://riendee.wordpress.com/colour-theory/วงจรส/ี 

สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 
สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทําให้ 
เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่ 
สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ได้สี ส้ม 
สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  ได้สีม่วง 
สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  ได้สีเขียว 
 สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่น ๆอีก 6  สี คือ 
สีแดง ผสมกับสีส้ม  ได้สี ส้มแดง 
สีแดง ผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงแดง 
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง 
สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว  ได้สีเขียวน้ําเงิน 
สีน้ําเงิน ผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงน้ําเงิน 
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สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง 
วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ สีม่วงกับ
สีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะสีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสี 
ตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติไม่นิยมนํามาใช้ร่วมกัน เพราะจะทําให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การ
นําสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกัน อาจกระทําได้ดังนี้ 

1. มีพ้ืนที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย 
2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี 
3. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสี 

สีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา  
สีน้ําตาล เกิดจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน้ําตาลมี 
คุณสมบัติสําคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอ่ืนแล้วจะทําให้สีนั้น ๆ เข้มข้ึนโดยไม่เปลี่ยน 
แปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสีน้ําตาล 
สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติ 
ที่สําคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอ่ืน ๆ แล้วจะทําให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนที่เป็นเงา ซึ่งมีน้ําหนัก 
อ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้าผสมมาก ๆ เข้าจะกลายเป็นสีเทา 
แม่สีวัตถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)  
แม่สีวัตถุธาตุนั้นหมายถึง “วัตถุที่มีสีอยู่ในตัว” สามานํามาระบาย ทา ย้อม และผสมได้เพราะมีเนื้อสี
และสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย ด้วยการ
ผสมของแม่สีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สีคือ 
  1. น้ําเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
  2. แดง (CRIMSON LEKE) 
  3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ําเงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสม
กันในตัวแล้วกลายเป็นสีเขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง 
สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ําเงินซึ่ ง
ผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง 
สีน้ําเงิน (PRESSION BLUE) สะท้อนรังสีของสีน้ําเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้ว
ผสมกันก็จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ําเงิน 
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2.1.5 ระบบสี  RGB 
              ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม 
จะเกิดแถบสีที่เรียกว่า สีรุ้ง ( Spectrum ) ซึ่งแยกสีตามที่สายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด 
เหลือง  เขียว  น้ําเงิน  คราม  ม่วง       ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ที่มีช่วงคลื่นที่สายตา 
สามารถมองเห็นได้ แสงสีม่วงมีความถี่คลื่นสูงที่สุด      คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง 
เรียกว่า อุลตราไวโอเลต  ( Ultra Violet ) และคลื่นแสงสีแดง มีความถี่คลื่นต่ําที่สุด คลื่นแสง 
ที่ต่ํากว่าแสงสีแดงเรียกว่า อินฟราเรด ( InfraRed)   คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าสีม่วง และต่ํา 
กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้  และเมื่อศึกษาดูแล้วแสงสีทั้งหมดเกิดจาก 
แสงสี  3  สี คือ สีแดง ( Red )  สีน้ําเงิน ( Blue)และสีเขียว ( Green )ทั้งสามสีถือเป็นแม่สี 
ของแสง  เมื่อนํามาฉายรวมกันจะทําให้เกิดสีใหม่ อีก  3  สี คือ  สีแดงมาเจนต้า  สีฟูาไซแอน 
และสีเหลือง  และถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว  จากคุณสมบัติของแสงนี้เรา 
ได้นํามาใช้ประโยชน์ทั่วไป  ในการฉายภาพยนตร์    การบันทึกภาพวิดีโอ      ภาพโทรทัศน์ 
การสร้างภาพเพ่ือการนําเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้น 
การผสมสี วัตถุธาตุ  
แม่สีวัตถุธาตุ  แดง เหลือง และสีน้ําเงิน นั้น ผสมกันแล้วเกิดสีขึ้นอีกหลายสีแม่สีวัตถุธาตุ 
(PIGMEMPAR Y PRIMARIES) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีขั้นที่หนึ่ง 
ขั้นที่ 1 คือสี 
  1. น้ําเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
  2. แดง (CRIMSOM LEKE) 
  3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
แม่สีทั้งสามถ้านํามาผสมกัน จะได้เป็นสีกลาง (NEUTRAL TINT) 
สีขั้นที่ 2 (SECONTARY HUES) เกิดจากการนําสีแท้ 2 สีมาผสมกันในปริมาณเท่ากันจะเกิดสีใหม่ขึ้น
น้ําเงิน ผสม แดง เป็น ม่วง (VIOLET) 
น้ําเงิน  เหลือง  เขียว (GREEN) 
แดง  เหลือง  ส้ม (ORANGE) 
สีขั้นที่ 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีขั้นที่ 2 กับแม่ (สีขั้นที่ 1) ได้สีเพิ่มข้ึนอีกคือ 
เหลือง ผสม เขียว เป็น เขียวอ่อน (YELLOW – GREEN) 
น้ําเงิน  เขียว  เขียวแก่ (BLUE – GREEN) 
น้ําเงิน  ม่วง  ม่วงน้ําเงิน (BLUE – VIOLET) 
แดง  ม่วง  ม่วงแก่ (RED – VIOLET) 
แดง  ส้ม  แดงส้ม (RED – ORANGE) 
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เหลือง  ส้ม  ส้มเหลือง (YELLOW – ORANGE) 
แผนภาพสรุปวงจรสี 
การผสมกันของแม่สีช่างเขียนได้สีอยู่ 3 ขั้น ดังนี้ 
สีขั้นที่ 1 (Primary Color) ได้แก่ 
สีแดง  สีเหลือง  สีน้ําเงิน 
สีขั้นที่ 2 (Secondary Hues) เป็นการนําเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณเท่า ๆ กัน จะได้สีใหม่อีก 3 สี 
ดังนี้ 
สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เป็น สีส้ม 
สีแดง ผสมกับ สีน้ําเงิน เป็น สีม่วง 
สีเหลืองผสมกับ สีน้ําเงิน เป็น สีเขียว 
 สีขั้นที่ 3 (Tertiary Hues) เกิดจากนําเอาแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่ 2 โดยจะได้สีใหม่เพิ่มอีก 6 สี ดังนี้  
สีแดง     ผสม สีม่วง    เป็น สีม่วงแดง 
สีแดง     ผสม สีส้ม     เป็น สีส้มแดง 
สีเหลือง ผสม สีส้ม     เป็น สีส้มเหลือง 
สีเหลือง ผสม สีเขียว  เป็น สีเขียวเหลือง 
สีน้ําเงิน ผสม สีม่วง   เป็น  สีม่วงน้ําเงิน 
สีน้ําเงิน ผสม สีเขียว  เป็น  สีเขียวน้ําเงิน 
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2.1.6 วรรณะของสี 

 
ภาพที่ 2-2 : การแบ่งวรรณะของสี 
ที่มา : http://piyadacolortheory.blogspot.com/2014/01/tone-of-color.html 

วรรณะของสี  คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งท่ี 
สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 

1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง 
สีม่วงแดงและสี 
ม่วง สีใน  วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่าง 
ไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ําตาลหรือสี 
เทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน 

2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียว
น้ําเงิน สีน้ําเงิน  
สีม่วงน้ําเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา 
 สีดํา สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ใน 
กลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลือง 
และสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
สีเพิ่มน้ําหนักข้ึนด้วยการใช้สีดําผสม ( shade) 
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ตารางที ่2-1 : ตารางแสดงความหมายของสี 

ชื่อสี ความหมาย-อารมณ ์

Yellow-Green การเจ็บปุวย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก 

Yellow ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ – การสร้าสรรค์ 

White 
ความบริสุทธิ์ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – ความ
ยุติธรรม 

Red พลัง – อันตราย – สงคราม – อํานาจ 

Purple 
ความหยั่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – คามสง่างาม 
– อํานาจ 

Pink เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ 

Orange กําลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กําลังใจ – ความสุข 

Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด 

Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก 

Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ - 

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ 

Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน 

Green ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ 

Gold สติปัญญา – ความร่ํารวย – ความสว่าง – ความสําเร็จ – โชคลาภ 

Dark Yellow: การตักเตือน – การเจ็บปุวย – ความเสื่อม – ความอิจฉา 

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กําลังใจ 

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรูหรา 
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Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา 

Dark Blue 
ความจริง – สัจธรรม – อํานาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การ
ปูองกัน 

Brown ความอดทน – ความมั่นคง 

Blue 
สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส – 
ความถูกต้อง 

Black 
ความลึกลับ – ความตาย – อํานาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งชั่วร้าย 
– ความประณีต 

Aqua การปูองกัน – สุขภาพ 

 

ที่มา : http://homegame9.wordpress.com/ทฤษฎีสี 

 

2.2 ทฤษฎีกายวิภาค 

 2.2.1 การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement) เกิดจากการแปรสภาพกลับไป

มาของเอ็กโท-พลาซึม (Ectoplasm) ซึ่งมีลักษณะข้นหนืดกับเอนโดพลาซึม (Endoplasm) ซึ่งมี

ลักษณะเหลวและไหลได้ โดยการหดและคลายตัวของเส้นใยโปรตีนในไซโทพลาซึม คือ ไมโครฟิลา

เมน(Microfilament)  ซึ่งประกอบด้วยแอกทิน (Actin) และไมโอซิน (Myosin) ทําให้เกิด เท่าเทียม 

(Pseudopodium) ยื่นออกมา พบในโพรติสต์หลายชนิด เช่น อะมีบา (Amoeba) อาร์เซลลา 

(Arcella) ดิฟฟลูเกีย (Difflugia) ฟอรามินิเฟอรา (Foraminifera) นอกจากนี้ยังพบในราเมือก 

(Slime Mold) เซลล์อะมีโบไซต์ (Amoebocyte) ของฟองน้ํา เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์   เป็นต้น 

2.2.2 การเคลื่อนไหวโดยใช้แฟลเจลลัม (Flagellum) พบในพวกยูกลีนา (Euglena) เซอรา

เทียม (Ceratium) วอลวอกซ์ (Volvox) คลามิโดโมแนส (Chlamydomonas) ทริปพาโนโซมา 

(Trypanosoma) ฯลฯ 

แฟลเจลลัมโบกพัดจากโคนไปสู่ปลาย ทําให้แฟลเจลลัมเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นและ

เกิดแรงผลักให้ โพรทิสต์เคลื่อนที่ไปยังทิศตา่งๆ ได้  
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โครงสร้างภายในประกอบด้วย ไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงตัวแบบ 9 + 2 

(อยู่ตรงแกนกลาง2 หลอด ล้อมรอบด้วยไมโครทิวบูลที่อยู่กันเปน็คูเ่รียงโดยรอบ 9 คู)่  

2.2.3 การเคลื่อนไหวโดยใช้ซิเลีย (Cilia) พบในพวกพารามีเซียม (Paramecium) วอร์ติเซล

ลา (Vorticella)  ดิดิเนียม (Didinium) ฯลฯ 

การโบกพัดกลับไปมาของซิเลียคล้ายกรรเชียงเรือ ทําให้โพรทิสต์เคลื่อนที่ได้ทุก

ทิศทาง 

โครงสร้างภายในประกอบด้วย ไมโครทิวบูล เรียงตัวแบบ 9 + 2 เช่นเดียวกับแฟล

เจลลัม 

2.2.4 การเคลื่อนไหวของสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง มีรูปแบบแตกต่างกันดังนี้ 

