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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เนื่องจากความหมายของเกมในส 
มัยนี้ ต่างไปจากเม่ือก่อนมาก เม่ือก่อนนั้นเกมจะสร้างขึ้นมาเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่

ในปัจจุบันนอกจากมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เกมในสมัยนี้ยังมีอีกจุดประสงค์อีกหลายข้อเพ่ิมเข้า
มา เช่น ต้องมีข้อคิด มีเนื้อเรื่อง และนอกจากนั้น ยังเพ่ือหารายได้ให้ผู้ พัฒนาเกม อุตสาหกรรมเกมจึงเป็น
อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาเป็นอาชีพในปัจจุบัน  งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ออกแบบเกมที่มี
กราฟิกน่ารัก ที่สามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง เป็นเกมที่ให้ข้อคิดหรือรู้จักวางแผน  ในขณะที่เล่นเกมซ่ึงผู้
เล่นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1. เพ่ือความสนุกนาน เพลิดเพลิน ในการเล่นเกม 
1.2.2. เพ่ือให้ฝึกไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกประสาทสัมผัสให้กับผู้เล่น 
1.2.3. เสริมสร้างความรอบคอบในการวางแผน ในการผ่านด่านในแต่ละด่าน  ผู้เล่นจะต้องคิด

วิเคราะห์การวางแผนใช้ทรัพย์ยากรที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือที่จะเอาชนะฝ่ายศัตรูให้ได้ 
1.2.4. เพ่ือเป็นแรงบัลดาลใจและแรงผลักดันให้ผู้พัฒนาเกมรุ่นต่อไปได้น าไปพัฒนาต่อ หรือ เป็น

แรงบัลดาลใจให้สร้างเกมให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
โคร งการ Amoknest Tower เป็นเกม 2 มิติ  มุมมอง side-scrolling เป็ นเกมแนว Tower 

defend + Action ผู้ เล่นจะต้องสวมบทบาทในการเล่นเป็นเหล่าทหารที่ต้องบุกออกไปช่วยเจ้าหญิงจาก
เหล่าศัตรู โดยที่ผู้ เล่นจะต้องบุกไปแต่ละด่านเพ่ือให้ผ่านไปถึงด่านสุดท้าย ตัวเกมจะมีการ อัพเกรดอาวุธ 
และซ้ือป้อมปืนเพ่ิม เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวด่านที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ 
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ส าหรับเกมนี้พัฒนาลง Mobile ในระบบปฏิบัติการ Android  เครื่องมือที่ใช้ในการท างานคือ 
Construct 2 ใช้ Spite Sheet ในการเขียน โปรแกรม ตัว เกมสา มารถแบ่งปั น Score ลงบนหน้ า 
Facebook ได้ เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดการแข่งขัน ท าให้การเล่นเกมมีความสนุกมากขึ้น  

1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1.4.1.  ต้ังวัตถุประสงค์ และต้ังกลุ่มเป้าหมายในการท างาน  
1.4.2.  ปรึกษาและรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
1.4.3.  ออกแบบรูปแบบของเกม และวางแผนการท างาน 
1.4.4.  เลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการท างาน และ ออกแบบกราฟิกเกม 
1.4.5.  จัดท าตัวเกมจ าลองขึ้นมา (ท า Prototype) 
1.4.6.  ทดสอบตัวเกมจ าลอง 
1.4.7.  ประชุม และแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.4.8.  จัดท าตัวเกมที่เป็น Production ขึ้นมา  
1.4.9.  สุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบตัวเกม 
1.4.10.  ประชุมและแก้ไขตัวเกม 
1.4.11.  สรุปผลการท างาน และตัวเกม 
1.4.12.  จัดการ Export เกมออกมาเป็นตัว Production 

1.5 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
1.5.1. Engine ที่ใช้มีข้อจ ากัดมากมาย คุณภาพของเกมออกมาไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้

ในคราวแรก 
1.5.2. การท าตัวละครและฉากต้องมีสัดส่วนในการท าที่ชัดเจน มิเช่นนั้นจะมีรอยต่อของภาพ

เวลาเคลื่อนที่ 

1.6 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1. ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิในการเล่นเกม และส่งผลให้มีสมาธิในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.6.2. ผู้เล่นมีทักษะในการวางแผนเพ่ิมมากขึ้น 
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1.7 ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเกม และออกแบบกราฟิก ในส่วนของ Map, UI ,Effectและ 

Character บางส่วน 
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บทท่ี  2 
ทฤษฎีและความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 การลดทอนรูป (วัฒนาพร  เขื่อนสุวรรณ,2547) 

การลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง หมายถึงการน าภาพเหมือนจริงมาลดทอน บางส่วนของภาพให้
น้อยลง มีรูปร่างแตกต่างไปจากเดิม และมีความเป็นอิสระในการระบายสีเชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น 

วิธีการลดทอนภาพไม่ให้เหมือนจริง มีดังนี้ 
1. วิธีการลดทอนด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ คือ เปลี่ยนสีในรูปร่าง รูปทรงเดิม ให้แตกต่างไปจากของ

จริงตามแนวเบื้องต้นท าให้ภาพเหมือนจริงแปรสภาพไปเป็นการใช้สีอย่างสร้างสรรค์ แสดงการลดทอน
ด้วยการเปลี่ยนสีใหม่ 

2 . การลดทอนภาพด้วยการใช้เส้นและสีเปลี่ยน รูปทรงเดิม หมายถึง การใ ช้เส้นและสีมา
สร้างสรรค์ตามสัดส่วนของภาพเหมือนจริง เช่น ลากเส้นจากรูปทรงเดิมอย่างอิสระแล้วระบายสีหรือประ
จุดด้วยสีให้มีน้ าหนักแตกต่างไปจากภาพเดิม จะเป็นการลดทอนภาพได้อีกวิธีหนึ่ง 
 3. การลดทอนภาพด้วยการลดรูปทรงและรายละเอียด หมายถึง การลดทอนรูปภาพจากของจริง 
โดยตัดทอนรายละเอียดให้เหลือส่วนที่ส าคัญไว้เท่านั้น วิธีง่ายๆ 

การตัดทอนหมายถึง  การสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะบิดเบือนไปจากของจริง โดยจะให้
ความส าคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงน้อยลง แต่ให้ความส าคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้น 
เพ่ือสื่อความงามในการรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบแบบตัดทอน เป็น
การน าทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ ของผลงาน  โดยการบิดเบือนไปจากของจริงตามความคิด
สร้างสรรค์ของศิลปิน เพ่ือสื่อความงามในการรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว เช่น สัญลักษณ์ต่างๆ โลโก้ใน
ปัจจุบันเป็นต้น 

ศิลปะที่ว่าด้วย “ความน้อย” เกิดจากการลดตัดทอนมีมานานแล้ว และเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่ง
ของ ศิลปะสมัยใหม่ เสียด้วย เช่น ในจิตรกรรมของฝรั่งเศสต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่  19 จิตรกรหัวก้าวหน้า
ท าการลดทอนรายละเอียดต่างๆ ของแบบที่เขียนลง โดยศิลปินดังต่อไปนี้ 

พอล เซซานต์( Paul Cezanne)  บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ ได้วางแนวทางในการตัดทอน เขา
กล่าวว่า   ภาพเขียนมิใช่ความจริง  แต่เป็นผลกระทบจากการรับรู้ความจริง  ถ้าศิลปินเปลี่ยนมุมมอง
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ภาพเขียนก็จะเปลี่ยนไปทันที  เขาค้นหา (ความเป็นหนึ่งเดียว) โดย น าเสนอธรรมชาติด้วยรูปทรง 
กระบอก ทรงกลม ทรงกรวย 

พาโบล  พิคาสโซ (Pabol Picasso) ได้คิดค้นรูปแบบการตัดทอน ในรูปแบบ บาศก์นิยม หรือ 
Cubism ขึ้น 

พีท มองเดรียน ( Piet Mondrain ) กับแนวทาง เดอ สไตลจ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบ 
เรมอนด์  โลวี ่ (Raymond loewy) กับงานออกแบบอุตสาหกรรม 
และรูปแบบศิลปินมินิมอลิซ่ึม (Minimalism) คือการท าให้เหลือน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นรูปแบบ

สมัยใหม่ที่เป็นจุดขีดสุด 
กล่าวสรุปได้ว่า จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่  20 จิตรกรลดทอนรายละเอียดต่างๆ ของรูปทรง

ลงจนกลายเป็นเหลี่ยมเรขาคณิต แล้วก็ลดทอนลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นศิลปะนามธรรม 
สุนทรียศาสตร์แห่งการตัดทอนนั้น เป็นส่วนที่ส าคัญในทฤษฏีทฤษฎีนิยมรูปทรง เป็นการแสดง

ความคิดในการ สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเน้นการน ามูลฐานของศิลปะ (Element of Visual Art) เช่น สี 
น้ าหนัก เส้น รูปร่าง พ้ืนผิว มาใช้โดยตรง   
 
2.2 ทฤษฎีสี (นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์,2553) 

จิตวิทยาเก่ียวกับสี 
 สีแดง  ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเต้น เร้าใจ  มีพลังความอุดม
สมบูรณ์ ความม่ังค่ัง ความรัก ความส าคัญ อันตราย 
 สีส้ม  ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การ
ปลดปล่อย  ความเปรี้ยว  การระวัง 
 สีเหลือง  ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบาน สดชื่นชีวิตใหม่ ความสด 
ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อ านาจบารมี 
 สีเขียว ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น  การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 
 สีน้ า เงิน  ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางานละเอียด รอบคอบ 
สง่างาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เป็นระเบียบถ่อมตน 
 สีม่วง  ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความ
เศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ 
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 สีฟ้า  ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย  ความสว่าง ลมหายใจ 
ความเป็นอิสรเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 สีขาว  ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์  สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก 
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
 สีด า  ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย ความชั่ว ความลับ ทารุณ 
โหดร้าย ความเศร้า หนักแน่น เข้มเข็ง อดทน มีพลัง 
 สีชมพู  ให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่  วัยรุ่น หนุ่มสาว 
ความน่ารัก ความสดใส 
 สีเทา  ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย  ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา  ความสงบ ความ
เงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน 
 สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งส าคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข 
ความม่ังค่ัง ความร่ ารวย การแผ่กระจาย 
 
2.3 แสงสี 

แสง เป็นพลังงานรังสี ( Radiation Energy ) ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกระบวนการ 
วิเคราะห์แยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห์  พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์กับต าแหน่ง 

ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้  

 