แมงกะพรุน (Jelly Fish) เคลื่อนที่โดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณของกระดิ่งและ

ผนังลําตัว ทําให้ เกิดการพ้นน้ําออกจากลําตัว เกิดแรงดันให้เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่

น้ําพ้นออกมา 

พลานาเรีย (Planaria) เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดและคลายตัวสลับกันของกล้ามเนื้อ

วงกลม(Circular Muscle) และกล้ามเนือ้ตามยาว (Longitudinal Muscle) และกล้ามเนื้อยื้ด 

ระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างของลําตัว (Dorsoventral Muscle) ช่วยทําให้ลําตัวแบบพลิ้วไปในน้ํา 

ไส้เดือนดิน (Earth Worm) เคลื่อนที่โดยการหดและคลายตัวสลับกันแบบ  

แอนตาโกนิซึม(Antagonism) ของกล้ามเนื้อวงกลม ซึ่งอยู่ชั้นนอก และกล้ามเนื้อตามยาวซึ่งอยู่ชั้นใน 

โดยแต่ละ ปล้องมีเดือย(Setae) ช่วยยึดพื้น ทําให้การเคลื่อนที่มีทิศทางแนน่อน 

หอยฝาเดียว (Gastropods) เคลื่อนที่โดยใช้เท้า (Foot) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหนาและ

แบนอยูด้่านทอ้ง ส่วนหอยสองฝา (Bivalves) นอกจากเคลื่อนที่โดยใช้เท้าซึ่งเป็นกล้ามเนื้อยื่นออกมา

เพ่ือคืบคลานแล้ว ยังว่ายน้ํา โดยการปิดเปิดฝาสลับกันอีกด้วย  

หมึก (Squid) เคลื่อนที่โดยการหดตัวของกล้ามเนื้อรอบทอ้พ้นน้ํา ซึ่งเรียกว่า  

“ไซฟอน (Siphon)”ทําให้น้ําถูกพ้นออกมาเกิดแรงดันให้หมึกเคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันข้าม 
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2.2.2 การเคลื่อนไหวของมนุษย์  

ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของระบบอวัยวะดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ระบบโครงกระดูก กระดูกมนุษย์มีทั้งหมด 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 

 
ภาพที่ 2-3 : ระบบโครงกระดูก 

ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 

 1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) เป็นโครงกระดูกแกนกลางของร่างกาย มี 80 ชิ้น ได้แก่ 

กะโหลกศีรษะ (Skull) 29 ชิ้น 

กระดูกสันหลัง (Vertebrae) 26 ชิ้น ประกอบด้วย 

- กระดูกสันหลังบริเวณคอ (Cervical Vertebrae) 7 ชิ้น 

- กระดูกสันหลังหลังบริเวณอก (Thoracic Vertebrae) 12 ชิ้น 
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- กระดูกสันหลังบริเวณสะเอว (Lumbar Vertebrae) 5 ชิ้น 

- กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) 1 ชิ้น 

- กระดูกก้นกบ (Coccyx) 1 ชิ้น 

 2. กระดูกรยางค์ (Appendicular Skeleton) เชื่อมต่อกับกระดูกแกนมี 126 ชิ้น ได้แก่ 

 กระดูกแขน (2 ข้าง รวม 60 ชิ้น) ประกอบด้วย 

- กระดูกตน้แขน (Humerus) - กระดูกปลายแขนทอ้นนอก (Radius) 

- กระดูกปลายแขนทอ้นใน (Ulna) - กระดูกข้อมือ (Carpals) 

- กระดูกฝุามือ (Metacarpals) - กระดูกนิ้วมือ (Phalanges) 

 กระดูกขา (2 ข้างรวม 60 ชิ้น) ประกอบด้วย 

- กระดูกโคนขา (Femur) - กระดูกสะบ้า (Patella) 

- กระดูกหน้าแข็ง (Tibia) - กระดูกนอ้ง (Fibula) 

- กระดูกข้อเทา้ (Tarsals) - กระดูกฝุาเทา้ (Metatarsals) 

- กระดูกนิ้วเท้า (Phalanges) 

- กระดูกไหปลาร้า (Clavicle) 2 ชิ้น 

- กระดูกสะบัก (Scapula) 2 ชิ้น 

กระดูกเชิงกราน (Pelvic Girdle) 2 ชิ้น 

2.2.2.2 ระบบกล้ามเนื้อ ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากกว่า 500 มัด 

แบ่งออกเปน็ 3 ประเภท คือ 

 1. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)  

- เซลล์มีรูปร่างเรียว หัวท้ายแหลม มี 1 นิวเคลียส เห็นเด่นชัด 

- อยู่นอกอํานาจจิตใจ (Involuntary Muscle)  

- การหดและคลายตัวเกิดช้าๆพบในอวัยวะภายใน  เช่น ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถา่ย ระบบ

สืบพันธุ์และหลอดเลือด 

 2. กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle)  

- เซลล์มีหลายนิวเคลียส มักแยกเป็น 2 แฉกเรียงติดต่อกับแฉกของเซลล์อ่ืนๆ ดูคล้ายร่างแห เห็นเป็น

ลาย 

- อยู่นอกอํานาจจิตใจ 
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-ทํางานติดต่อกันตลาดเวลา พบเฉพาะที่หัวใจเท่านั้น 

 3. กล้ามเนื้อลาย (Striated Muscle)  

- เซลล์มีหลายนิวเคลียส ลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายทรงกระบอกยาว 

-อ ยู่ในอํานาจจิตใจ (Voluntary Muscle) สั่งงานได ้โดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลาง 

- พบมากที่สุดในร่างกายโดยยึดเกาะกับกระดูก ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ระบบกล้ามเนื้อลาย  

 
ภาพที่ 2-4 : ระบบกล้ามเนื้อลาย 

ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 
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2.2.3 การเคลื่อนไหวของสัตว์  

แอนทาโกนิซึม (Antagonism) หมายถึง การทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อ 2 ชุด แบบตรงกัน

ข้าม โดยถ้าชุดหนึ่งหดตัว (Contraction) อีกชุดหนึ่งจะคลายตัว (Relax) เช่น การงอแขน หรือการงอ

ขา เกิดจากกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ (Flexor) หดตัว กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ (Extensor) คลายตัว  

ระบบกล้ามเนื้อ  

ภาพที่ 2-5 : ระบบกล้ามเนื้อ 

ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 

A กล้ามเนื้อลายที่ยึดติดกับกระดูก กล้ามเนื้อ Biceps จะยึดติดกับกระดูก Scapula โดยมีเอ็น 

(Tendon) ที่เปน็กล้ามเนื้อเกี่ยวพัน  

B ลักษณะของกล้ามเนื้อลาย ประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle fiber) ที่มี Myofibril เล็กๆ ที่

ยืดหดได ้Myofibril ประกอบด้วยไมโครฟิลาเมนท์  

C การควบคุมการทํางานแบบ Antagonism   
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ภาพที่ 2-6 : ลักษณะของกล้ามเนื้อลายที่มีโปรตีนไมโอซินและแอกติน 

ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 

ตารางท่ี2-2 : ประเภทของกล้ามเนื้อ 

 
ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 
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2.2.3.1 โครงสร้างและการทํางานของกล้ามเนื้อลาย  

 เซลล์กล้ามเนื้อลายประกอบด้วยนิวเคลียสมากกว่า 1 อัน และอยู่ข้างๆ เซลล์ ในส่วนไซโทพลาซึม 

ประกอบด้วย ไมโอไฟบริล (Myofibril) โดยในแต่ละไมโอไฟบริลประกอบด้วย Thick filament ซึ่งมี 

Microfilament ที่เรียกว่า Myosin และ Thin filament ซึ่งมี Microfilament ที่เรียกว่า Actin ถ้า

พิจารณาภาคตัดขวางจะพบว่า ไมโอซิน 1 ใย ล้อมรอบด้วยแอกทิน 6 ใย มีลักษณะเป็นรูป 6 เหลี่ยม  

 ในไมโอไฟบริลนั้น ช่วงความยาวจาก Z-disc หนึ่งไปยังอีก Z-disc หนึ่ง เรียกว่า Sarcomere โดยใน

แต่ละ Sarcomere จะมี A-band ซึ่งมีช่วงเท่ากับความยาวของไมโอซิน ซึ่งใน A-band จะมีไมโอซิน

กับแอกทินซ่อนกัน ส่วนบริเวณกลางๆ ของ A-band ที่มีเฉพาะไมโอซิน เรียก H-band สําหรับช่วงที่

มีเฉพาะแอกทินอยา่งเดียวเรียก I-band  

 
ภาพที่ 2-7 : I-band 

ที่มา : http://www.ppk.ac.th/persons/science/yingsak/files/unit_7.pdf 
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โครงสร้างของ Sarcomere (โครงสร้างที่ประกอบด้วย Z line หนึ่งถึงอีก Z line หนึ่ง) เป็นโครงสร้าง

ที่จะมีการหดตัว ; (B) Thin filament (แอกทิน) อยู่ติดกับ Z line ส่วน Thick filament (ไมโอซิน) 

อยู่ระหว่างแอกทิน I band ประกอบด้วย filament และ Z line, A band ประกอบด้วย Thin 

(บางส่วน) และ Thick filament, H zone ประกอบด้วย Thick filament เท่านั้น โดยยึดติดกับ M 

line ; (C) เป็นส่วนของ Sarcomere ที่หดตัวได้ โดยการเลื่อนตัวของ Thin filament สู่ตรงกลาง I 

brand หายไปในที่สุด  

 

2.3 ความหมายและหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว 

2.3.1 ความหมายของภาพยนตร์ 

คําว่า “ภาพยนตร์” มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอยู่หลายคํา เช่น Motion Picture , Cinema , Film 

และ Movie เป็นต้น 

2.3.2 ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้คํานิยามของภาพยนตร์ไว้ดังนี้ 

ภาพยนตร์ เป็น กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม (Film) แล้วนําออกฉายถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ใน

ลักษณะภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) ซึ่งภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์เป็นเพียงภาพนิ่ง

จํานวนมากที่มีอิริยาบถหรือ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยเรียงต่อเนื่องกันตามเรื่องราวที่

ถ่ายทํา และตัดต่อมา เนื้อหาของภาพยนตร์อาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการ

แสดงให้เหมือนจริง หรือเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการณ์ของผู้สร้าง เพ่ือให้ผู้ชมเกิด

อารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์ในขณะที่รับชม 

2.3.3 หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว 

การที่เราเห็นภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพที่ฉายต่อเนื่องกัน ดูเป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวได้นั้น สามารถ

อธิบายได้ด้วยหลักการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision)  อันเป็นหัวใจของหลักการสร้าง

ภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์ก็คือภาพนิ่งแต่ละภาพที่ ต่อเนื่องกันอย่างมีระบบนั่นเอง  ซึ่งมีที่มาตั้งแต่

ของเล่นที่ชื่อว่า ภาพหมุน ( Thaumatrope )  
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ภาพที่ 2-8 : ภาพหมุน ( Thaumatrope ) 

ที่มา : http://intelligentheritage.wordpress.com/2010/09/18/interesting-optical-device- 

thaumatrope/ 

Thaumatrope (อ่านว่า ธัมมาโทรป) เป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) โดย 

ดร.วิเลี่ยม เฮนรี่ ฟิตตอน (Dr. William Henry Fitton) ซึ่งได้แนวคิดมาจากเซอร์จอห์น เฮอร์เซล ผู้ที่

สังเกตว่าสายตามนุษย์สามารถมองเห็นภาพทั้งสองด้านของเหรียญที่หมุน อยู่ได้พร้อมกัน 

Thaumatrope ทําจากกระดาษแข็งตัดเป็นวงกลม โดยมีรูปภาพหรือภาพวาดทั้งสองด้าน เช่น ถ้า

วาดภาพด้านหนึ่งเป็นกรงนก ส่วนอีกด้านหนึ่งวาดเป็นรูปนก เจาะรูด้านซ้ายและขวาของวงกลมแล้ว

ผูกเชือก เมื่อดึงเชือกให้ภาพพลิกไปมาเร็ว ๆ จะเห็นภาพทั้งสองด้านของกระดาษรวมเป็นภาพ

เดียวกัน นั่นคือจะเห็นภาพนกอยู่ในกรงได้ ซึ่งคําว่า Thaumatrope มาจากภาษากรีก หมายถึง 

Wonder Turning หรือ มหัศจรรย์แห่งการหมุน จึงเป็นหนึ่งในต้นแบบของภาพยนตร์ 

 

2.4 ทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 

การที่เราเห็นภาพหมุน ( Thaumatrope ) เป็นรูปนกอยู่ในกรงได้นั้น สามารถอธิบายได้ด้วย 

ทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตา ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

หลักการที่อธิบายถึงการมองภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา 

คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) โดยนักทฤษฎีและแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. John Ayrton 

Paris ทฤษฎีดังกล่าวอธิบายถึงการมองเห็นภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ไว้ว่า ธรรมชาติของสายตา

มนุษย์ เมื่อมองเห็นภาพใดภาพหนึ่ง หลังจากภาพนั้นหายไป สายตามนุษย์จะยังค้างภาพนั้นไว้ที่เรติ
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น่าในชั่วขณะหนึ่ง ประมาณ 1/15 วินาที และหากในระยะเวลาดังกล่าวมีภาพใหม่ปรากฏขึ้นมา

แทนที่สมองของมนุษย์จะเชื่อม โยงสองภาพเข้าด้วยกัน และหากมีภาพต่อไปปรากฏขึ้นในเวลาไล่เลี่ย

กัน ก็จะเชื่อมโยงภาพไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าชุดภาพนิ่งที่แต่ภาพนั้นมีความแตกต่างกัน

เพียงเล็กน้อยหรือเป็นภาพที่มี ลักษณะขยับเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอยู่แล้ว เมื่อนํามาเคลื่อนที่ผ่านตา

เราอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากระชั้นชิด เราจะสามารถเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้ 

 อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับประการหนึ่ง ก็คือ ก่อนที่จะเปลี่ยนภาพใหม่จะต้องมีอะไรมาบังตา

เราแวบหนึ่ง แล้วค่อยเปิดให้เห็นภาพใหม่มาแทนที่ตําแหน่งเดิม โดยอุปกรณ์ที่บังตาคือชัตเตอร์ 

(Shutter) และระยะเวลาที่ชัตเตอร์บังตาจะต้องน้อยกว่าเวลาที่ฉายภาพค้างไว้ให้ดู มิฉะนั้นจะ

มองเห็นภาพกระพริบไป ดังนั้น เมื่อเอาภาพนิ่งที่ถ่ายมาอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกัน 

แล้วฉายภาพนั้นในเวลาสั้น  ๆ ภาพนิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนว่าเคลื่อนไหว หลักการนี้จึงถูกนํามาใช้ใน

การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตร์ในระยะเวลาต่อมา 

 

2.5 ต านานและประวัติศาสตร์ 

2.5.1 นักบุญนิโกลัส 

 
ภาพที่ 2-9 : นักบุญนิโกลัส 

ที่มา : http://www.salit.org/web/saint/12-2554/December-6.html 

 นักบุญนิโกลัส ที่เรียกกันติดปากว่า  

ซันตาคลอส (ซานตาแปลว่านักบุญ) เกิดที่เมืองปาตารา เอเชียไมเนอร์ ในช่วงศตวรรษที่ 3  เมื่อได้รับ

แต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งมีราประเทศตุรกี ท่านมารู้ว่าชายคนหนึ่งดําเนินชีวิตยากจนแสนสาหัส  ถึง

ขนาดไม่สามารถเลี้ยงดูลูกสาวสามคนได้เนื่องจากเธอทั้งสามไม่สามารถมาหาสามีได้เพราะความ
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ยากจนข้นแค้น จึงส่งเธอทั้งสามคนไปทํางานเป็นโสเภณี พอตกดึก ท่านนักบุญจึงนําทองของท่านทิ้ง

เข้าหน้าต่างบ้านลูกสาวคนโตของชายดังกล่าว ซึ่งนําทองไปเป็นสินสอดและแต่งงานในเวลาต่อมา 

หลังจากนั้นท่านก็ทําเช่นเดียวกันกับลูกสาวคนกลางและคนเล็กของเขา ทว่า ในครั้งสุดท้ายที่ท่าน

นักบุญกําลังโยนทองเข้าหน้าต่างลูกคนเล็ก พ่อของเธอที่เฝูาดูอยู่ก็จําท่านได้และรู้สึกตื้นตันใจกับสิ่งที่

ท่านทําเพ่ือลูกของเขา 

ท่านสิ้นชีวิตในปี 350 แต่ความเมตตากรุณาของท่านโด่งดังไปทั่วโลก ในศตวรรษที่ 19 

บรรดาโปรเตสตันชาวดัชพากันตั้งชื่อท่านว่าซันตาคลอสผู้นําความยินดีมาให้ผู้คนด้วยของขวัญ

คริสต์มาส ชุดสีแดงและมีขอบขนสัตว์สีขาวของชุดซานตาคลอสคือชุดที่ดัดแปลงมาจากชุดและหมวก

สังฆราชของท่านนักบุญ กระทั่งกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับการสมโภชคริสต์มาสแต่ละปีจนทุก

วันนี้ นักบุญนิโกลัส หรือ ซันตาคลอส จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหมายอันแท้จริงของคริสต์มาสซึ่ง

เป็นความรักและความใจดีสําหรับคนยากจนทุกคนในโลก 

 

2.5.2 ตํานานแม่มด 

 
ภาพที่ 2-10 : แม่มด 

ที่มา : https://www.flickr.com/photos/lwr/9144964/ 

  แม่มด/ Witch 

แต่เดิม แม่มดขาวส่วนใหญ่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจจะมาจากความใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม

ธรรมชาติ หรือจากคัมภีร์โบราณทางศาสนา แม่มดขาวบางคนอาจรับศิษย์สําหรับถ่ายทอดวิชา แต่

ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแม่มดดํา แม่มดดําส่วนมากจะยินดีรับศิษย์ ซึ่งส่วนใหญ่

ศิษย์ของแม่มด จะได้รับสิ่งตอบแทนคือ ได้รูปร่างหน้าตาที่มีเสน่ห์สําหรับเพศตรงข้าม ชนิดสุวนันท์ชิด
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ขวาพัชราภาชิดซ้ายไปเลย ทว่าใช่จะได้รับกันมาฟรีๆ นะ สิ่งที่ต้องแลกกับรูปร่างอันอวบอ๋ึมก็คือ การ

ไม่สามารถมีทายาทได้ รางวัลของการเป็นแม่มดดําอีกอย่างก็คือ การมีอายุที่ยืนยาวเป็นร้อยๆ ปี ถึง

อย่างนั้นก็เถอะ มนต์ดําไม่ใช่ครรลองที่ถูกต้องตามธรรมชาติ แม่มดดําทุกคนมักจะพบกับจุดจบที่ทุเรศ

และทรมานเป็นส่วนใหญ่ การเรียนวิชาแม่มดจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใดก็ได้ นับตั้งแต่แรกวัยสาวเป็นต้น

ไป ระยะแรกนั้นจะเริ่มจากคาถาง่ายๆ เช่น ใช้เวทมนตร์ทําเสน่ห์ สาปให้พืชผลเหี่ยวเฉาและเป็นโรค 

รวมถึงมองเห็นอนาคต (ท่ีร้ายๆ) พอวิชาแก่กล้าขึ้นหน่อย ก็มาถึงทําให้ลอยตัวในอากาศ หรือเหาะโดย

ไม่ต้องอาศัยไม้กวาด ขั้นต่อไปก็แปลงร่างให้เป็นสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงการฝึกคาถาข้ันสูงเพ่ือให้มีอํานาจ

เหนือมนุษย์ทั่วๆ ไป ฝึกสําเร็จเมื่อไหร่ก็ออกเปิดสาขารับศิษย์ได้เลย ว่ากันว่า ความยากของการเรียน

วิชาแม่มดนั้นมาจากการไม่มีตํารา ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม สูตรยา หรือเวทมนตร์ ล้วนต้องถ่ายทอดกัน

แบบปากเปล่า ยิ่งแม่มดดํา กว่าจะเป็นแม่มดที่เก่งฉกาจได้ จําต้องอุทิศตนให้กับซาตานผู้เป็นนายแห่ง

ความมืดเสียก่อน อิซโซเบล ดาวดี (Isobel Dowdie) แม่มดสาวผู้อ้ือฉาวแห่งสก็อตแลนด์ สมัย

ศตวรรษที่ 17 เปิดเผยถึงพิธีกรรมของแม่มดว่า ผู้ที่สมัครใจจะเป็นแม่มด ต้องไปยืนแก้ผ้า ต่อหน้า

พยานหลายคน (แม่มดในสมาคมนั่นเอง) โดยปฏิญาณตนว่า จะยอมเป็นข้าช่วงใช้ และขายวิญญาณ 

ให้กับซาตาน หรือมารร้ายจากโลกมืด 

 สมาคมแม่มด 

แม่มดจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายๆ กลุ่มซึ่งเรียกกันว่า สมาคมแม่มด สําหรับสมาคมแม่มดดํา แม่มด

สาวที่เข้ามาใหม่ จะได้เป็นแค่สมาชิกสมทบ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกถาวรตายลงจึงจะได้ขึ้นเป็นสมาชิก

ถาวรตามลําดับอาวุโส แม่มดดําแต่ละกลุ่มจะมีกัน 13 คน เพราะถือเป็นเลขสวยสําหรับผู้บูชาความ

มืด เป็นเลขโชคร้าย ( มีที่มาจากว่า พระเยซูกับอัครสาวกมี 13 คน ในคืนสุดท้ายก่อนตรึงกางเขน 

ซาตานจึงชอบเลขนี้ ) 

กลุ่มแม่มดจะมาชุมนุมกันเดือนละครั้งในคืนวันเพ็ญ และรวมชุมนุมใหญ่แม่มดกลุ่มต่างๆ ปีละสี่ครั้ง 

ล้วนเป็นวันสําคัญทางศาสนาทั้งสิ้น ได้แก่ Candlemas วันที่ 2 ก.พ. Walpergist Night วันที่ 1 พ.ค. 