ภาพท่ี 2-1 : ภาพแสดงระดับสีต่างๆ ของ spectrum 
 

จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหลี่ยมสี CIE พบว่า แสงสีเป็น
พลังงานเพียง ชนิดเดียวท่ีปรากฏสี จากด้านทั้ง 3 ด้านของรูปสามเหลี่ยมสี CIE นักวิทยาศาสตร์ได้ก าหนด
แม่สีของแสงไว้ 3 สี คือ สีแดง ( Red ) สีเขียว (Green) และสีน้ า เงิน ( Blue ) แสงทั้งสามสี เม่ือน ามา
ฉายส่องรวมกัน จะท าให้เกิด สีต่าง ๆ ขึ้นมา คือ 
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แสงสีแดง + แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง ( Yellow ) 
แสงสีแดง + แสงสีน้ าเงิน = แสงสีแดงมาเจนตา ( Magenta) 

แสงสีน้ าเงิน +  แสงสีเขียว = แสงสีฟ้าไซแอน ( Cyan ) 

 

ภาพท่ี 2-2 : ภาพแสดงการวัดระดับ spectrum และวงจรแม่สี RGB 
 

และถ้าแสงสีทั้งสามสีฉายรวมกัน จะได้แสงสีขาว หรือ ไม่มีสี เราสามารถสังเกตแม่สีของแสง
ได้จากโทรทัศน์สี หรือจอคอมพิวเตอร์สี  โดยใช้แว่นขยายส่องดูหน้าจอจะเห็นเป็นแถบสีแสงสว่าง 
3  สี  คือ แดง เขียว และน้ าเงิน   นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่า   เครื่องหมายของสถานีโทรทัศน์สี 
หลาย ๆ ช่อง   จะใช้แ ม่สีของแสง ด้วยเช่นกัน   ทฤษฎีของแสงสีนี้  เป็น ระบบสีที่ เรียกว่า  RGB   
( Red - Green - Blue ) เราสามารถน าไปใช้ในการ ถ่ายท าภาพยนตร์  บันทึกภาพวิดีโอ  การสร้าง 
ภาพ  เพ่ือแสดงทางคอมพิวเตอร์  การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เป็นต้น 

แสงสีที่ เป็นแม่สี คือ สีแดง น้ า เงิน เขียว จะเรียกว่า สี พ้ืนฐานบวก  ( Additive primary 
colors )คือ เกิดจาก การหักเหของแสงสีขาว  ส่วนสีใหม่ที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสงทั้งสาม
สี จะเรียกว่า  สีพ้ืนฐานลบ (Subtractive primary colors ) คือ  สีฟ้าไซแอน (Cyan)  สีแดงมาเจนต้า
(Magenta) และสี เหลื อง  (Yellow)  ทั้ งส ามสี เป็ น แม่สี แม่ ใช้ ใน ร ะบบการ พิมพ์ออฟเซท  หรื อที่
เรียกว่า ระบบสี CMYK โดยที่มีสีด า (Black) เพ่ิมเข้ามา 
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ภาพท่ี 2-3 : ภาพแสดงวงจรสี CMYK 
 

การแปลง Mode สี RGB เป็น CMYK 
           ไฟล์กราฟฟิคส่วนมากจะบันทึกสีโดยใช้สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน ผสมกัน ค่าสีทั้งสามนี้สามารถ
รวมกันแล้วจ าลองสีที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้มากที่สุด แต่การพิมพ์   4 สี โดยใช้สี Cyan สี Magenta , 
สี Yellow , สี Black นั้นเป็นการจ าลองสีเพ่ือพิมพ์ลงหน้ากระดาษ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสีที่เราต้องการ
ให้ออกในเอาต์พุตสุดท้ายนั้นโดยมากจะเกิดขึ้น ในขณะที่เราท าการแปลงงสีจากโมเดลหนึ่งไปยังอีกโมเดล
หนึ่ง 
           เครื่องพิมพ์ใช้แผงสี CMY โดยไม่มีสี Black การแปลงสีก็จะง่าย CMY ก็คือค่าตรงข้ามของสี 
RGB การเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างค่าของสีในแต่ละพิกเซลท าได้ง่าย  แต่เนื่องจากว่าเครื่อ งพิมพ์

จ าเป็นต้องรวมเอาค่าสีด าเข้าไปด้วยกระบวนการจึงค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้น 

 
ภาพท่ี 2-4 : ภาพแสดงภาพแบบ CMYK 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           ซอฟต์แวร์ในการแยกแยะสีจะต้องอ่านค่าสี  RGB ส าหรับทุกออบเจ็กต์ในกราฟฟิคจากนั้น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับข้อมูล RGB    เพ่ือสร้างค่า CMYK ที่แยกจาก
กัน ซ่ึงจะจ าลองสีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าพิกเซลในสี RGB เป็นสีแดงล้วน ( 100% % R ; 0% G ; 0% 
B ) แล้วพิกเซลที่    เหมือนกันใน CMYK จะต้องประกอบกัน เพ่ือให้ได้ค่าของสี Magenta กับสี Yellow 
เท่าๆกัน( 0% C ; 100 % M ; 100 % Y ; 0% K ) ถ้าพิกเซลเป็นส่วนผสมของ RGB ที่แตกต่างกันก็จะท า
ให้เวอร์ชันของ CMYK เป็นค่าที่ผสมกันของ CMY หรืออาจมีสีด าปนด้วย การผสมกันของค่า RGB จะเป็น
การบ่งบอกว่า พิกเซลในซอฟต์แวร์นั้นมีสีเข้มเพียงพอที่สีด าจะเข้ามีส่วนในการผสมหรือไม่ 
           ปัญหาก็คือ โปรแกรมที่แตกต่างกันจะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  ที่ไม่เหมือนกันในการตัดสินใจว่า
เม่ือใดถึงควรจะเติมสีด าลงในส่วนผสม เม่ือเราท าการรวมความแตกต่างของโปรแกรมด้วยความจริงที่ว่า  
ซอฟต์แวร์นั้นสามารถควบคุมความถี่เส้นแพตเทิร์นของฮาล์ฟโทนมุมสกรีน และรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับ
ภาพ 
 

2.4 จินตนิมิต (Fantasy) (พิมาน แจ่มจรัส, 2550) 

เป็นงานวรรณศิลป์ประเภทหนึ่งที่มีเค้าโครงหรือเนื้อหาเก่ียวข้องกับเวทมนตร์และเรื่องเหนือจริง 
มักมีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในยุคกลางของยุโรป หรือมีลักษณะที่แสดงถึงยุคเดียวกันนั้น เช่น
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง เครื่องแต่งกาย หรือเทคโนโลยี โลกแห่งจินตนิมิตมักยอมรับสภาวะเหนือจริง
และเวทมนตร์ต่างๆ เหมือนเป็นเรื่องปกติ ความแตกต่างระหว่างจินตนิมิต กับนิยายวิทยาศาสตร์หรือ
นิยายสยองขวัญ  คือลักษณะของเทคโน โลยีและวิธีก ารน าเสนอเก่ียวกับความตาย งานจินตนิมิต
ประกอบด้วยผลงานประพันธ์ของนักเขียน ศิลปิน นักดนตรี หรือนักสร้างภาพยนตร์มากมาย นับแต่อดีต
กาลประหนึ่งปกรณัมหรือต านานลี้ลับ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันที่เผยแพร่แก่ผู้คนจ านวนมาก 

2.4.1 ประวัติ 

Dobrynya ผู้ช่วย Zabana จากมังกรหนึ่งในเทพนิยายและเทพปกรณัมซ่ึงเป็นต้นก าเนิด
ของวรรณกรรมจินตนิมิต 

งานจินตนิมิตชิ้นแรกที่พบเห็นเป็นหลักฐานอาจได้แก่ มหากาพย์กิลกาเมช  (the Epic of 
Gilgamesh) แต่งานจินตนิมิตเก่าแก่มีอยู่มากมายเช่น มหากาพย์โอดิสซีย์ ต านานเบวูล์ฟ มหาภา
รตะ พันหนึ่งราตรี รามายณะ จนกระทั่งถึง ต านานกษัตริย์อาเธอร์ และมหากาพย์ต่างๆ มากมาย
ในยุคกลาง ที่เก่ียวข้องกับวีรบุรุษ วีรสตรี ปีศาจอันน่าสะพรึงกลัว และดินแดนลี้ลับ ซ่ึงดึงดูดความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สนใจของผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง กล่าวไปแล้ว ประวัติศาสตร์ของจินตนิมิตกับประวัติศาสตร์วรรณกรรม
ก็มีความเก่ียวพันใกล้ชิดกันมาก 

งานบางชิ้นมีความคาบเก่ียวกันอย่างใกล้ชิด ไม่ชัดเจนว่าเป็นงานจินตนิมิต หรืองาน
ประเภทอ่ืน ซ่ึงขึ้นกับจุดมุ่งหมายของผู้ประพันธ์ถึงความเป็นไปได้ในเรื่องเหนือจริง เช่น เรื่อง  A 
Midsummer Night's Dream ห รื อ  Sir Gawain and the Green Knight ท า ให้ จุ ด เริ่ ม ต้ น
แท้จริงของวรรณกรรมจินตนิมิตไม่อาจระบุชี้ชัดลงไปได้[1] 

2.4.2 ประเภทของงานจินตนิมิต 

 วรรณกรรมจินตนิมิตยุคใหม่แตกหน่อออกไปเป็นแขนงย่อยอีกมากมายที่ไม่อาจก าหนดขอบเขต
ได้แน่ชัด บางส่วนคาบเก่ียวกับต านาน หรือนิทานพ้ืนบ้าน โดยที่ต านานหรือนิทานพ้ืนบ้านก็เป็น
แนวเรื่องลักษณะเดียวกับจินตนิมิตเช่นกัน แต่แขนงของงานจินตนิมิตที่โดดเด่น ก็มีเช่น  แฟนตาซี
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีเนื้อหาคาบเก่ียวกับนวนิยายวิทยาศาสตร์ ดาร์คแฟนตาซี ที่ก้ าก่ึงกับความเป็นนว
นิยายสยองขวัญ นอกจากนี้ยังมี จินตนิมิตโรแมนติก จินตนิมิตเทพนิยาย จินตนิมิตฮีโร่ จินตนิมิต
ส าหรับเด็ก เป็นต้น ส่วนประเภทของงานจินตนิมิตที่นิยมกันแพร่หลายมากที่สุด คือจินตนิมิตแนว
ดาบและเวทมนตร์ กับจินตนิมิตระดับสูง ที่เก่ียวข้องกับโลกอ่ืน 