วันต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ Rammas Day วันฉลองการเก็บเกี่ยวประจําปี และครั้งสุดท้าย ครั้งที่สําคัญ

ที่สุดของปีคือ Halloween วันที่ 31 ตุลาคม 

ตํานานของชาวยุโรปกล่าวว่า ใครที่เกรงกลัวแม่มดสามารถหลบหลีกได้ ด้วยการอยู่แต่ในบ้าน 

โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง หรือคืนที่พวกแม่มดมีงานชุมนุมประจําปี แม้ว่าแม่มดดําทุกคน

จะไม่รังเกียจ หากบุคคลภายนอกจะเข้าร่วมพิธีด้วย แต่มีกฏข้อบังคับอยู่ว่า สมาชิกร่วมงานทุกคน
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จะต้องเปลือยกายหมด ต้องบูชาซาตาน มีการดื่มกินกันอย่างมูมมาม ตลอดจนเสพสังวาสกับใครๆ ใน

กลุ่มอย่างไม่รังเกียจเดียดฉันท์ 

แม้ว่าคนทั่วไปจะมีความเกลียดและกลัวแม่มด แต่ของขลังของแม่มดก็มีอิทธิฤทธิ์ชะงัดนัก มีเรื่องเล่า

ว่า เส้นใยจากเชือกที่เพชฌฆาตใช้แขวนคอนักโทษ สามารถรักษาผิวหนังแตกหน้าท้องลายได้ชะงัดนัก 

สําหรับใครที่เบื่ออาการข้ีบ่นของแม่ยายและเมียแก่ๆ สามารถไปขอราที่ขึ้นบนหลุมฝังศพกับแม่มด มา

ผสมน้ําให้พวกหล่อนดื่ม จากนั้นแม่เจ้าประคุณทั้งหลายจะว่านอนสอนง่ายขึ้นอีกเป็นกอง สําหรับใคร

ที่มีเมียชอบเที่ยว แม่มดก็มียาแก้ ยาที่ว่าคือขนเพชรของมัมมี่ รับรองกลายเป็นคนหงิมๆ อยู่กับเหย้า

เฝูากับเรือนไปเลย กล่าวกันไปแล้วว่า ว่ากันว่า แม่มดมักจะไม่คํานึงถึงคุณธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงมี

คนว่าจ้าง แม่มดก็จะจัดการ เชือด เหยื่อให้มีอันเป็นไปสมประสงค์ของผู้จ้าง วิธีการที่นิยมกันคือสร้าง

หุ่นจําลองข้ีผึ้งขึ้นมา จากนั้นก็เอาเข็มปักตามอวัยวะต่างๆ ทีละเล่มๆ ครบสิบสามเล่มเมื่อไหร่ก็เป็นอัน

ตายเมื่อนั้น 

แม่มดดํา แม่มดขาว 

เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินภาพลักษณ์ของแม่มดที่ติดตาเราดี มักเป็นหญิงแก่ แต่งกายด้วยชุดดํา มี

ความน่ากลัวและลี้ลับอยู่ในตัวเอง ชื่อของแม่มดก็บอกอยู่แล้วนะว่า ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอน แถมเป็น

ผู้หญิงชนิดพิเศษ สามารถใช้เวทมนตร์คาถา ขี่ไม้กวาดเหาะไปมาได้ แถมยังแบ่งแม่มดออกเป็น แม่มด

ดํา-แม่มดขาว คําว่า ดํา-ขาว นี้ ไม่ได้หมายถึงสีผิวนะ แต่เป็นลักษณะของเวทมนตร์ที่แม่มดใช้ และต้น

สังกัดที่บรรดาแม่เจ้าประคุณแม่มดทั้งหลายสังกัดอยู่ต่างหาก 

แม่มดดํา คือพวกที่เคารพบูชา ซาตาน (Satan) และใช้เวทมนตร์ โดยอาศัยความช่วยเหลือ จาก

บรรดาภูตร้ายวิญญาณชั่ว สตรีชาวฝรั่งทั้งหลายที่ฝึกเวทมนตร์คาถาแนวนี้ นับเป็นแม่มดดําหมดเลย 

ส่วน แม่มดขาว เป็นพวกที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิเหนือธรรมชาติ (Supreme being) หรือไม่ก็อาศัยความ

ช่วยเหลือจาก นางฟูา นักบุญ รวมไปถึงวิญญาณของผู้มีคุณธรรม 

จะว่าไป แม่มดก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เอาแต่สนใจค้นคว้าทดลองเพ่ือหาความรู้โดยไม่เลือกวิธี และ

ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ความแตกต่างระหว่างแม่มดดํากับขาวคือ แม่มดขาว

จะยึดศาสนาเป็นที่ตั้ง บางครั้งแม่มดขาวเองก็อาจก่อตั้งศาสนาสาขาใหม่ เพ่ือชี้นํากลุ่มชน ให้ยึดหลัก

และแนวปฏิบัติที่ดีกว่าสําหรับชีวิต 

 ตํานานพ่อมดแม่มดไปไกลถึงสมัยดึกดําบรรพ์ โดยเฉพาะสมัยกรีกโบราณซึ่งเป็นยุคที่เต็มไป

ด้วยเทพนิยาย ในสมัยนั้นฐานะของพ่อมดแม่มด เป็นผู้ได้รับการนับถือ โดยยกย่องเป็น ผู้ที่ให้ความรู้ , 
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หมอรักษาโรค, ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็เป็นสื่อกลางกับเทพเจ้าจนต่อมา

ภาพพจน์ได้ตกต่ําลง ผ่านมาหลายทศวรรษความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไป กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว โดยเฉพาะ

เมื่อ ฮอเรช กวีชาวโรมัน เขียนถึงแม่มด 2 ตนชื่อ คาดิเนีย และซากาน่า ฮอเรชได้บรรยายไว้ว่า เป็น

หญิงชราที่น่าเกลียดน่ากลัว ฟัน ยื่น คางงุ้ม ใบหน้าขาวซีด ผมสกปรกยุ่งเหยิง ไม่สวมรองเท้า กําลัง

เก็บสมุนไพรอยู่ในปุาช้า และฉีกเนื้อลูกแกะออกเป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่า พวกเธอทําคุณไสย ด้วยการเอา

เทียนมาปั้นเป็นรูปของเหยื่อ และวิงวอนให้เทพธิดาแห่งนรก และนางปีศาจที่มีผมเป็นงูมาทําร้ายศัตรู

ของนางทั้งสอง จากนั้นงูและสุนัขนรกจํานวนมากก็ปรากฏตัวขึ้น ภูติผีปีศาจส่งเสียงโหยหวน รูปปั้น

ขี้ผึ้งถูกโยนไปในกองไฟ ไฟลุกโชน ภาคลักษณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่ติดในความเข้าใจทุกคน จนทุกวันนี้นั่นเอง 

แม่มดดําจะบูชาซาตาน รวมทั้งคลุกคลีอยู่กับภูตผีตัวร้ายต่างๆ อย่างเช่น แพน เทพครึ่งอสูรแห่งดนตรี 

หรือ ลิลิธ ราชินีแห่งรัตติกาล แม่มดดํามักจะแสวงหาความรู้ที่สลับซับซ้อนมากกว่าที่จะ แสวงหา

ความสงบแห่งจิตใจ ตามปกติแม่มดจะไม่สําแดงมนตราออกมาอวดใครง่ายๆ นอกจากมีเหตุสําคัญ 

หรือลองวิชา หรือหลุดแบบไม่ตั้งใจ บางทีการทําหุ่นขี้ผึ้งจําลองคนบางคน แล้วเอาเข็มจิ้ มเล่นเพ่ือให้

ทรมานนั้น ของแม่มดดํา ก็หาได้เกิดจากความแค้นของแม่มดหรอก แต่เพ่ือลองวิชาสนุกๆ ไปซะอย่าง

นั้นเอง 

 ยุคมืดของแม่มด 

ไม่ว่าแม่มดจะมีจริงหรือไม่ หรือดีเลวอย่างไรก็ตาม ประมาณต้นศตวรรษที่ 6-11 แถบยุโรปเคยมีแม่

มดและมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกัน แต่พอศตวรรษที่ 15-17 หรือยุคกลางของยุโรป ที่เรียกกันว่า ยุคมืด 

นั้นมีการล่าแม่มดขนานใหญ่ สมมุติว่าเกิดเหตุผิดธรรมชาติขึ้นในท้องถิ่น เช่นฝนไม่ตก มีโรคระบาด 

สิ่งแรกที่คนสมัยนั้นจะโยนบาปก็คือแม่มด พวกชาวบ้านจะระดมกําลังกันตามหาผู้ต้องสงสัย และมัก

เป็นแพะรับบาป พร้อมหลักฐานจํานวนหนึ่ง บางทีหลักฐานก็ดูตลกๆ เช่นแค่เลี้ยงหมากับแมวไว้ใน

บ้านก็ตาม หญิงแก่ไร้ญาติบางคน ซึ่งมีแค่แมวตัวเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงคลายเหงา มักถูกหาว่าเป็นแม่มด 

และถูกลากมาเผาประจานทั้งเป็นอย่างน่าอนาถ หญิงสาวบางคนที่สวยเกินไปก็โดนข้อหานี้ด้วย 

เพราะสงสัยว่าจะเอาวิญญาณเข้าแลกกับเรือนร่างอันน่ามอง แถมผู้ชายในสมัยนั้นยังชอบทารุณกรรม

ผู้หญิง โดยยกข้ออ้างจากไบเบิลขึ้นมาอ้างมั่วว่า สูเจ้าจะต้องไม่ทรมานแม่มดด้วยการปล่อยให้มีชีวิต ( 

"Thou shlt not a suffer a witch to live" ) ฉะนั้นจึงมีการเฆี่ยนประจาน การทรมานด้วยวิธีนานา

ที่จะนึกออกได้ ใครจะทนการทรมานไหว ก็จําต้องรับสารภาพ เพ่ือจะได้ตายด้วยวิธีที่ไม่ทรมานนั่นคือ 

การเผาทั้งเป็น! อีกตัวอย่างเหตุการณ์ของการจับแพะแม่มดที่สําคัญโด่งดังคือ กรณีเซนต์โจนส์แห่ง
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ตําบลอาร์ค (โจนส์ออฟอาร์ค) เพียงเพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่คอยมีใครรู้ที่มาที่ไป และนําทัพปฏิวัติให้

ฝรั่งเศสเป็นอิสระจากอังกฤษ อย่างเหลือเชื่อ การเมืองไม่เข้าใครออกใคร จะด้วยอิจฉาหรือกลัวถูก

แย่งประชานิยมหรือรักษาตัวรอดตามเกมการเมืองก็ตาม ผู้มีอํานาจในฝรั่งเศสสมรู้กันมอบเธอให้

อังกฤษ เพื่อแลกกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งท่ีเธอต่างหากท่ีปลดปล่อยฝรั่งเศสให้กลับมาเป็น

ปึกแผ่น และมีกษัตริย์ของตนเอง เธอถูกตัดสินว่า ผิดจริงโดยใช้พลังของแม่มดในการเมืองการ

สงคราม และถูกเผาทั้งเป็น แต่ภายหลังเป็นร้อยปี ก็ได้มีการรื้ อคดีมาทําใหม่ และประกาศว่าการ

พิพากษาครั้งนั้นไม่ถูกต้อง แล้วเธอได้รับยกย่องให้เป็น หนึ่งใน นักบุญ (เซนต์) 

 

อักษรทีบัน (Theban alphabet ) 

 
ภาพที่ 2-11 : อักษรทีบัน (Theban alphabet ) 

ที่มา : http://www.raamas.com/topics/ตํานานแม่มด-14951-1-1.html 

มีจุดกําเนิดไม่แน่นอน นิยมเรียกอักษรนี้ว่าอักษรรูนส์ของโฮโนเรียส ตามชื่อของโฮเรียสแห่งทีบส์ หรือ

อักษรแม่มด มีความสัมพันธ์กับอักษรละตินตัวต่อตัว ยกเว้น j และ u ที่อยู่ในรูปของ i และ v เป็น

อักษรที่แม่มดใช้เขียนจารึกและเวทมนตร์เพ่ือซ่อนความหมายของข้อความและทําให้ดูขลัง 
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 การล่าแม่มด 

ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี ประเทศยุโรปจะมีเทศกาล ฮัลโลวีน (Halloween : เป็นเทศกาลชุมนุม

นักบุญตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม) เทศกาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่มด เพราะเชื่อกันว่า ผู้ที่มาเคาะประตู

ขอขนม เล่นเกม จะโดนหลอกหรือให้ขนม(Trick or Treat) นั้นเป็นแม่มด ถ้าไล่ไปไม่ให้ขนม แม่มด

จะดลบันดาลให้มีสิ่งร้ายเกิดขึ้น ในสายตาของเด็กๆทั่วไป แม่มดมีเพียงในนิทาน แต่ความจริงก็คือ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ตะวันตก แม่มดจะถูกกวาดล้างและฆ่า การกวาดล้างไม่ได้ทําให้แม่มดหมดไป 

แต่กลับมีการฝึกฝนพลังแม่มดมากกว่าสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-17 ที่มีการคลั่งไคล้และศรัทธาแม่มด

เสียอีก ศตวรรษที่ 16-17 จํานวนแม่มดในสหรัฐอเมริกามีมากถึง 50,000 คน สหรัฐอเมริกาเป็น

ดินแดนที่ วิชาว่าด้วยคุณไสย(witchcraft ) เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการ จํานวนแม่มดในออสเตรเลีย

และยุโรป อาจจะมีจํานวนมากพอๆกัน ก็ได้ แต่ไม่เป็นที่เปิดเผย มีการเปิดสอนวิชาการแม่มดทาง

จดหมายซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 40,000 คน ในสมัยก่อนผู้คนต่างเชื่อว่า การเจ็บปุวยและโชค

ร้ายนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนเอง เชื่อกันว่าเกิดจากความตั้งใจของแม่มด แม่มดเป็นผลพวงของลัทธิปุาเถื่อน ใช้

คุณไสยช่วยเหลือผู้คน รักษาโรค นําโชค แต่คุณไสยสามารถนํามาใช้ในทางไม่ดีได้ด้วย ในสังคมอัฟ

ริกานั้นเชื่อว่า อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากแม่มดทั้งสิ้น 

ในซูดานและซาอีร์ เชื่อว่า การเป็นแม่มดนั้นเป็นคุณสมบัติที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผู้ที่เป็นอาจไม่รู้ด้วย

ซ้ําว่าตนเองเป็นแม่มด สังคมนี้เชื่อว่าความเจ็บปุวยเกิดจากเชื้อโรค ซึ่งตรงกับนิยามทางวิทยาศาสตร์ 

ผิดแต่เพียงว่า แม่มดเป็นผู้ควบคุมเชื้อโรคเพ่ือสร้างความเจ็บปวดให้กับคนบางคนเท่านั้น 

ภาพลักษณ์ของแม่มดในสังคมยุโรปนั้นไม่ค่อยชัดเจน แม่มดอาจจะเป็นผู้วิเศษที่ช่วยรักษาโรคและนํา

โชคดีมาให้ก็ได้ พวกเขาจะรักษาโรคโดยใช้ความรู้ทางยาและสมุนไพรประกอบกับเวทมนตร์คาถา 

ภาษา ละติน และฮิบรู ที่โดยมากสืบทอดมาจากพวกเคลต์ (Celtic : ชาติวงศ์เมื่อพันกว่าปีของยุโรป

กลางและยุโรปตะวันตก) นอกจากคุณไสยจะถูกนํามาใช้ในการรักษาโรคแล้ว ยังอาจนําไปใช้ในการ

สาปแช่ง และทําเสน่ห์ได้ด้วย บุคคลใดเชื่อว่าตนถูกสาป จะต้องไปหาแม่มดเพ่ือแก้คําสาปนั้น 

เรื่องของคุณไสยและเรื่องเหนือธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในยุคกลาง แม้ในศาสนาคริสต์พลัง

เหนือธรรมชาติถูกแสดงได้โดยพระเจ้าเท่านั้น 

เรื่องราวของการต่อต้านแม่มดและการใช้คุณไสยเริ่มมีขึ้นก่อนยุคกลาง มีผู้วิเศษออกมากล่าวหาว่า 

พระเยซูเจ้าไม่ได้ต่างอะไรกับผู้วิเศษคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีอํานาจสูงสุดอย่างองค์กรทางศาสนาอ้าง 

ตั้งแต่นั้นมาองค์การศาสนาก็ทําการต่อต้านผู้วิเศษรวมทั้งแม่มด ฐานแสดงความขัดแย้งต่อพลังอํานาจ
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ของพระเจ้า พ.ศ. 2027 องค์กรทางศาสนาโรมันคาทอลิก ประกาศว่า ผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่สมาชิกของ

ศาสนาแต่ปฏิบัติพิธีกรรม การใช้เวทมนตร์ คาถา และมีพลังเหนือธรรมชาติ ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ซาตานและปีศาจ พลังที่ได้มาไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่ได้มาจากซาตานและปีศาจ องค์กรศาสนาพยาม

เผยแพร่ศัตรูของพระเจ้าและสร้างภาพลักษณ์ให้ชัดเจน 

ในช่วงปลายยุคกลาง ปีศาจเริ่มมีรูปร่างชัดเจนมากขึ้น โดยเห็นได้จาก ภาพวาดของพ่ีน้องลิม เบอร์ก

(Limbourg) แสดงให้เห็นว่า ปีศาจนั้น มีเขา มีหาง มีเท้าเป็นกีบ ปีศาจอาจจะออกมาในรูปลักษณ์อ่ืน

เพ่ือหลอกลวง 

แม่มด ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ยอมรับและลุ่มหลงในพลังอํานาจของปีศาจ และถือว่าเป็นสาวกของมัน นั่น

เป็นเหตุให้มีการล่าและกําจัดแม่มดในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2133 พระเจ้าเจมส์ ที่ 6 แห่งสก็อต 

ได้รับทราบแผนลอบปลงพระชนม์ที่เอิร์ล แห่งโบธเวลล์ (Bothwell) เป็นผู้วางแผนโดยใช้คุณไสยของ

แม่มดเป็นเครื่องมือ พระเจ้าเจมส์มีความเชื่อในอํานาจของปีศาจอยู่แล้ว จึงสืบสวนแม่มดฐานเป็น

กบฏ แอกเนส ซิมพ์สัน (Agnes Simpson) หัวหน้าแม่มดถูกนํามาพิจารณาคดีที่ นอร์ธ เบอร์วิก

(North Berwick) หลังจากถูกทรมาน 

แอกเนสสารภาพถึงกรรมวิธีต่างๆที่ใช้เพ่ือพยายามปลงประชนม์แต่ไม่สําเร็จ เนื่องจากพระเจ้าเจมส์ 

ทรงเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผลให้พลังอํานาจของปีศาจไม่สามารถทําอันตรายต่อพระองค์ได้ 

จากคําสารภาพ ทําให้เหล่าแม่มดมีความผิดจริง จึงถูกประหารโดยการ เผาที่ เอดินเบิร์ก (Edinberg) 

ส่วน เอิร์ล แห่ง โบธเวลล์ ผู้เป็นราชนัดดาที่ก่อการทั้งหมดได้ลี้ภัยไปอยู่ประเทศชิลี 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ นอร์ธ เบอร์วิก เป็นจุดเริ่มต้นของการล่าแม่มด แม่มดกลายเป็นคนชั่วร้าย 

สมควรแก่การล่า สังหารโดยการแขวนคอหรือเผาทั้งเป็น นักประพันธ์ผ็ยิ่งใหญ่อย่างวิลเลียม เชกส์

เปียร์ (William Shakespeare) ก็ได้นําเหตุการณ์ที่ นอร์ธ เบอร์วิก มาเขียนเป็นละครและจัดแสดง

ต่อหน้าพระพักตร์ที่พระราชวัง แฮมพ์ตัน (Hamton) เนื้อหาของละครเป็นไปตามเหตุการณ์จริงที่

แอกเนสสารภาพ 

ในปี พ.ศ. 2029 มีการพิมพ์คู่มือพฤติกรรมแม่มด เพ่ือช่วยในการจับและล่า ในคู่มือจะบอกว่า ส่วน

ใหญ่แม่มดจะเป็นผู้หญิง เพราะผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชาย จึงถูกปีศาจหลอกได้ง่ายกว่า วิธีที่จะทําให้แม่

มดยอมรับสารภาพคือ การทรมานโดยวิธีต่างๆ เช่น การตอกเล็บหรือการทรมานอ่ืนๆ บางคนต้อง

ยอมรับสารภาพเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหว 
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บางสมัยมีการสังหารหมู่เหล่าแม่มดในคราวเดียวถึง 600-900 คน วันหนึ่งๆมีผู้หญิงที่ต้องตาย

เนื่องจากการล่าแม่มดนับพันคน มีตัวอย่างในสมัยพระเจ้าโยฮันจอร์จที่ 2 (Gohannes Georg II ) 

แห่งเยอรมัน โยฮันเนส จูนิอุส ไม่เห็นด้วยสําหรับการสร้างโรงสําหรับทรมานแม่มดโดยเฉพาะ จึงถูก

จําและกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ในที่สุดก็ต้องยอมรับสารภาพและเสียชีวิตเพราะทนรับการทรมานไม่ไหว 

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เพราะสาเหตุใดความเชื่อเก่ียวกับการล่าแม่มดและแม่มดเสื่อมสลายไป อาจจะ

เป็นไปได้ว่า ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในพุทธศตวรรษที่ 23 เบี่ยงเบนความสนใจ หลังจากนั้นแม่

มดไม่ค่อยเป็นที่พบเห็น มีเพียงคนทรงและผู้วิเศษที่ยังพบเห็นกันอยู่ ในพุทธศตวรรษที่ 21-22 

2.5.3 อัศวิน (knight) 

 

 
ภาพที่ 2-12 : อัศวินในชุดเกราะ 

ที่มา : http://writer.dek-d.com/kimalei/writer/viewlongc.php?id=750109&chapter=6 

อัศวิน (knight) ปรากฏขึ้นในปลายศตวรรษที่ 10 ในฐานะที่เป็นกลุ่มของคนติดอาวุธ ที่ขุน

นางจ้างมาปูองกันปราสาทของตน อัศวินและขุนนางเป็นชนชั้นที่แยกกันอยู่จนเมื่อประมาณค.ศ. 