 

2.5 ยุคกลาง (อัดนันท์ อาแว, 2553) 

 สมัยกลาง  หรือ ยุคกลาง (อังกฤษ: Middle Ages) คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยปกติแล้วเริ่มนับต้ังแต่การล่มสลายลงของจักรวรรดิโรมัน
ตะวันตก (การสิ้นสุดของสมัยคลาสสิก) จนถึงจุดเริ่มต้นของสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและยุคแห่งการส ารวจ ซ่ึง
เป็นยุคที่น าไปสู่สมัยใหม่ในเวลาต่อมา สมัยกลางคือช่วงเวลาตรงกลางของกระบวนการเปลี่ยนผ่านใน
ประวัติศาสตร์ตะวันตกคือ สมัยคลาสสิก, สมัยกลาง และสมัยใหม่ นอกจากนี้สมัยกลางยังถูกแบ่งออกเป็น
สามช่วงเวลาคือ ต้นสมัยกลาง (Early Middle Ages), สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages) และ
ปลายสมัยกลาง (Late Middle Ages) 

ในยุคกลางตอนต้น การลดลงของประชากร , การหดตัวของเมือง และการรุกรานจากอนารย
ชน เริ่มต้นขึ้นในยุคโบราณตอนปลายและด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เหล่าอนารยชนผู้บุกรุกเข้าต้ังอาณาจักร
ของตนในส่วนที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 แอฟริกาเหนือและตะวันออก
กลาง ซ่ึงเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตะวันออก ได้กลายไปเป็น จักรวรรดิอิสลามหลังจากถูกยึด

   ส
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
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ครองโดยผู้สืบทอดของนบีมุฮัมมัด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสร้างทางการเมือง
มากมาย แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยน ไปจากยุคโบราณคลาสสิคอย่างสิ้นเชิง จั กรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ
จักรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงอยู่รอดและรักษาอ านาจของตนเอาไว้ได้ นอกจากนี้แล้วอาณาจักรเกิดใหม่ส่วน
ใหญ่ยังคงเก่ียวพันอยู่กับสถาบันที่หลงเหลืออยู่ของชาวโรมัน ในขณะที่วัดวาอารามของคริสต์ศาสนาได้แผ่
ขยายไปทั่วยุโรปตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 และ 8 ชาวแฟรงก์ภายใต้การปกครองของราชวงศ์การอ
แล็งเฌียงได้สถาปนาจักรวรรดิขึ้นซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกมีนามว่า จักรวรรดิการอ
แล็งเฌียง ซ่ึงยืนยงไปจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เม่ือจักรวรรดิล่มสลายลงจากแรงงกดดันของการรุกราน
จากภายนอก เช่น ชาวไวกิงจากทางเหนือ ชาวแมกยาร์จากทางตะวันออก และชาวซาราเซนจากทางใต้ 

2.5.1 อัศวิน 

 
ภาพท่ี 2-5 : ภาพอัศวิน 
 

ในสังคมยุโรปพัฒนาขึ้นในช่วงสมัยกลาง ก่อนปี ค.ศ. 1200 อัศวินเป็นชนชั้นทางสังคม
หนึ่งต่างหากที่อยู่ เหนือชาวนา แต่ก็ยังต่ ากว่าขุนนาง แต่หลังปี ค.ศ. 1200 ช่องว่างระหว่างอัศวิน
กับขุนนางก็สิ้นสุดลง จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยกลาง อัศวินและขุนนางก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชน
ชั้นสูงเช่นเดียวกัน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพท่ี 2-6 : ชุดเกราะของอัศวินยุโรปในยุกลาง 

 
ภาพท่ี 2-7 : พัฒนาการของเกราะอัศวิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2-8 : ภาพการสู้รบในยุคกลาง 
 

นักรบในแถบตะวันออกกลางบริเวณนี้  เคยเป็นอารยะธรรมใหญ่ ของโลก ก่อก าเนิด
อาณาจักรที่รุ่งเรือง เช่น อัสซีเรีย ฮิตไทต์ บาบิโลน 

2.5.2 สัตว์ในต านาน 

คือสัตว์ท่ีปรากฏในเทพนิยาย หรือในต านานที่แต่งขึ้น โดยลักษณะของสัตว์ในต านานจะมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีความสามารถและอภินิหารพิเศษ 

เชื่อกันว่าสัตว์ในต านานคือสัตว์ของเทพเจ้าหรือสัตว์ในยุคโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้ว มีพลัง
และอ านาจที่แตกต่างกัน หรือในอีกแง่หนึ่งเป็นรูปปั้นต่าง ๆ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น เพราะเชื่อว่ามี
อ านาจหรือก าลังที่จะช่วยปกป้องพวกเขาได้ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวอย่างสัตว์ในต านาน 

 
ภาพท่ี 2-9 : ภาพยูนิคอร์น  

 
  ยูนิคอร์น (Unicorn) เป็นสัตว์ในต านาน เชื่อว่าพบได้ตามป่าทางตอนเหนือของยุโรป ตัว
โตเต็มที่มีลักษณะเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์ สง่างาม มีเขาหนึ่งเขาที่กลางหน้าผาก (โดยมากเขาจะเป็น
เกลียวด้วย) ลูกยูนิคอร์นเเรกเกิดมีขนสีทอง เเละจะเปลี่ยนเป็นสีเงินก่อนที่จะโตเต็มวัย เขา เลือด  
เเละขนของยูนิคอร์นมีคุณสมบัติทางเวทมนตร์สูง  
 

 
ภาพท่ี 2-10 : ภาพกริฟฟอน หรือ กริฟฟิน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://1.bp.blogspot.com/-gIhVV47Yx50/UKn8cfmeliI/AAAAAAAAAT4/xIsX4rVKFzQ/s1600/3182[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UlGtiCQtD20/UKn94ISyo8I/AAAAAAAAAUA/a1mf_bqyovo/s1600/1188453332[1].jpg


15 
 

   กริฟฟอน หรือ กริฟฟิน  (griffin, gryphin, griffon หรือ gryphon) คือสัตว์ในเทพนิยาย 
ตามต านานแล้ว กริฟฟิน เป็นสัตว์เทพผู้พิทักษ์เหมืองทองค า และทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหล่ที่เป็น
ทอง และเป็นผู้ลากรถม้าของพระอาทิตย์ ร่างกายจะเป็นครึ่งนกอินทรี ครึ่งสิงโต โดยส่วนหัว ขาคู่
หน้าและปีก เป็นนกอินทรี ส่วนล าตัวและขาคู่หลังเป็นสิงโต และมีหางเป็นงู บางจ าพวกก็มี หาง
ของสิงโต ขนบนหลังเป็นสีด า ขนที่อยู่ข้างหน้าเป็นสีแดง ส่วนขนปีกเป็นสีขาว อาศัยอยู่ในถ้ าตาม 
ภูเขา 

 

 
ภาพท่ี 2-11 : ภาพมังกร 

 
   มังกรที่เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง มาจากภาษาละตินว่า Draco  เป็นสัตว์วิเศษที่รู้จักกันใน
วรรณคดีมังกรเป็นสัตว์ที่อันตราย และน่าสพีงกลัวส าหรับมนุษย์ จึงมักเป็นศัตรูของเหล่าวีรบุรุษ
ทั้งหลาย การฆ่ามังกรและขึ้นเถลิงราชย์เป็นกษัตริย์ ดูจะเป็นสูตรส าเร็จของมหากาพย์โบราณ 
มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์กษัตริย์ทั้งที่ มีตัวตนจริงๆ และกษัตริย์ในต านานต่างๆ   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://1.bp.blogspot.com/-02QTxJ9ONWE/UKn_wNi0h1I/AAAAAAAAAUI/ROI0rH72e6Q/s1600/12.jpg
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ภาพท่ี 2-12 : ภาพเงือก 

 
   ในต านานเทพของกรีก ต้นตระกูลเงือกคือ ไตรตอน ซ่ึงเป็นลูกของ โพเซดอน เทพเจ้า
แห่งท้องทะเล กับพรายน้ าสาวตนหนึ่ง ผู้คนมักจินตนาการว่าไตรตอนมีหางเป็นปลา ไว้หนวดเครา
ยาว ทรงอ านาจในท้องทะเลเหมือนพ่อ ไตรตอนอาศัยอยู่ในปราสาททองค าที่ซ่อนตัวอยู่ ก้นทะเล มี
ตรีศูล(ฉมวกสามง่าม)เป็นอาวุธ คอยเป่าแตรหอยสังข์เพ่ือควบคุมทะเลให้สงบหรือบ้าคลั่ง ไตรตอน
จึงมีสมญาว่า นักเป่าแตรแห่งท้องทะเล  

 

 
ภาพท่ี 2-13 : ภาพคราเคน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://3.bp.blogspot.com/-DE7Fw3rH40A/UKoBRho2kpI/AAAAAAAAAUQ/Pcuv34mn0eE/s1600/11.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8_cxeOYN4bE/UKoCFNCzaMI/AAAAAAAAAUY/W1Dtuby-ihY/s1600/10.jpg
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 ครา เคน (Kraken) เป็นสัตว์ยักษ์ในต านานที่ชาวทะเลเหนือหวาดกลัว มักเล่าว่าคล้าย

หมึกกระดองขนาดยักษ์ โผล่ขึ้นจากน้ าพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระโดงเรือ ชอบโจมตีเรือเดินสมุทร
อย่างกะทันหัน โอบหนวดของมันรัดล าเรือเอาไว้ หนวดที่เหลือมันจะรัดลูกเรือจนกระดูกแหลก
เหลว บ้างก็รัดเข้ามาป้อนเข้าปากอันน่ากลัว 

 

 
ภาพท่ี 2-14 : ภาพไซเรน 

 
   ไซเรน (Siren) เป็นสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเลที่เป็นชายฝั่งแบบฟยอร์ดมีรูปร่าง
ลักษณะเป็นเงือก บางต าราว่าตัวเป็นนก แต่หัวเป็นคน ไซเรนจะชอบร้องเพลง เสียงของไซเรน
ไพเราะเพราะพริ้งจนท าให้คนที่เดินเรือผ่านมายังบริเวณใกล้ เคียงที่ไซเรนอาศัยอยู่หลงทางเข้ามา
ตามเสียงเพลงของไซเรน และเรือที่เข้ามาจะหลงใหลในเสียงเพลงยิ่งขึ้นท าให้ออกตามหาแล้วจะ 
ตกเป็น เหยื่อของไซเรน 
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ภาพท่ี 2-15 : ภาพไคเมร่า 