1200  ขุนนาง(noble) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสั่งสมความมั่งคั่งเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น จนอาจเรียกได้ว่า
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แทบไม่มีข้อจํากัดในการใช้อํานาจในเขตแดนของตน และอัศวินที่รับใช้ขุนนางเหล่านั้นก็มักจะยากจน

และมีกําเนิดมาจากครอบครัวชาวนา 

เวลาต่อมาอัศวินเริ่มเข้ามาผสมกับชนชั้นสูงโดยการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากชนชั้นสูงและ

ผ่านการแต่งงานเข้าสู่ตระกูลขุนนางเหล่านั้นทําให้ฐานะทางสังคมของอัศวินสูงขึ้นด้วยศาสนจักรมี

ส่วนช่วยในการเพ่ิมพูนสิทธิพิเศษแก่อัศวินโดยเน้นบทบาทของนักรบในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ

ชาวคริสต์ที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับบทบาทของพระ การตั้ งอัศวิน (การตั้งอัศวินเป็น

พิธีกรรมสําคัญในการที่บุคคลจะได้รับตําแหน่งจากเจ้านายของตน ในนี้หมายถึงการนําดาบแตะไหล่

เพ่ือแต่งตั้งเป็นอัศวิน) กลายเป็น“พิธีรับศีลของการเป็นอัศวิน” 

ยิ่งกว่านั้นการทําสงครามครูเสดต่อต้านชาวมุสลิมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และชื่อเสียงของคณะ

อัศวิน อย่างเช่น อัศวินฮอสพิทาลเลอร์อัศวินเทมพลาและอัศวินทิวทอนิคเป็นต้น ช่วยทําให้เกียรติ

ของอัศวินในฐานะนักรบชาวคริสต์เพ่ิมสูงมากขึ้น วรรณคดีหลายอย่างเช่นเรื่อง พระเจ้าอาเธอร์ล้วน

ยกย่องพฤติกรรมของอัศวินทั้งสิ้นอนึ่ง เมื่ออัศวินมีที่ดินเป็นของตนเองก็ยุติความแตกต่างที่แยก

ระหว่างขุนนางกับอัศวินพร้อมกันนั้นก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นเป็นขุนนางและอัศวินผู้เป็นเจ้าของที่ดิน 

บทบาททางการทหารของอัศวินในสมัยกลางตอนปลายเปลี่ยนไป เนื่องจากอาวุธและกลยุทธ์

ในการรบของทหารราบเริ่มซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ธนูยาว (longbow) หอก และปืนใหญ่ 

ทําให้อัศวินบนหลังม้ามิได้เป็นผู้นํานักรบอีกต่อไป ด้วยเหตุที่ความสําคัญในการสนามรบของอัศวิน

ลดลง ธงของอัศวินที่พบเห็นได้ตามพิพิธภัณฑสถานหลาย ๆ แห่งในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มาจากสมัย

กลางตอนปลายหรือไม่ก็ช่วงสมัยใหม่ตอนต้น 

จากบทความข้างต้นคําว่าอัศวินนั้นในช่วงแรกเป็นบุคคลติดอาวุธที่รับใช้ขุนนางและเจ้านาย

เหนือหัวตามที่ได้รับจ้างวานแต่ในช่วงต่อมาอัศวินกลายเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศชื่อเสียงทําให้มีคน

อยากเป็นอัศวินมากข้ึน 
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2.5.4 กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม 

 
 
ภาพที่ 2-13 : กษัตริย์อาร์เธอร์ 
ที่มา : http://kon-mee-klass.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html 

เรื่องของอาร์เธอร์แห่งบริเทนนั้น เป็นตํานานเล่าต่อกันมา ซึ่งมีหลายเวอร์ชั่น มาก จะมีตัวตนจริง
หรือไม่ ก็ไม่รู้แน่ รู้แต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของยุโรป ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ซึ่งตอนนั้น เกาะ
อังกฤษ มีเผ่าชนเถื่อน บุกรุกราน และสับสนวุ่นวายด้วยการรบรา ระหว่างฝุาย ไบรตันพ้ืนเมืองกับ
แซกซัน จากเยอรมัน กษัตริย์ วอร์ติเกิร์น แห่งไบรตันได้อพยพผู้คนมาอยู่ที่เวลส์ โดยมีเด็กชายชื่อ 
เมอร์ลิน มาด้วย เขาเป็นเด็กที่มีอํานาจเวทมนตร์ขลัง เพราะมีบิดาเป็นพ่อมดและมารดาเป็นเจ้าหญิง 

ต่อมาบัลลังก์ตกเป็นของ อูเธอร์ เพนดรากอน ผู้แอบมีสัมพันธ์สวาทกับเลดี้ ไอเยอร์น่า 
ภริยาดยุกแห่งคอร์นวอลล์ ซึ่งตํานานเล่าไว้พิลึกพิลั่นมากครับ คืออูเธอร์ได้จําแลงร่างเป็น  
ท่านดยุกและลอบมาร่วมรักกับไอเยอร์น่าในขณะที่ท่านดยุกไปทําศึก ทารกที่ปฏิสนธิขึ้น ในครรภ์คืน
นั้นก็คือ อาร์เธอร์นั่นเอง 

อีก 15 ปีต่อมา อาร์เธอร์ได้ขึ้นครองบัลลังก์ พระองค์ทรง ปราบอริราชศัตรูจนหมดสิ้น ไม่ว่า
จะพวกแซกซัน สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยมีเมอร์ลินผู้วิเศษ เป็นที่
ปรึกษาคนสําคัญ เมอร์ลินได้พาอาร์เธอร์ ไปเอาดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ จากทะเลสาบ ซึ่ง นางฟูา เลดี้
ออฟเดอะเลค ได้ชูดาบนี้ขึ้นมา เหนือน้ํา แต่อีกตํานานหนึ่งกล่าวว่า เอ็กซ์คาลิเบอร์ เป็นดาบที่ปักอยู่
บนแท่งหินศักดิ์สิทธิ์ 

กล่าวคือ ในขณะที่อาร์เธอร์ยังเป็นทารกนั้น เมอร์ลินได้สร้างเสก แท่งหินขึ้นในลอนดอน และ
ปุาวร้องให้ผู้คนมาชุมนุมรับทราบ โดยเมอร์ลินได้ปักดาบเปลือยเล่มหนึ่ง ไว้ในแท่งหินซึ่ง มีคําจารึกว่า 
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"ผู้ใดที่สามารถชักดาบขึ้นจากแท่งหินนี้ได้ เขาผู้นั้นจะได้ ครอบครองแผ่นดินทั้งปวงบนเกาะ
อังกฤษ" 
แน่นอนว่า ผู้ที่ดึงดาบเล่มนี้ได้ก็ มิใช่ใครอ่ืน หนุ่มน้อยอาร์เธอร์นั่นเอง 

หลังจากได้ครองราชย์ ศัตรูสําคัญคนหนึ่งของอาร์เธอร์ กลับกลายเป็นสาวลูกพ่ีลูกน้องของ 
พระองค์ผู้มี นามว่า มอร์แกน เลอ เฟย์ เธอผู้นี้ก็มีอิทธิฤทธิ์เวทมนตร์ ดีแต่ว่าอาร์เธอร์มีเมอร์ลินคอย
พิทักษ์อยู่ 

จุดใหญ่อันเป็นไฮไลต์ของตํานานก็คือ เรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของบรรดา เหล่า
อัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาร์เธอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกตระเวนเพื่อค้นหา จอกศักดิ์สิทธิ์ (The 
Holy Grail) ของพระไครสท์ ซึ่งมีท่ีมาดังนี้ครับ 

จอกใบนี้พระเยซูได้ให้สานุศิษย์ใช้ดื่มไวน์ในการร่วมกินอาหารมื้อสุดท้าย (The Last 
Supper) ของพระองค์ โดยเก้าอ้ีตัวหนึ่งในโต๊ะอาหารว่างเปล่า เนื่องจากจูดาส อิสคาริอ็อต ได้ทรยศ 
นําความไปแจ้งแก่พวกโรมัน ซึ่งโต๊ะที่ร่วมกินอาหารมื้อสุดท้ายนี้แหละครับ เป็นแม่แบบโต๊ะกลมที่
ชุมนุมของอัศวิน โดยเมอร์ลินได้แนะนําให้อูเธอร์ เพนดรากอน สร้างเตรียมการไว้ล่วงหน้า และ
เช่นกันครับ เก้าอ้ีตัวหนึ่งจะว่างเปล่าอยู่ ถือกันว่าเป็นเก้าอ้ี มหันตภัย ผู้มีสิทธินั่งเก้าอ้ีได้จะต้องเป็น
อภิอัศวิน แบบว่าซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเทียว 

จอกศักดิ์สิทธิ์นั้น โจเซฟ แห่ง อาริมาเธีย ได้ใช้รองรับพระโลหิตของจีซัส ที่หลั่งไหลลงมาด้วย
คมหอก ของโรมันในขณะที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนอยู่ และหลังจากนั้นจอกนี้ก็ได้อันตรธานสาบสูญ
ไป ซึ่งพ่อมดเมอร์ลินได้ระบุว่า อัศวินใดที่สามารถค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ เขาผู้นั้นจะสามารถครอบครอง
เก้าอ้ีตัว ที่ว่างเปล่าได้อย่างเต็มภาคภูมิและปลอดภัยจากคําสาป 

นี่แหละครับ อัศวินทั้งหลายจึงต้องออกล่าจอกศักดิ์สิทธิ์กันอย่างจ้าละหวั่น เพ่ือตําแหน่งอภิ
อัศวินอันเป็นสุดยอด 

อัศวินดังๆผู้เก่งกาจก็มีอาทิ กาเวน, แลนเซล็อต, เปอร์ซิวาล, กาลาฮัด ฯลฯ หากทว่าผู้ที่จะมี
โอกาสเห็น จอกศักดิ์สิทธิ์นั้น ต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ในคุณสมบัติครับ อาทิ เซอร์แลนเซล็อต แม้ว่าจะ
เป็นสุดยอดฝีมือเชิงยุทธ แต่ก็ มีมลทินจากการลอบรักกับ กวินีเวียร์ มเหสีของอาร์เธอร์ ซึ่งเป็น
เจ้านายตัวเอง เขาจึงไม่มีสิทธิได้เห็นจอกสําคัญใบนั้น 

ตํานานหนึ่งบอกว่า ผู้ค้นพบ จอกศักดิ์สิทธิ์คือ เซอร์เปอร์ซิวาล ซึ่งหลังจากได้ตระเวนผจญภัย 
อย่างโชกโชนแล้ว เขาก็ได้มาถึงปราสาท ที่เก็บจอกศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ทําหน้าที่ พิทักษ์จอกคือ ลุงคนหนึ่ง
ของเขาเอง เขาได้รักษาพยาบาลลุงซึ่งกําลังปุวย อยู่จนหาย และลุงก็ได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่เขา 

แต่อีกตํานานหนึ่งกล่าว เซอร์กาลาฮัด อัศวินผู้มาถึงโต๊ะกลมใน ช่วงหลังต่างหากที่เป็น ผู้ได้
ครอบครอง จอกใบนี้ เขาเป็นลูกชายลับๆของ แลนเซล็อตและได้รับจอกจาก ผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นญาติ
อาวุโสเช่นกัน เมื่อนําจอกกลับมายังโต๊ะกลม เขาก็ได้สิทธิ์นั่งบนเก้าอ้ีมหันตภัยตัวนั้น ตํานานยังเล่าอีก
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ว่า ต่อมากาลาฮัด, เปอร์ซิวาล และบอร์ 3 อัศวินผู้กล้า ได้นําจอกศักดิ์สิทธิ์กลับคืนไปสู่นครเยรูซาเลม 
ผลงานนี้ทําให้กาลาฮัด ได้ข้ึนสู่สวรรค์ แต่เปอร์ซิวาลเสียชีวิต มีแต่เซอร์บอร์ ผู้เดียวที่กลับสู่ คาเมล็อต 
วังแห่งกษัตริย์อาร์เธอร์ 

หลังจากแลนเซล็อตกลับจากการค้นหา จอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยความผิดหวังนั้น เขาก็ได้แอบมี
สัมพันธ์กับกวินีเวียร์ (ซึ่งบางตํานานกล่าวว่าทั้งสอง รักกันตั้งแต่ กวินีเวียร์ยังมิได้สมรสกับ อาร์เธอร์) 
เมื่อมอร์ เดร็ด ได้เผอิญเห็นเข้า จึงเป็น เรื่องใหญ่ อาร์เธอร์ กับแลนเซล็อต ซึ่งเคยรักใคร่เป็นสหาย
สนิท ก็ต้องแตกกัน เหล่าอัศวิน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจงรักภักดีต่ออาร์เธอร์ อีกกลุ่มหนึ่ง
เข้าข้างแลนเซล็อต เกิดเป็นศึกกลางเมืองขึ้น เหล่าอัศวินโต๊ะกลมส่วนใหญ่ ต่างเสียชีวิตในศึกครั้งนี้ 
และมอร์เดร็ด ซึ่งต้องการเป็นใหญ่ ครอบครองบัลลังก์ ก็ถูกอาร์เธอร์สังหารด้วยหอก แต่อาร์เธอร์เอง
ก็ถูกอาวุธของ มอร์เดร็ดบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน 

ก่อนสิ้นพระทัย อาร์เธอร์ได้มอบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ให้ เซอร์เบเดเวียร์ อัศวินที่ยังเหลืออยู่ เพ่ือ
นําเอาไปคืนยัง ทะเลสาบ ถิ่นเดิมของมัน เมื่อเบเดเวียร์ขว้างดาบ วิเศษนั้นไป ในทะเลสาบ ก็มีแขนชู
ขึ้นจาก น้ํามารับดาบไป 

พระศพของอาร์เธอร์ถูกนําล่อง ไปบนแพกัญญา โดยมีเทพธิดานางฟูา ห้อมล้อม มอร์แกน 
เลอ เฟย์ กับเลดี้ออฟเดอะเลค ก็ร่วมไปในแพกัญญาด้วย แพนี้จะนําอาร์เธอร์ไปสู่ อวารอน อันเป็น
ดินแดนสรวงสวรรค์ 
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2.5.14 ซานตาคลอส 

 
ภาพที่ 2-14 : ซานตาคลอส 

ที่มา : http://webboard.yenta4.com/topic/365938 

ซานตาคลอส หรือ นักบุญนิโคลัส (ภาษาอังกฤษ: Santa Claus หรือ Saint Nicholas) เป็น
บุคคลที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของชาวคริสต์ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเซนต์นิโคลัส 
ซานตาคลอสในความคิดของคนทั่วไปเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนและดูใจดี เขามักใส่เสื้อโค้ทที่ทําจากขน
สัตว์สีแดงสดมีคลิบสีขาวที่เอวคาดเข็มขัดหนังและรองเท้าบูทสีดํา ซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลก
เหนือโดยมีเอลฟ์ ซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กที่ช่วยผลิตของเล่นให้เขานําไปแจกเด็กที่เป็นเด็กดีในคืนวัน
คริสต์มาส ซานตาคลอสมีพาหนะเป็นเลื่อนหิมะที่ลากโดยกวางเรนเดียร์ซึ่งสามารถบินได้ ในกลางดึก
วันคริสต์มาสซานตาคลอสจะแอบเข้าไปในบ้านที่มีเด็กดีทางปล่องไฟ เพ่ือนําของขวัญไปใส่ในถุงเท้าที่
แขวนรอไว้หน้าเตาผิง 

ซานตาคลอส เป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ ที่เด็กและผู้คนนิยมมากที่สุด ในเทศกาลคริสต์มาส 
แต่แท้ที่จริงแล้ว ซานตาคลอส แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลย ชื่อซานตาคลอส มาจากชื่อ
นักบุญนิโคลัส ซึ่งเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือ เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ นักบุญองค์นี้ 
เป็นสังฆราชของไมรา (อยู่ในประเทศตุรกี ปัจจุบัน) มีชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่ม
หนึ่ง อพยพไปอยู่ในสหรัฐ ก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้ คือ ฉลองนักบุญนิโคลัส ในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

หมายถึง นักบุญนี้จะมาเยี่ยมเด็กๆ และเอาของขวัญมาให้ เด็กอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาว
ฮอลแลนด์ ที่อพยพมา ก็รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในประเพณีแบบนี้บ้าง เพ่ือรับของขวัญ ประเพณีนี้ จึง
เริ่มเป็นที่รู้จัก และแพร่หลายไปในอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลง บางอย่างคือ ชื่อนักบุญนิโคลัส ก็
เปลี่ยนเป็นซานตาคลอส และแทนที่จะเป็นสังฆราช ซึ่งเป็นนักบุญ องค์นั้น ก็กลายเป็นชายแก่ที่อ้วน 
ใส่ชุดสีแดง อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ มีเลื่อนเป็นพาหนะ มีกวาง เรนเดียร์ลาก และจะมาเยี่ยมเด็กทุก
คนในโลกนี้ ในโอกาสคริสต์มาส โดยลงมาทางปล่องไฟ ของบ้าน เพ่ือเอาของขวัญมาให้เด็กเหล่านั้น 
อันที่จริง ซานตาคลอสเป็นรูปแบบที่น่ารัก เหมาะสําหรับเป็นนิยายให้เด็กๆ เชื่อ แต่อาจจะทําให้คน
ทั่วไปหันมาสนใจ ให้ความสําคัญในตัวนิยายนี้ แทนการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
ของเทศกาลคริสต์มาสนี้ 
 

2.5.6 กระทิง 

 
ภาพที่ 2-15 : กระทิง 

ที่มา : http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=27441 

&id=131144 

กระทิง (Gaur) เป็นวัวปุาชนิด Bos Gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดําหรือดําแกมน้ําตาล เว้น
แต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทา ๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง เรียกว่า "หน้าโพ" 
ขาทั้ง 4 ข้างตั้งแต่เหนือเข่าลงไปถึงกีบเท้ามีสีขาวเทาหรือเหลืองทอง ทําให้มองดูเหมือนสวมถุง
เท้า  สีขนของกระทิงบริเวณหน้าผากและถุงเท้าเกิดจากคราบน้ํามันในเหงื่อซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
สัตว์ชนิดนี้ คอสั้น และมีพืม (เหนียงคอ) ห้อยยาวลงมาจากใต้คอ เขามีสีเขียวเข้ม ปลายเขามีสีซีด
บริเวณโคนเขา มีรอยย่นซึ่งรอยนี้จะมีมากข้ึนเมื่อสูงวัยขึ้น 
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            กระทิงตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ลูกที่เกิดขึ้นจะมีสีน้ําตาลแกมแดงเหมือนสีขนของเก้ง มี
เส้นสีดําพาดกลางหลัง ลูกกระทิงขนาดเล็กจะยังไม่มีถุงเท้าเหมือนกระทิงตัวโต มีความยาวลําตัวและ
หัว  250 - 300 ซ.ม. หาง 70 - 105 ซ.ม. ความสูงจากพ้ืนถึงหัวไหล่ 170 - 185 ซ.ม. น้ําหนัก 650 - 
900 ก.ก. โดยตัวผู้มีน้ําหนักมากกว่าตัวเมีย มีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของจีน อินเดีย ภู
ฐาน เนปาล พม่า ไทย ลาวกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย โดยแบ่งออกได้เป็นพันธุ์ย่อย (Subspecies) 
5 สายพันธุ์ คือ Bos Gaurus Laosiensis พบในพม่าถึงจีน Bos Gaurus Gaurus พบในอินเดียและ
เนปาล Bos Gaurus Readei, Bos Gaurus Hubbacki พบในไทยและมาเลเซีย และ Bos Gaurus 
Frontalis หรือกระทิงเขาทุย มีเขาที่สั้น เชื่อว่าเป็นลูกผสมระหว่างกระทิงกับวัวบ้าน พบในอินเดีย 
 

2.5.6 หน ู

 
ภาพที่ 2-16 : หน ู

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315397175 

หนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะเด่นชัดคือมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มี
ความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพ่ือใช้สําหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ฟันหน้าซึ่ง
สามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอหนู มีความสําคัญ ทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข และการเกษตรทั้งนี้ เพราะหนูเป็นสัตว์แทะ ที่มีคุณสมบัติ ทางด้านชีววิทยาใน
การแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพต่างๆ ภายในบ้านได้เป็นอย่างดี 
ลักษณะนิสัยของ หนู ชอบการกัดทําลายวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นประจํา เช่น ตู้ 
โต๊ะ เพดานบ้าน สายไฟ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ ท่อน้ํา ผ้าม่าน สบู่ เครื่องประดับต่างๆ ตาม
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ถนน คันคูน้ํา คนันา หนู ก็จะขุดรูอาศัย เป็นผลให้เกิดการชํารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ทําให้ต้องเสีย
เงินซ่อมแซมอยู่เสมอ 

ด้านการเกษตรนั้นส่วนใหญ่ก็เพ่ือดํารงชีวิตและแพร่พันธุ์ต่อไป หากบ้านใดมีหนูย่อมมีความ
เสียหายจากการทําลายของ หนู ติดตามมา นอกจากผลเสียหายที่เกิดจากการกัดทําลายของ หนู ทํา
ให้เสียหายด้านการเกษตรและเศรษฐกิจแล้ว ประกอบกับพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของมันทําให้มัน
เป็นตัวการสําคัญที่นําโรคต่างๆ มาสู่คนได้ ดังนั้น จะศึกษาเรื่อง หนู ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในทาง
สาธารณสุขและการเกษตรเท่านั้น 

หนูที่มีความสําคัญทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะหนูที่อาศัยทํารังและหากินอยู่ในบ้านหรือ
บริเวณรอบๆ บ้าน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ มี 4 ชนิด ซึ่งน่าจะศึกษาเรื่องราวของแต่ละชนิด เพ่ือเป็น
แนวทาง  ในการควบคุมและปูองกันต่อไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 แนวคิด 
แนวคิดเกิดจากการที่เล่นเกมป้องกันฐานมากๆ แต่ก็อยากเดินไปข้างหน้าบ้างไม่ใช่อยู่กับที่

ตลอดเวลา จึงเกิดความคิดว่าท าไมไม่ค่อยมีเกมที่เป็นการป้องกันป้อม แต่เดินไปข้างหน้าด้วยน้อยจาก
จุดนี้เองก็เลยเกิดความคิดที่จะสร้างเกม ที่เป็นทั้งป้องกันป้อม และเดินตะลุยไปข้างหน้า  โดยได้เกมที่
น ามาศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างเกมดั่งที่จะกล่าวต่อไป 

 
3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที ่1: เกม Roaming Fortress 

 

ภาพที่ 3-1 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Roaming Fortress 
ที่มา : http://www.macgamestore.com/product/3026/Roaming-Fortress/ 
เกม Roaming Fortress เป็นเกมแนว Def tower แบบหนึ่ง  
จุดเด่น 
- เป็นเกม Def tower ไม่หยุดอยู่กับที ่
- มีสกิลที่หลากหลาย 
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จุดด่อย 
- มีการสั่งโจมตีที่ยุ่งยากต้องท าหลายขั้นตอน 
จากการศึกษาเกมตัวอย่าง ท าให้สามารถน าจุดเด่นและจุดด่อยของเกมตัวอย่างมาใช้ 
 -Def tower ที่หยุดอยู่กับที่ 
 -มีสกิลให้เลือกใช้ 