 

ไคเมร่า (อังกฤษ: Chimera ; กรีก: Χιμαιρα [Khimaira] ; ละติน: Chimæra) เป็น
สัตว์ในเทพนิยายกรีก ตามต านานกรีก ไคมีร่าเป็นสัตว์เพศเมีย 3 หัว พ่อของไคมีร่าเป็นยักษ์
ชื่อ Typhon และแม่เป็นครึ่งงูชื่อ Echidna และในภาษากรีกโบราณ ไคมีร่าแปลว่า แพะเด็กเพศ 
เมีย หรือบางแหล่งว่า แพะเพศเมีย  

 

 
ภาพท่ี 2-16 : ภาพเอลฟ์ 
 

เอลฟ์  คือสิ่งมีชีวิตอมนุษย์ในต านานนอร์สและต านานปรัมปราในกลุ่มประเทศเจอร์เม
นิก (สแกนดิเนเวียและเยอรมัน) เม่ือแรกเริ่มแนวคิดเก่ียวกับพวกเอลฟ์ คือ "ชนเผ่าที่เก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติและเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ ภาพวาดของชนเหล่านี้มักเป็นมนุษย์ทั้งชายและหญิงที่
แลดูอ่อนเยาว์และงดงาม อาศัยอยู่ในป่า ในถ้ า ใต้พ้ืนดิน หรือตามบ่อน้ าและตาน้ าพุ มักเชื่ อกันว่า
พวกเขามีชีวิตยืนยาวมากหรืออาจเป็นอมตะ รวมทั้งมีพลังเวทมนตร์วิเศษ"  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://4.bp.blogspot.com/-HpWFxubp2zg/UKoGOrIbcSI/AAAAAAAAAUo/scbcCL4oYyQ/s1600/13620347[1].jpg
http://4.bp.blogspot.com/-enN3nUJXMow/UKoKeF9TpxI/AAAAAAAAAVA/6RSaOsmGHwM/s1600/7.jpg


19 
 

 

 
ภาพท่ี 2-17 : ภาพนาค หรือ พญานาค 

 
นาค หรือ พญานาค  เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดย

เรียกชื่อต่าง ๆ กัน แต่มีลักษณะร่วมกัน  คือ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย 
 

2.5.3 เวทมนตร์ 

หมายถึง ถ้อยค าอันศักด์ิสิทธ์ิ ค าส าหรับเสกที่พึงจะรู้ ควรจะรู้ มาจากศัพท์ "เวท" (หมายถึง 
ความรู้, ความรู้ทางศาสนา; คาถาอาคม) และ "มนต์", "มนตร์" (หมายถึง ค าศักด์ิสิทธ์ิ, ค าส าหรับ
สวดเพ่ือเป็นสิริมงคล) ฉะนั้น อาจจะตีความได้ว่า การศึกษาเวท คือ การศึกษาสิ่งที่พึงจะรู้ , และ
การศึกษามนตร์ คือ การศึกษาค าสวด ค าศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือตีความความหมายที่ซ่อนอยู่ ต้องเรียนรู้ทั้ง
สอง จึงจะเรียกตนเองได้ว่าผู้มีเวทมนตร์โดยไม่ละอายใจ 
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การเรียนรู้เวทมนตร์แท้จริงเป็นเรื่องไม่ยากนัก เพราะเวทมนตร์เป็นสิ่งรอบๆตัวท่ีมีอยู่ สิ่งที่
เป็นธรรมชาติ การปฏิบัติตนเพ่ือเข้าถึงธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะต้องหาผู้ชี้น า ซ่ึงมีทั้งมีสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่
มีชีวิต 

เวทมนตร์มีหลายประเภท อาจพบได้ในเกมหรือนิยาย ซ่ึงบางส่วนสอดคล้องตรงกับต ารา
โบราณที่มีจริง แต่ก็มีบางส่วนที่แต่งเติมเสริมต่อออกไป อาจจัดแบ่งตาม ผลท่ีเกิดจากใช้เวทมนตร์
เช่น เวทมนตร์รักษา เวทมนตร์คุ้มกัน เป็นต้น หรือแบ่งตามพลังงานรูปหนึ่งที่อยู่รอบข้างตัว มักจะ
ก าหนดให้ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ ได้แก่ 

ธาตุพ้ืนฐาน 4-5 ธาตุ (ซ่ึงตรงกับ ธาตุพ้ืนฐานที่ศาสตร์โบราณกล่าวถึงจริงๆ) คือ ต ารายุโรป 
ได้แก่ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ และต าราจีน ได้แก่ ดิน , น้ า , ไม้ (หรือ ลม) , ไฟ , ทอง (หรือโลหะ) 
และธาตุเสริม เช่น อัญมณี , สายฟ้า , หมอก , เมฆ , น้ าแข็ง , แสง , โชค โดยบางครั้งเวทมนตร์
อาจจะถูกน ามาอ้างอิงในศาสนา , ลัทธิ หรือความเชื่อ ประวิติของพ่อมดเมอร์ลินมีเค้าโครง
บางอย่างที่พอจะยืนยันได้ว่ามีตัวตนอยู่จริง ต านานมหัศจรรย์เก่ียวกับพ่อมดเมอร์ลินมีอยู่มากมาย
เล่ากันว่า เขาคือผู้จัดเรียงก้อนหินมหึมาที่สโตนเฮนจ์ เพ่ือเป็นที่ระลึกแก่เหล่าทหารของกษัตริย์อา
เธอร์ บ้างก็ว่าเมอร์ลินสามารถหยั่งรู้อนาคตได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีชีวิตย้อนหลัง 
กล่างคือคนทั่วไปจะใช้ชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคต แต่เมอร์ลินจะใช้ชีวิตจากอนาคตย้อนมาสู่อดีต 
เม่ือเขาเคยผ่านอนาคตมาก่อนแล้ว จึงท าให้ทราบเรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 

เวทมนตร์ เป็นศาสตร์แห่ง ความเชื่อ ที่ว่าด้วยอ านาจที่เหนือการพิสูจน์ เป็นพลังอันเกิด
จากการบริกรรมคาถาด้วยความสงบทางจิต มีผลท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดไปจาก
ปกติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟลุก 

2.5.4 อาวุธ 
ธนู (Bow) 

ในการยุทธครั้งหนึ่งในดินแดนเศษฝรั่ง ของสงคราม 100 ปี ฝ่ายอังเกรียนได้ใช้
เพียงพลธนูยาวต้ังรับพ้ืนที่ที่เป็นดินลุ่มอันเปียกแฉะด้วยฝนและด้วยไม้เหลาแหลม ฝ่าย
เศษฝรั่งเป็นฝ่ายชิงโจมตี โดยใช้ทเห่อม้าบุกระลอกแรกตามต าราพิชัยสงคราม ติดอยู่ตรง
ที่ว่า ทเห่อม้าเป็นพวกรบประชิด เม่ือเจอธนูยาวอันทรงพลัง และทเห่ออังเกรียนที่ฝึกฝน
มาต้ังแต่หัวยังไม่เกรียน ก็ท าให้อัศวิน/ทเห่อม้า หลายคนกลายเป็นชีสสวิสเซอร์แลนด์
กันไปหมด (พรุนไปด้วยลูกธนู ) อีกทั้งยังรุกคืบไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้น (เพราะสภาพภูมิ
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ประเทศที่เป็นดินแฉะๆ) พวกที่เข้าถึงได้ก็กลับเจอเพียงแค่ไม้เหลาแหลมๆ ท าให้โดนยิง
เป็นเป้างานวัดเสียอย่างนั้น 

ข้อเสียหลักๆ ของธนูเอง คือ หัวลูกธนูบางครั้งก็ไม่สามารถเจาะเกราะได้ใน
ระยะไกล แม้จะเป็นหัวเจาะเกราะก็ตาม ตามหลักฟิสิกส์คือ ยิ่งระยะไกล แรงส่งยิ่งลดลง
ไปกับแรงเสียดทานในอากาศ หากเจอศัตรูเกราะหนาๆ ลูกธนูจะท าได้แค่แฉลบออกข้าง 
หรือแค่สร้างรูบุบให้กับเกราะเหล็ก  หรือไม่ก็ถูกโล่ป้องกันได้ หัวธนูแบบเปิดกว้าง 
สามารถใช้ต่อกรกับม้าศึกได้ โดยท าให้ม้าศึกหมดก าลังในการเดิน เพราะบาดเจ็บเกินไป 
จะพอมีบ้างที่ลูกธนูอาจจะเจาะชุดเกราะได้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะฆ่าคนในชุดเกราะได้ 
เพราะชุดเกราะได้ซับแรงไปเกือบหมด 

ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือ พลธนูจ าเป็นต้องเปิดเผยตัวให้ข้าศึกเห็น  เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดการง้างคันธนูซ่ึงต้องการพ้ืนที่ บางครั้งอาจเป็นการล่อข้า ศึกที่ ซุ่มโจมตี ท าให้
เสียกระบวนทัพได้ง่าย เพราะพลธนูไม่ได้ใส่เกราะดีๆ และไม่ถนัดการสู้ประชิด การยิง
ธนูโดยถือให้คันธนูอยู่ในระดับแนวราบกันกับพ้ืน  เป็นต้นแบบของหน้าไม้ ซ่ึงจะกล่าว
ต่อไป แต่การยิงแบบนี้มันไม่แม่นย าเอาซะเลย เพราะมันเล็งไม่ได้ ส าหรับพลธนูหลังม้า 
จะใช้ธนูสั้นหรือที่ มีขนาดเล็กกว่าธนูของพลทหารราบ เนื่องด้วยข้อจ ากัดพ้ืนที่การดึง
แขนและเล็งยิง ธนูยังจัดเป็นอาวุธที่หลากหลายที่สุด ในเรื่องกระสุนที่ใช้เช่นกัน ซ่ึงมีทั้ง
หัวธนูธรรมดา เจาะเกราะ แบบเปิด ฟันเลื่อย ชุบน้ ามันติดไฟ หรือแม้แต่ติดห่อดิน
ระเบิด 
 
หน้าไม้ (Crossbow) 

หน้าไม้เป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพสุดๆในสงครามช่วงก่อนการคิดค้นดินปืน ด้วย
ความที่ใช้ง่าย ฝึกง่าย และพลังท าลายสูงทะลุเกราะเหล็กได้ ท าให้เป็นอาวุธที่ได้รับความ
นิยมไว้ใช้ในการป้องกันพ้ืนที่จุดยุทธศาสตร์ แม้แต่ทหารกระจอกยังสามารถฆ่าอัศวินผู้
สูงศักด์ิด้วยการยิงถูกเป้าหมายเพียงนัดเดียว แต่สาย/เอ็น จะถูกขึงให้ตึงกว่าธนูปกติ ท า
ให้ได้แรงศักย์ที่สูงกว่าธนูมาก ผู้ใช้หน้าไม้ในการรบสามารถหลบหลังที่ก าบังแล้วเล็งยิงได้
โดยเปิดเผยตัวได้น้อยกว่าพลธนู 

ข้อเสียมีอย่างเดียว คือ ยิงในอัตราที่ช้ากว่าธนูมาก ในอัตรา 1 ต่อ 6 (หรือ
จนถึง 12) แม้พลหน้าไม้จะสามารถพกโล่ต้ังพ้ืนไปด้วยแล้วหลบยิงหลังโล่ก็ตาม ก็ไม่
สามารถต้ังรับลูกธนูได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไร  อีกทั้งระบบช่วยดึงสายหน้าไม้แบบชุด
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รอกเชือก บางครั้งกลับท าให้ยุ่งยากและช้ากว่าเดิม เพราะมันเกะกะสุดๆ แถมยังพันกัน
ได้ 
 
คทา, ค้อน, ขวาน (Scepter/Mace/Axe) 

อาวุธประเภทค้อน/คทา นี้ ก็เป็นอาวุธท่ีได้ความนิยมอย่างมากในหมู่นักรบผู้ มี
ฐานะ มันไม่ได้ท าร้ายเกราะภายนอก แต่ท าลายกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน บางครั้ง 
พวกอัศวินที่ใช้อาวุธจ าพวกค้อนนั้น ก็เพ่ือจับศัตรูที่บาดเจ็บไปเรียกค่า ไถ่ และบางครั้ง 
จะริบชุดเกราะนั้นเป็นค่าไถ่ ส่วนขวานนั้น เน้นท าลายเกราะแบบหน้าด้านๆ เลย คือ
จามสุดแรงเกิด ใช้แรงเหวี่ยงเจาะเฉือนทะลุเกราะเข้าร่างเนื้อ 

ข้อเสียของค้อน/คทา คือ มันมักจะมีระยะสั้นและหนักกว่าดาบ ท าให้โจมตีได้
ช้าอยู่สักเล็กน้อย ส่วนขวาน ก็ใช้เวลามากในการเหวี่ยงและถือ เปิดช่องว่างให้ศัตรูที่
รวดเร็วชิงกระท าการ โดยปกติ 

 
อาวุธปิดล้อม (Siege Engine) 

อย่างพ้ืนฐาน ก็เป็นเครื่องกระทุ้งประตูเมือง (Ram) ที่ใช้ในการพังประตูเมือง 
หัวหุ้มเหล็ก ด้ามท าด้วยซุงท่อนใหญ่  ใช้คานและเชือกในการเหวี่ยงกระแทกระยะ
ประชิดใส่เป้าหมาย หลังคาและฝาผนังเครื่องกระทุ้งบุด้วยไม้และหนังสัตว์  เพ่ือปกป้อง
จากลูกธนู หรือเครื่องดีด มีทั้งแบบหินก้อนใหญ่เด่ียวๆ (Catapult) หรือหินก้อนเล็ก
หลายก้อน (Mangonel) หน้าไม้ยักษ์ (Balista) เครื่องเหวี่ยงหิน(Trebuchet) ซ่ึงมีพลัง
ท าลายรุนแรงกว่าอาวุธปิดล้อมอันอ่ืนๆ แถมยังมีความแม่นย ามากกว่าใคร  หอรบปีน
ก าแพง ก็ใช้ในการส่งคนขึ้นพาหนะที่ความสูงเท่าก าแพงเมือง แล้วเทียบก าแพงเมือง
ด้วยสะพานไม้ หรือจะท าเป็นบันไดทางลาดขึ้นไป อาวุธปิดล้อมใช้ในการโจมตีอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างปราสาท ก าแพงเมือง หรือแม้แต่กลุ่มทหารกองใหญ่ๆ 
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2.6 ภาพแบบ Raster กับ Vector (iamthaigraphic.com) 

 คอมพิวเตอร์จะมีการประมวลผลภาพอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 

       1. การประมวลผลแบบ Raster หรือ Bitmap 

       2. การประมวลผลแบบ Vector  

 

1.การประมวลผลแบบ Raster 

การประมวลผลแบบ  Raster หรือแบบ  บิ ตแมป (Bitmap) หรือเรียกว่าเป็นภา พ
แบบ Resolution Dependent โดยหลักการท างาน คือ จะเป็นการประมวลแบบอาศัยการอ่าน
ค่าสีในแต่ละพิกเซล ซ่ึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Bitmap ซ่ึงจะเก็บค่าของข้อมูลเป็นค่า 0 และ 1 
และในแต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละต าแหน่ง ลักษณะส าคัญของภาพประเภทนี้ 
คือ จะประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆที่มีจ านวนคงที่ตายตัว ตามการสร้างภาพที่มีความละเอียด
แตกต่างกันไป ภาพแบบ Bitmap นี้ มีข้อดี คือ เหมาะส าหรับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี หรื อ
ก าหนดสีที่ต้องละเอียดและสวยงามได้ง่าย ข้อจ ากัดคือ เม่ือมีพิกเซลจ านวนคงที่ น าภาพมาขยาย
ให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดก็จะลดลง มองเห็นภาพเป็นแบบจุด และถ้าเพ่ิมความละเอียดให้แก่ภาพ 
จะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจ ามาก  

ไฟล์ของรูปภาพที่เกิดจากการประมวลผลแบบ Raster คือ ไฟล์พวกที่มี นามสกุล 
เป็น .BMP .PCX .TIF .JPG .GIF .MSP .PNG .PCT โดยโปรแกรมที่ใช้จัดการกับภาพประเภทนี้ 
คือ โปรแกรมประเภทจัดการภาพ ตกแต่งภาพ ซ่ึงปัจจุบันนี้มีโปรแกรมมากมายให้เราได้ใช้กัน เช่น 
Photoscape,Paintbrush,Photoshop,Photostyler และอีกมากมาย 
2. การประมวลผลแบบ Vector 
   ภ า พ แ บ บ เวก เต อ ร์  ห รื อ  Object-Oriented Graphics ห รื อ  เรี ย ก ว่ า  เป็ น
รูปภาพ Resolution-Independent เป็นภาพที่มีลักษณะของการสร้างจากคอมพิวเตอร์ที่ มีการ
สร้างให้แต่ละส่วนของภาพเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง 
รูปทรง หรือ ส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรืออาศัยการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีสีและต าแหน่งของสีที่แน่นอน ฉะนั้นไม่ว่าจะมีการเคลื่อนย้าย หรือย่อขยาย
ขนาดของภาพ ก็จะไม่เสียรูปทรง และความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง จึงท าให้ภาพยังคงชัดเจน
เหมือนเดิม แม้ขนาดของภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ตาม แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใช้เอฟ
เฟคในการปรับแต่งภาพได้เหมือนกับภาพแบบ Raster การประมวลผลภาพแบบ Vector ได้แก่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://iamthaigraphic.blogspot.com/2012/07/raster-vector.html


24 
 

ภาพที่มี นามสกุล .AI, .DRW, .CDR , .EPS, .PS ซ่ึงโปรแกรมที่ใช้ ในการวาดภาพก็มีมากมาย
หลา ยโปรแกรม เช่ น Illustrator, CorelDraw และ ภาพ .WMF ซ่ึงเป็ นภาพคลิปอาร์ต ใน
โปรแกรม Microsoft Word และภาพ .DWG ในโปรแกรม การออกแบบ AutoCAD เป็น ต้น 
ตัวอย่างของ การประมวลผลแบบ Vector และ การประมวลผลแบบ  Raster (Bitmap) ดังรูป 
 

 
ภาพท่ี 2-18 : ภาพการประมวลผลแบบ Vector และ การประมวลผลแบบ  Raster (Bitmap) 
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2.7 Digital Image (ผศ.อนิรุทธ์  โชติถนอม,2555) 
2.7.1 กราฟฟิคแบบ Bitmap  
 Bitmap เป็นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่ มีจ านวนคงที่

ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกันไป หากขยายภาพ Bitmap 
จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ ซ่ึงแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจาก Bitmap มีค่า Pixel จ านวนคงที่จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องการขยายขนาดภาพ การ
เปลี่ยนขนาดภาพท าโดยเพ่ิมหรือลด Pixel จากที่มีอยู่ เดิม เม่ือขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น  ความละเอียดของ
ภาพจึงลดลง และถ้ าเพ่ิม ค่าความละเอียดมากขึ้น ก็จ ะท าให้ไฟล์มีขน าดใหญ่ และเปลือ งเนื้ อที่
หน่วยความจ ามากขึ้นตามไปด้วย ภาพที่ขยายโตขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน  ท าให้ขาด
ความสวยงาม 

 

 
ภาพท่ี 2-19 : ภาพแสดงการขยายภาพแบบ Bitmap ให้เห็นตารางสี 

 
 ภาพแบบ Bitmap จึงเหมาะส าหรับงานกราฟฟิคในแบบที่ต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด เป็น

ไฟล์ที่ เหมาะกับการท างานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย  เพราะ Bitmap มี Channel พิเศษ 
เรี ยกว่า  Alpha Channel ซ่ึ งเป็ น 3 2  bit หรือ  true color คือสี สมจริ ง เช่น  ภาพที่น า มาใช้ กับ 
PhotoShop จะเป็นภาพเหมือน ภาพถ่าย เพราะไฟล์ที่ได้จาก PhotoShop เป็น Bitmap ในขณะที่ไฟล์
ที่สร้างจาก Illustrator จะเหมือนการ์ตูนหรือภาพเขียน เพราะเป็นไฟล์แบบ Vector นอกจากนี้ยังเหมาะ
ส าหรับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี หรือก าหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงาม 

 ไฟล์ภาพแบบ Bitmap ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มี
นามสกุล .BMP, .PCX. , .TIF, .GIF, .JPG, .MSP, .PCD เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมที่ใช้สร้างกราฟฟิคแบบ
นี้คือ โปรแกรม Paint ต่างๆ เช่น Paintbrush, PhotoShop, Photostyler เป็นต้น 
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ชนิดภาพ Bitmap 
1. Binary image หรือ B&W หรือ monochrome เป็นภาพที่ใช้สีเพียง 2 สีคือด าและขาวใน