กรณีศึกษาที ่2 : เกม Shellrazer 

 
ภาพที่ 3-2 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Shellrazer 
ที่มา : http://www.148apps.com/reviews/shellrazer-review/ 
เกม Shellrazer เป็นเกมแนว Def tower แบบหนึ่ง  
- เป็นเกม Def tower ไม่หยุดอยู่กับที ่
- มีป้อมให้เลือกเยอะ 
- ด้านที่ให้เลือกเล่นไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวยังแตกกิ่งออกไปเพื่อไปปลดล็อคป้อมได้ 
- สามรถอัพเกรดป้อมได้ 
- มีไอเท็มท่ีใช้ใส่ให้ป้อม 
- มีไอเท็มสกิล 
จุดด่อย 
- ป้อมที่มีเยอะเกินไปจนเลือกใช้ไม่หมด 
-การบังคับทียุ่่งยากเพราะทุกป้อมต้องใช้นิ้วกดและเลือกทิศทาง 
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จากการศึกษาเกมตัวอย่าง ท าให้สามารถน าจุดเด่นและจุดด่อยของเกม 
มาปรับปรุงใช้ได้ดั้งนี้ 
- เป็นเกม Def tower ไม่หยุดอยู่กับที ่
- มีป้อมให้เลือก 
- สามรถอัพเกรดป้อมได้ 
- มีไอเท็มสกิล 
- การควบคุมป้อมจะเลือกแค่ทิศทางให้ป้อง แล้วปล่อยให้ป้อมยิ่งอัตโนมัติ 

กรณีศึกษาที ่3: เกม Tiny thief 

 
ภาพที่ 3-3 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Tiny thief 
ที่มา : http://ontologicalgeek.com/tiny-kant/ 

ในส่วนของเกม Tiny thief นี้เอามาเป็นตัวอย่างในการท า Animation ของมอนสเตอร์ 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 
4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
 โครงเรื่องที่ว่างไว้คือ จะกล่าวถึงอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ มีการปกครองโดยกษัตริย์อยู่อย่าง
สงบสุข แต่แล้วจู่ๆกษัตริย์ก็โดนลักพาตัวไป ท าให้เหล่าองครักษ์ต้องออกตามช่วยเหลือ 

 

4.2 Game Screen Flow 
 

 
ภาพที่ 4-1 : Game Screen Flow 
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4.2 Character Design 
 ตัวละครที่เป็นป้อมนั้นเอาต้นแบบมาจากนักรบฝั่งยุโรปในอดีต  

 
รูปต้นแบบน ามาจาก  ภาพที่ 2-4 : อัศวินในชุดเกราะ ในบทที่2 
 ภาพ Skating ที่ได้ 

 
ภาพที่ 4-2 : Skating อัศวิน 

แนวคิดในการออกแบบ  
การออกแบบตัวละครได้แรงบันดาลใจมาจาก นักรบในชุดเกาะของยุโรปในช่วงสมัยกลาง หรือ อีกชื่อ
หนึ่งคือ"อัศวิน.ที่มีความโดดเด่นในการสู้รบและเก่งเพราะการที่จะได้มาซึ่งต าแหน่งอัศวินนั้นยากมาก 
เพราะจะต้องเก่งในการใช้อาวุธทุกรูปแบบ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 
รูปต้นแบบน ามาจาก  ภาพที่ 2-2 : แม่มด 
ภาพ Skating ที่ได้ 
 

 
ภาพที่ 4-3 : Skating นักเวท 

แนวคิดในการออกแบบ 
การออกแบบตัวละครได้แรงบันดาลใจมาจาก ต านานความเชื่อเรื่องแม่มด ที่มีบันทึกถึงความหน้ากลัว
และสยองฝัน แต่แม่มดที่ก็มีอยู่เหมือนกัน 
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รูปต้นแบบน ามาจาก  ภาพที่2-1 : นักบุญนิโกลัส 

ภาพ Skating ที่ได้ 

 
ภาพที่ 4-4 : Skating นักบวช 

แนวคิดในการออกแบบ 
ได้แรงบันดาลใจมาจาก นักบุญนิโกลัส ที่ท่านมีความเมตากับทุกคน 

   ส
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ภาพที่4-5 : เครื่องยิง 
ที่มา : http://iseehistory.socita.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711041 
&Ntype=15 

ภาพ Skating ที่ได้ 

 
ภาพที่4-6 : Skating ป้อมธนู ป้อมจักร 
แนวคิดในการออกแบบ 
ได้แรกบัลดาลใจมาจาก เครื่องยิงในสมัย กรีซ โรมัน 

 
ภาพที่ 4-7 : Skating มอนส์เตอร์ 

ภาพ Skating ในส่วนนี้เป็นมอนส์เตอร์ ได้แรงบันดาลใจมาจาก ซานต้า และเด็กแว๊น 
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4.3 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช ้
ส่วนของ Graphic ใช้ Adobe Illustrator  ในการสร้างภาพสองมิติ และ Adobe flash 

player ในการท า Animate 
เหตุผลที่เลือกใช้ Adobe Illustrator ในการสร้างภาพเพราะมันง่ายต่อการ แยกชื้นส่วน

ต่างๆ ในการอนิเมท และ  Import ไปท างานต่อใน Adobe flash player ได้ง่ายและท าให้ภาพที่ได้
ไม่แตก 
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https://www.google.co.th/search?espv=210&es_sm=122&biw=1680&bih=925&q=import+obj+maya&spell=1&sa=X&ei=QRdGU8iZCcnriAfL-4DoDg&ved=0CCgQvwUoAA


 

บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 
 

 หลังจากท่ีวางแผนการด าเดินงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการ
น าSketch Design ของป้อมและมอนบางส่วนมาท าการ Draft outline 
5.1 Draft and coloring 
 หลังจากที่ได้ภาพ Sketch Design ก็น าเข้าโปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือที่จะท า 
Draft outline  

 
ภาพที่ 5-1 : ภาพการดราฟท์เส้นใน Illustrator 
 
 ซึ่งเรื่องส าคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ ในขึ้นตอนการ Draft outline นี้จะต้องแบ่งตัวละคร
ออกเป็นส่วนๆเพ่ือนจะได้เตรียม Animate เพราะถ้าไม่แยกส่วนให้ดี ขณะเกิดปัญหาในขั้นตอนการ 
Animate  
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ภาพที่ 5-2 : ภาพการแยกส่วนตัวละครเพื่อเตรียม Animate 

 
เมื่อดราฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มใส่สีให้กับตัวละครโดยที่การใส่สีนั่น จะต้องคอยดูเรื่องแสงและ
เงาให้ดี เพราะจะท าให้กราฟฟิคดูแล้วไม่เพ้ียน ซึ่งตัวละครแต่ละตัว สิ่งก่อสร้าง และไอเท็มต่างๆก็จะมี
การใช้สีที่แตกต่างกันออกไป 
 

 
ภาพที่ 5-3 : ภาพตัวละครที่สงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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5.2 Import and Export File 
 หลังจากลงสี และแยกส่วนพร้อม Animate เรียบร้อยแล้ว ก็ท าการ Import File 
เวคเตอร์จาก Illustrator เข้ามายัง Flash เพ่ือเก็บไว้ใน library และเก็บไว้ใช้ Animate ต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5-4 : ภาพการน าไฟล์จาก Illustrator เข้ามายัง Flash 

เมื่อน าไฟล์เข้ามายัง Flash แล้ว จะต้องมีการจัดระเบียบไฟล์ให้เรียบร้อย เพราะไฟล์ที่
ต้องใช้มีจ านวนมาก การจัดโฟลเดอร์และตั้งชื่อให้ดีจะเป็นการช่วยให้ท างานได้สะดวกมากขึ้น โดย
ไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน Library ดังภาพ 

 
 
ภาพที่ 5-5 : ภาพไฟล์ใน Library ใน Flash 
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5.3 Animate 
 หลังจากเตรียมไฟล์ต่างๆ และน าไฟล์เข้ามายัง Flash เรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มท าการ 
Animate ซึ่งการท างานในแฟลช จะท างานโดยการใช้ Time Line เป็นหลัก 

 
ภาพที่ 5-6 : ภาพการท างานกับ Time Line 

 
ภาพที่ 5-7 : ภาพ Time Line 
 

เมื่อท าการ Animate เสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว เราก็ท าการ Export  Animate ที่เราท า
ไว้ให้ออกมาเป็นรูปเพ่ือที่จะได้ส่งต่อไปให้ โปรแกรมเมอร์ น าเข้าไปใช้งานในโปรแกรมที่เราพัฒนา 
วิธีการ Export  Animate สามารถท าออกมาได้ 2 แบบ คือ  

1. Export ออกมาเป็นรูปภาพแบบ Frame by Frame  
2. Export ออกมาเป็นรูปภาพแบบ Sprite Sheet 

ในการพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้ทางผู้พัฒนาได้เลือกใช้ วิธีการที่ 1. Export ออกมาเป็นรูปภาพแบบ 
Frame by Frame การ Export  
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ภาพที่ 5-8 : แสดงภาพที่ได้จากการ Export ออกมาเป็นรูปภาพแบบ Frame by Frame  

หลังจาก Export แล้วก็น ารูปที่ได้ส่งให้กลับให้โปรแกรมเมอร์เพ่ือน าไปทดสอบว่าใช้งานได้ตามที่
ต้องการหรือไม่ หากใช่งานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ ก็น ากลับมาแก้ไขใหม่ 
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 

 
6.1 สรุปผล 

โปรแกรมท่ีพัฒนาออกมานั้นเป็นไปด้วยดี แต่ก็ไม่ได้สมบรูณร์ตามท่ีว่างแผนไว้ทั้งหมด 

แต่ก็ถือว่าการพัฒนาโปรแกรมนี้ ท าให้ได้เรียนรู้การท างานตามระบบแบบแผน  

 

6.2 ปัญหาที่พบ 

- การท างานที่ล่าช้าด้วยในระหว่าการพัฒนาตัวโปรแกรมนั้น ตัวผู้พัฒนาโปรแกรมยังคง

มีเรียนอยู่ตามปกติ ท าให้ใช้เวลาในการพัฒนาได้ไม่ต่อเนื่อง 

- พบปัญหากับโปรแกรมท่ีใช้ในการท า Graphic และ Animation ที่ผู้พัฒนายังไช้ได้ไม่

คล่องเท่าที่ควร 

- การพูดคุยกันภายในกลุ่มที่ไม่เข้าใจ อันเนื่องมาจากตัวผู้พัฒนาไม่เข้าใจในสิ่งที่ในกลุ่ม

คุยกัน และตัวผู้พัฒนาเองท่ีสื่อสารกับคนในกลุ่มไม่เข้าใจ 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
- ตัวผู้พัฒนาเลยต้องว่างแผนการท างานให้เป็นเวลาละต่อเนื่อง 

- ตัวผู้พัฒนาเลยต้องนั่งท างานซ้ าๆ เพื่อท าให้ตัวผู้พัฒนาเคยชินกับตัวโปรแกรม 

- ตัวผู้พัฒนาเลยต้องพยามสื่อสารกับคนในกลุ่มให้เข้าใจตรงกัน โดยถามและอธิบาย

หลายๆรอบ 
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