การแสดงผล 
2. Grayscale เป็นภาพที่แสดงผลด้วยสีเทาระดับความเข้ม 0 – 255 shade สี 
3. Color เป็นภาพสี รองรับการใช้สีได้สูงสุด 24 Bit 
 
2.7.2 กราฟฟิคแบบ Vector 

           Vector เป็นภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็น
อิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง รูปทรงหรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตาม
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการค านวณเป็นตัวสร้างภาพ เป็นการรวมเอา Object ( เช่น วงกลม 
เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอ่ืนๆ เรียกว่ารูปทรงพ้ืนฐาน) ต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไป
ในแนวต่างๆ เพ่ือสร้างภาพที่แตกต่างกันโดยใช้ค าสั่งง่ายๆ จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า  Vector Graphic 
หรือ Object Oriented 
           ลักษณะเด่นของ Vector คือ สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก ความ
ละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง คงคุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม และยังสามารถขยายเฉพาะความ
กว้างหรือความสูง เพ่ือให้มองเห็นเป็นภาพผอมหรืออ้วนกว่าภาพเดิมได้ด้วย และไฟล์มีขนาดเล็กกว่าภาพ 
Bitmap ภาพแบบ Vector จึงเหมาะส าหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพ์ตัวอักษร Line Art หรือ 
Illustration 

 

 
ภาพท่ี 2-20 : ภาพกราฟฟิคแบบ vector 
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           ไฟล์รูปภาพแบบ Vector ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล . 
EPD, .WMF, .CDR, .AI, .CGM, .DRW, .PLT เป็นต้น โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป (Drawing 
Program) เช่น CorelDraw หรือ AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้าง ขณะที่บนแมคอินทอชใช้ Illustrator 
และ Freehand 
           ในกรณีที่โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถอ่านไฟล์แบบ  Vector ต้นฉบับได้ วิธีท่ีดีที่สุดก็คือ 
บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล . EPS (Encapsulated Postscript) ไฟล์ประเภทนี้สร้างขึ้นจาก Vector ซ่ึงท า
ให้มีคุณสมบัติเป็นแบบ Vector นอกจากนี้ เราสามารถบันทึกไฟล์ Bitmap ให้เป็นแบบ EPS ได้ เนื่องจาก
โปรแกรมกราฟฟิคทุกประเภทล้วนสนับสนุน ไฟล์แบบ EPS ทั้งสิ้น 
           อย่างไรก็ตามอุปกรณ์แสดงผล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix หรือ Laser รวมทั้ง
จอภาพ จะแสดงผลแบบ Raster Devices หรือแสดงผลในรูปของ Bitmap โดยอาศัยการรวมกันของ 
Pixel ออกมาเป็นรูป แม้ว่าภาพกราฟฟิคที่สร้างจะเป็นแบบ Vector เม่ือจะพิมพ์หรือแสดงภาพบน
หน้าจอจะมีการเปลี่ยนเป็นการแสดงผลแบบ Bitmap หรือเป็น Pixel 
 

2.7.3 ความแตกต่างระหว่างกราฟฟิคแบบ Bitmap และ Vector 
ตารางท่ี 2-1 : ตารางแสดงความแตกต่างระกว่างกราฟฟิคแบบ Bitmap และ Vector 

 

Bitmap Vector 

1. ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ มากมาย 1. ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ 
โดยรวมเอา Object ( เช่น วงกลม เส้นตรง) 
ต่างชนิดมาผสมกัน 

2. ภาพมีจ าน วนพิกเซลคงที่  จึงต้องการค่าควา ม
ละเอียดมากขึ้นเม่ือขยายภาพ โดยจะค านวณค่าสีที
ละ pixels ท าให้ภาพแตกเม่ือขยายภาพให้ใหญ่ 

2. สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดย
สัดส่วนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม 
ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง 

3. เหมาะส าหรับงานกราฟฟิค ในแบบต้องการให้แสง
เงาในรายละเอียด 

3. เหมาะส าหรับงานแบบวาง Layout งาน
พิมพ์ตัวอักษร Line Art หรือ Illustration 

4. แสดงภาพบนจอทันที เม่ือรับค าสั่งย้ายข้อมูลจาก
หน่วยความจ าที่ เก็บภาพ ไปยังหน่วยความจ าของ
จอภาพ 

4. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพ
มากกว่า เนื่องจากต้องท าตามค าสั่งที่มีจ านวน
มากกว่า 
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บทท่ี  3 

ผลงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 แนวคิด 
 แนวคิดของเกมเป็นเกมแนวจัดการทรัพย์ยากรจัดสรรกองก าลัง หรือกองทหารของเราบุกเข้าไป
ชิงตัวพระราชาไป แทนที่จะสร้างเกม Tower Defense โดยที่สร้างอาวุธป้องกันอยู่ที่ฐาน โครงงานชิ้นนี้
จึงจัดท าเกม Defense Tower น ามารวมกับ Action เป็นการเพ่ิมความต่ืนเต้นให้กับเกมส์ รวมกับเนื้อ
เรื่องที่ท าให้เกมส์ดูน่าสนใจมากขึ้น  โดยที่เกมจะเป็นเกมบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android ผู้ เล่น
สามารถแบ่งปันคะแนนลงบน Facebook ได้ จะท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นท่านอ่ืน หรือเพ่ือนๆ ที่สนใจ
อยากเล่นเกมนี้มากขึ้นท าให้มีความสนุกสนาน ผู้เล่นสามารถฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักของ
ตรรกศาสตร์ และความน่าจะเป็น ซ่ึงอาจจะสอดแทรกอยู่ในระบบเกมที่ไม่อยากเกินไป ผู้เล่นต้องคิด
วิเคราะห์ในการผ่านด่านแต่ละด่าน ที่มีความยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ยากเกินไปจนผู้ เล่นรู้สึกเบื่อ ท าให้มี
ความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น 
 โครงงานชิ้นนี้ได้ออกแบบกราฟิกแนวน่ารักเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กรวมไปถึง
ผู้ใหญ่ เพราะกราฟิกแนวน่ารักเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย การออกแบบตัวละครจะเน้นไปทางแนวแฟน
ตาซีในช่วงอังกฤษในสมัยยุคกลาง เพราะในยุคนั้นจะมีทหารที่ใส่เกราะและมีสัตว์ในต านานมากมายอีก
ด้วย เป็นการสร้างจินตนาการให้กับผู้เล่นให้สนุกสนานกันเกมมากขึ้น 
 ผู้เล่นจะต้องวางแผนในการออกรบในแต่ละครั้งเผื่อจัดสรรป้อมหรืออาวุธให้เหมาะกับสถานการ
ของในแต่ละด่าน และยังมีการอัพเกรดอาวุธเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับป้อมทางฝั่งผู้ เล่นอีก ด้วยซ่ึง
ระบบนี้จะเป็นการการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เล่นเพ่ือบุกไปชิงตัวพระราชากลับมา 
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3.2 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่1: เกม Roaming Fortress 

 
ภาพท่ี 3-1 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Roaming Fortress 

 

เกม Roaming Fortress เป็นเกมแนว Tower Defense แบบหนึ่ง ซ่ึงการบุกไปข้างหน้าจะใช้
ลูกน้องและความสามารถของป้อมเผื่อก าจัดศัตรูที่บุกเข้ามาหาโดยความยากจะเพ่ิมขึ้นตามด่านและและ 
Lv. ของศัตรู 
จุดเด่นของเกม Roaming Fortress 

- เป็นเกมที่ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักของตรรกศาสตร์และความน่าจะ
เป็น 

- การเล่นแต่ละเกมใช้เวลาที่ไม่นานเหมาะเป็นเกมเล่นฆ่าเวลา หรือแก้เบื่อได้ 
- วิธีเล่นท าความเข้าใจได้ง่าย 

จุดด้อยของเกม Roaming Fortress 
- เกมไม่เหมาะส าหรับเด็กเพราะไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้เด็กอยากเล่น 
- ใช้กราฟิกที่ไม่ดึงดูดผู้ เล่น ไม่มี Effect อะไรที่น่าสนใจท าให้ผู้ เล่นรู้สึกเบื่อเม่ือเล่นไป

ระยะเวลาหนึ่ง 
- Interface ใช้ยากผู้เล่นจะสับสนในการใช้งาน 
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ลักษณะของเกมส์ที่สามารถน าไปใช้กับโครงงานได้ 
- แนวทางกราฟิกที่อยู่ในช่วงยุคกลาง 
- การคุมโทนสี 
- แนวทางการเล่น 
 

กรณีศึกษาที่2: เกม Shellrazer 

 
ภาพท่ี 3-2 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Shellrazer 

 
เกม Shellrazer เป็ นเกมแนว  Tower Defense แบบหนึ่ ง ซ่ึงการบุก ไปข้างหน้ าจ ะเน้ น

ความสามารถของป้อมเพ่ืออก าจัดศัตรูที่บุกเข้ามาหาโดยความยากจะเพ่ิมขึ้นตามด่านและและ Lv. ของ
ศัตรูและยังมีระบบแพ้ทางกันระหว่างอาวุธและศัตรูท าให้ความหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
จุดเด่นของเกม Shellrazer 

- เป็นเกมที่ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักของตรรกศาสตร์และความน่าจะ
เป็น 

- การเล่นแต่ละเกมใช้เวลาที่ไม่นานเหมาะเป็นเกมเล่นฆ่าเวลา หรือแก้เบื่อได้ 
- วิธีเล่นท าความเข้าใจได้ง่าย 
- กราฟิกน่ารักท าให้เพ่ิมความน่าสนใจในการเล่น 
- อธิบายวิธการเล่นด้วยภาพท าให้ผู้เล่นเรียนรู้การเล่นได้เร็วถึงแม้ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มา

ก่อน 
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จุดด้อยของเกม Shellrazer 
- ไม่สามารถแบ่งปันคะแนนลงใน Facebook ได้ 
- บางครั้งศัตรูที่เป็นสัตว์ต่าง ๆ ออกมาเยอะมากไปท าให้การควบคุมป้อมที่บังคับได้ทีละ

ป้อมนั้นดูยากไปส าหรับผู้เล่น 
ลักษณะของเกมส์ที่สามารถน าไปใช้กับโครงงานได้ 

- แนวทางกราฟิกที่เป็นแฟนตาซี 
- การคุมโทนสีของตัวละครและฉาก 
- แนวทางการเล่น 
- เอฟเฟกของอาวุธแต่ละอย่าง 
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บทท่ี  4 
ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 

 
4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
 เป็นเกม 2D มุมมองของบุคคลที่ 3 ผู้ เล่นต้องสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการทหาร โดยที่เรา
จะต้องบุกเข้าไปยังฐานของศัตรูและคอยโจมตีศัตรูที่คอยบุกเข้ามาท าลายป้อมของเรา เกมจะจบลงก็
ต่อเม่ือผู้ เล่นนั้นโดนท าลายป้อมปืนที่มีอยู่จนหมด โดยที่ผู้เล่นต้องคอยบังคับให้ป้อมปืนของผู้เล่นให้
โจมตีศัตรูในขณะที่ป้อมปืนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เม่ือเคลื่อนที่ไปจนถึงเป้าหมายหรือจุดปลายทางจะ
เป็นการจบด่าน และเป็นการปลดล๊อกด่านต่อไป 
 
 เนื้อเรื่อง 
 เรื่องราวของเมืองในยุคกลางที่ชื่อ Amoknest ซ่ึงมีพระราชาคอยปกครองอยู่  มีข่าวลือว่า
พระราชานั้นจะมีพลังวิเศษที่ท าให้ทุกคนที่อยู่ข้างกายท่านนั้นสุขสมหวังในทุกประการ ทุกคนในเมือง
จึงมีความสุขเม่ืออยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ ทุกคนในเมืองนั้นอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข และมัน
น่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มโจรลึกลับบุกเข้ามาตอนกลางดึกและได้ชิงตัวไป ใน
ตอนเช้าข่าวลือได้แพร่สะพัด ทุกคนในเมืองวุ่นวายและเป็นวิตกกังวล บ้างก็ว่าปิศาจลักพาพระราชาไป 
บ้างก็ว่าพระราชาได้สิ้นพระชนแล้ว เหล่าทหารองครักษ์ จึงได้เริ่มออกเดินทางตามหาพระราชา 
เพ่ือให้พระองค์ได้กลับมาครองบัลลังที่เมืองอีกครั้ง แต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เหล่าศัตรูได้ส่งพวก
สัตว์ประหลาดมาขัดขวางเหล่าทหารที่ตามไปช่วยพระราชา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเหล่าทหารจะ
ช่วยพระราชาได้ไหม การเดินทางของทหารเหล่านั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว... 
 
 การด าเนินเนื้อเรื่อง 
 เกม Amoknest Tower เป็นเกมที่ผู้ เล่นจะได้รับบทบาทเป็นคนคอยควบคุมหรือสั่งการ
อาวุธ ของฝั่งทหารของเมือง Amoknet ให้โจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามที่คอยบุกเข้ามาจะท าลายเรา และ
เม่ือเราท าลายศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ผู้ เล่นจะได้รับเงิน ที่เรียกว่า “coin” มา ซ่ึงผู้ เล่นสามารถน าเงินที่
ได้มาไปใช้ซ้ือของในร้านค้าและอัพเกรดอาวุธของเราให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นได้ ผู้เล่นชนะต้องชนะ
แต่ละด่านเผื่อให้ผ่านไปในด่านต่อไป โดยแต่ละด่านจะมีการให้คะแนนเพ่ือผู้ เล่นที่สนใจที่จะแข่งขัน
สมารถแบ่งปันคะแนนผ่านทาง Facebook ได้ 
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4.2 ตัวละคร 
 ตัวละครในเกมอ้างอิงจาก สัตว์ในต านาน และสัตว์ในนิยาย เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่
อยู่ในยุคกลาง โดยการออกแบบตัวละครนั้น จะลดทอนลายละเอียดจากความเป็นจริง โดยที่จะดึง
ลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละชนิดออกมา บางตัวก็จินตนาการเพ่ิมขึ้นจากเดิม การออกแบบจะเน้นความ
น่ารักและสีสันที่สดใสเป็นหลัก เพ่ือให้เข้ากับแนวทางที่วางไว้ 

 
ภาพท่ี 4-1 : ภาพร่างของตัวละครและมอนเตอร์ 
 
4.3 ฉาก 
 ฉากมาสภาพแวดล้อมเป็นยุคกลางแนวแฟนตาซี ต่อกันเป็นระยะทางยาว โดยที่ฉาก จะแบ่ง
ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. แผนที่ของเกาะที่ต้องเล่น  
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ภาพท่ี 4-2 : ภาพร่างของแผนที่และส่วนประกอบต่างๆในแผนที่ 

 
 แผนที่เป็นแยกเป็นสามโซนด้วยกัน ซ่ึงมีลักษณะการออกแบบที่ต่างกันไป โซนทุ่งหญ้าจะใช้
การออกแบบที่เน้นไปทางต้นไม้ ใบหญ้า โซนน้ าแข็งจะเป็นปราสาทน้ าแข็ง คริสตัล ต้นสน การ
ออกแบบเป็นทรงเหลี่ยม และโซนปีศาจจะใช้การออกแบบเป็นรูปถ้ าหัวกะโหลก ดูน่ากลัว ใช้ต้นไม้ที่
ไม่มีใบ จะได้ดูแห้งแล้ง 
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2. ฉากของแต่ละด่านบนเกาะ หรือ Back ground 
 

 
ภาพท่ี 4-3 : ภาพร่างของฉากในเกม และส่วนประกอบต่างๆในฉาก 

 
 เป็นฉากเลื่อนตามระยะทางวนลูปกันไป มีลักษณะการออกแบบที่แบ่งตามโซนนั้นๆ ถ้าเป็น
ทุ่งหญ้าก็เป็นต้นไม้ ต้นหญ้าโซนปีศาจก็เป็นถ้าปีศาจ มีหัวกระโหล โซนน้ าแข็งเป็นคริสตัล เป็นหิมะ 
วนลูปกันไป 
 
4.4 อาวุธ 
 อาวุธในเกมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

4.4.1 โจมตีทางกายภาพ จะเป็นอาวุธประเภท คันธนู เครื่องยิงกงจักร เครื่องยิงหิน การ
โจมตีประเภทนี้จะเป็นการโจมตีแบบก าหนดเป้าหมาย เช่น ผู้เล่นจะสามารถเลือก
ศัตรูได้ทีละตัวในการท าลายเป้าหมาย  ถึงแม้จะท าความเสียหายให้ศัตรูได้ทีละตัว 
แต่ก็สามารถท าความเสียหายได้รุนแรงมากเช่นกัน 
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4.4.2 โจมตีด้วยเวทย์มนต์ จะเป็นการโจมตีด้วยพลังทางธรรมชาติ เช่น ไฟ หรือสายฟ้า 
การโจมตีประเภทนี้จะเป็นการโจมตีแบบ พ้ืนที่หรือก าหนดขอบเขต ระยะการ
ท าลายนั้นจะเกิดขึ้นรอบ ๆ วงเวทย์ ท าให้โจมตีศัตรูได้ทีเดียวหลายตัว  เนื่องจากา
กรโจมตีนั้นเป็นวงกว้างท าให้การโจมตีชนิดนี้นั้นท าความเสียหายได้น้อย 

4.4.3 ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่คอยร่ายเวทเพ่ิมเลือดให้ป้อมของผู้เล่น 
 

4.5 อุปสรรค์ในเกมหรือศัตรู 
 ศัตรูจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

4.5.1 ศัตรูที่โจมตีทางอากาศ จะเป็นศัตรูที่บินได้เช่นมังกร โดยที่การโจมตีจะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางตัวจะพุ่งเข้าชนป้อมของเรา บางตัวจะปาอาวุธเข้ามา เป็นต้น 

4.5.2 ศัตรูที่โจมตีทางพ้ืนดิน จะเป็นศัตรูที่บินไม่ได้เช่นทหาร โดยที่การโจมตีจะแตกต่าง
กันออกไป เช่น บางตัวจะพุ่งเข้าชนป้อมของเราพร้อมกับระเบิด บางตัวจะยิงอาวุธ
เข้ามา เป็นต้น 
 

4.6 ไอเทม หรือ อุปกรณ์สนันสนุน 
ไอเทมในเกมจะมีอยู่ทั้งหมด 2 ประเภท 4 คือ 
4.6.1 โจมตี 

1. ธนู ไอเทมนี้จะท าให้ธนูตกลงมาจากท้องฟ้า ไอเทมจะสร้างความเสียหาย
ให้กับศัตรู 

2. ไฟ ไอเทมนี้เม่ือกดใช้ จะมีไฟพุ่งออกมาจากฐานของเรา สร้างความเสียหาย
กับศตรูในระยะที่ก าหนด 

4.6.2 สนับสนุน 
1. เกราะ ไอเทมนี้เม่ือกดใช้ จะสร้างเกราะออกมาป้องกันการโจมตีของศตรูได้ 
2. ฮีล หรือเพ่ิมเลือด เม่ือใช้จะเป็นการเพ่ิมเลือดในกรณีฉุกเฉินหากป้อมของเรา

เพ่ิมเลือดไม่ทัน 
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4.7 ไอคอนของเกม 

 ไอคอนเกมได้ถูกออกแบบมา 2 แบบด้วยกัน คือ 

 
 

ภาพท่ี 4-4 : ไอคอนเกมแบบที่ 1 
 

ใช้หลักการออกแบบมากกว่ามังกร ซ่ึงเป็นศัตรูในเกมมาลดทอนเพ่ือให้ได้ไอคอนที่ต้องการ 
เพ่ือให้ดูน่าสนใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 4-5 : ไอคอนเกมแบบที่ 2 
 

ใช้หลักการออกแบบมาจากป้อมยิงจากตัวเกม ซ่ึงสื่อถึงเกมได้ว่ามีลักษณะการเล่นอย่า งไร
และที่ตัดตัวหนังสืออกก็เพราะว่า ชื่อของเกมได้บอกอยู่แล้วว่าเป็นเกมอะไร  
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4.8 ปุ่มต่างๆ 

ปุ่มต่างๆรวมถึงสกลิที่ใช้ของเกม ใช้หลักการออกแบบสี่เหลี่ยมมาใช้ โดยยึดหลักสากลใน
การออกแบบ  

 

 
ภาพท่ี 4-6 : ภาพร่างของปุ่มที่ใช้ในเกม 

 
ใช้หลักการออกแบบสากล ซ่ึงผู้ เล่นเห็นก็สามารถรู้ได้ทันที อย่างเช่นปุ่มรูปบ้าน ก็คือการ

กลับไปหน้าหลัก ปุ่มรูปเครื่องหมายบวก ก็หมายถึงการฮีลเพ่ิมเลือด ปุ่มล าโพง หมายถึงการเปิดปิด
เสียง ปุ่มเริ่มเกม ปุ่มพักเกม ก็มีการใช้การออกแบบที่เป็นสากล เป็นต้น 
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4.9 ตารางการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
ตารางการด าเนินงานของฝ่ายกราฟฟิค เกม ไดโนมอน มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-1 : ตารางการท างานของฝ่ายกราฟฟิค 

ขั้นตอนและระยะเวลา 

ในการด าเนินงาน 

ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2556 2557 

1. Sketch design          

2. Character          

3. Monster          

4. UI          

4. item          

5. Fix          
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บทท่ี  5 
ขั้นตอนการผลิต 

 
 ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้น หลังจากที่วางแผนการด าเดินงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม
กระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการ Sketch Design ของสิ่งปลูกสร้าง ไดโนเสาร์ และไอเทมต่างๆ 
 
5.1 Draft and coloring 
 หลังจากที่ได้ภาพ Outline แล้ว ให้น าเข้าโปรแกรม Adobe Photoshop เพ่ือที่จะท า
การลงสีต่อไป ซ่ึงก่อนลงสีนั้นจ าเป็นจะต้องดราฟท์เส้น และส่วนประกอบต่างๆของภาพให้ครบถ้วย
เสียก่อน 
 ซ่ึงเรื่องส าคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ ในขึ้นตอนการวาดนี้จะต้องแบ่งตัวละครออก เป็น
ส่วนๆเพ่ือนจะได้เตรียม Animate เพราะถ้าไม่แยกส่วนให้ดี ขะเกิดปัญหาในขั้นตอนการ Animate  
 เม่ือดราฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มใส่สีให้กับตัวละครโดยที่การใส่สีนั่น จะต้องคอยดู
เรื่องแสงและเงาให้ดี เพราะจะท าให้กราฟฟิคดูแล้วไม่เพ้ียน ซ่ึงตัวละครแต่ละตัว สิ่งก่อสร้าง และไอ
เทมต่างๆก็จะมีการใช้สีที่แตกต่างกันออกไป 

 

ภาพท่ี 5-1 : ภาพตัวละครที่สงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วในโปรแกรม Photoshop 
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ภาพท่ี 5-2 : ภาพแสดงตัวละครที่ใช่ในเกมทั้งหมด โดยยึดหลักการออกแบบจากบทท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 5-3 : ภาพแสดงมอนเตอร์ที่ใช่ในเกมทั้งหมด โดยยึดหลักการออกแบบจากบทท่ี 4 
 

5.2 User Inter face Design 

นอกจากตัวละคร ไอเทม และสิ่งปลูกสร้างจ่าๆงภายในเกมแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ 

User Interface (UI) ซ่ึงการที่ผู้เล่น จะสนใจเกม หรือมีความอยากเล่นเกมนั้น UI มีอิทธิพลเป็นอย่าง

มาก ซ่ึงการออกแบบ UI นั้น ต้องค านึงถึงความยาก-ง่าย ในการใช้งาน ความกลมกลืนกับตัวเกม และ

ความสวยงาม 

ซ่ึงภายในเกม ไดโนมอน มี UI แบบต่างๆ ดังนี้ 

User Interface ฉากมาสภาพแวดล้อมเป็นยุคกลางแนวแฟนตาซี ต่อกันเป็นระยะทางยาว 
โดยที่ฉาก จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. แผนที่ของเกาะที่ต้องเล่น จะแบ่งเป็น 3 โซนคือ โซนทุ่งหญ้า โซนน้ าแข็ง และโซนปีศาจ 
จะแสดงเป็นเกาะที่มีน้ าล้อมรอบ 
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ภาพท่ี 5-4 : ภาพ User Interface หน้าแผนที่ 

 
จะเห็นว่ามีการแบ่งสัดส่วนของโซนโดยใช้สีที่ตัดกันอย่างเห็นได้ชัด โซนทุ่งหญ้าเน้นการใช้สี

เขียว เสริมด้วยต้นไม้ ปราสาทสีสดใส โซนน้ าแข็งเน้นการใช้สีฟ้า สีขาว พร้อมอมยิ้มท าให้ดูสดใส และ
โซนปีศาจ เน้นการใช้สีน้ าตาล สีม่วง โดยใช้โขดหิน หัวกะโหลกเสริมความน่ากลัว 

 
2. ฉากของแต่ละด่านบนเกาะ หรือ Back ground เปลี่ยนแปลงเป็นตามโซนต่างๆ 

 

 
ภาพท่ี 5-5 : ภาพ User Interface หน้าโซนน้ าแข็ง 

 ใช้โทนสีฟ้าอ่อน ชมพูอ่อนในการลงสีเพ่ือท าให้ดูเหมือนว่าอยู่ในโลกหิมะ แสดงความ
หนาวเย็น โดยเน้นโทนสีเย็น  
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ภาพท่ี 5-6 : ภาพ User Interface หน้าโซนปีศาจ 

 
ใช้การลงสีที่เน้นทึบ มืด ท าให้ดูลึกลับ น่ากลัว โดยใช้ต้นไม้แห้ง ก่ิงไม้ และโขดหินสี

น้ าตาลเข้มแสดงความน่ากลัวของด่าน 

 
ภาพท่ี 5-5 : ภาพ User Interface หน้าโซนทุ่งหญ้า 

 
ใช้โทนสีร้อนในการลงสี เน้นไปทางสีเขียวเป็นหลักเพราะเป็นด่านที่อยู่ในทุ่งหญ้า ใช้

ต้นไม้สีเขียว แซมสีส้ม ท าให้ดูเขียวขจี รมรื่น อากาศปลอดโปร่ง เป็นต้น 
 

ไอคอนเกมเม่ือท าการลงสี โดยยึดหลักการออกแบบที่ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 4 มาท าการ
ออกแบบในโปรแกรมจนได้แบบที่ต้องการ 

 
ภาพท่ี 5-6 :  ไอคอนเกมแบบที่ 1 
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ภาพท่ี 5-7 : ไอคอนเกมแบบที่ 2 
 

ที่แบบแรกไม่ได้ใช้เพราะโลโก้แอปพลิเคชั่นในมือถือนั้น มีชื่อบอกอยู่แล้วข้างล่าง โลโก้จึง
ควรเน้นรายละเอียดของภาพมากกว่า และที่เอาตัวหนังสือออกเพราะตัวแอปพลิเคชั่นบอกอยู่แล้วว่า
เป็นเกมอะไร 

 

User Interface หน้าร้านค้า ด้านซ้ายจะเป็นส่วนของร้านค้า เม่ือกดซ้ือแล้วจะหาย ไป 

ส่วนด้านขวาเป็นสกิลของผู้เล่นและตัวทาวเวอร์ 

 
ภาพท่ี 5-8 : ภาพ User Interface หน้าร้านค้า 
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User Interface หน้าแสดงคะแนน จะเป็นหน้าต่างแสดงคะแนนที่ผู้เล่นท าได้ และจะมี
ดาวแสดงระดับคะแนน 

 
ภาพท่ี 5-9 : ภาพ User Interface หน้าแสดงคะแนน 

 
User Interface ปุ่มต่าง ๆ 

เนื่องจาก User Interface ของเกมจะออกแบบให้เน้นไปทางยุกกลาง จึงเน้นไม้เป็นหลัก 
โดนใช้โทรสีน้ าต่างที่เป็นลายไม้ มาใช้ในการลงสี  

 
ตารางท่ี 5-1 : ตารางแสดงการท างานของปุ่มที่ใช้ในเกม 

ภาพปุ่ม อธิบายการท างาน 

 

 

ปุ่ม resume ไว้ย้อนกลับไปเล่นต่อเม่ือเรากดหยุด 

 

 

ปุ่ม Close เป็นปุ่มยกเลิกในค าสั่งต่าง ๆที่กระท าอยู่ใน

ขณะนั้น 
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ภาพปุ่ม อธิบายการท างาน 

 

ปุ่ม Home ปุ่มกลับไปหน้า Home หรือ หน้าที่มี

ปุ่มกด play 

 

ปุ่มเมนู กดเพ่ือกลับไปหน้าstageหรือเลือกด่านนั่นเอง 

 

ปุ่ม Play กดเม่ือต้องการเริ่มเกม 

 

ปุ่มRestart Stage กดเม่ือต้องการเริ่มเล่นด่านนั้น ๆ 

ใหม่อีกครั้งต้ังแต่เริ่ม 

 

ปุ่ม Setting ไว้กดต้ังค่าต่างๆ เช่น การเปิด/ปิดเสียง 

 

ปุ่ม Shared กดเม่ืออยากแชร์สกอรข์องคุณต่อหน้า

เพ่ือน ๆ บนเฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ 
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ภาพปุ่ม อธิบายการท างาน 

 

ปุ่ม Shop เม่ือกดแล้วจะแสดงหน้าต่างร้านค้า
ออกมาให้ผู้เล่นท ารายการต่าง ๆ ในร้านค้า 

 

ปุ่ม How to play เม่ือกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง 
pop up ขึ้นมา ให้ผู้เล่นได้ศึกษาวิธีการเล่น 

 

ปุ่ม ปิดเพลง เม่ือกดแล้วจะเป็นการปิดเพลงที่ใช้
ประกอบการเล่นในเกม 
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User Interface ของหน้าแสดงเรื่องราวก่อนเข้าเกมจะเป็นการแสดงสตอรี่บอร์ดของ
เกมซ่ึงแสดงเป็นคัทซีนให้ผู้เล่นได้อ่านเนื้อหา 

 

 
 

ภาพท่ี 5-10 : ภาพแสดงเรื่องราวก่อนเข้าเกม 
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การออกแบบคัดซีนต้องค านึงถึงเนื้อเรื่องที่ เป็นธีมเกม โดยที่เนื้อเรื่องได้กล่าวถึงเมือง ที่
พระราชาโดนจับตัวไปการออกแบบคัดซีนเลยต้องเป็นปราสาทขึ้นมาก่อนเพ่ือเล่าว่า เออนี่นะมันเป็น
เมือง 555 แล้วท่ีมีรู้หัวใจออกมาก็สื่อถึงเมืองที่สงบสุขประชาชนรักกัน แต่แล้วก็มีลางร้ายคืบคลานเข้า
มา สีด าที่แทรกเข้ามาบัง สื่อถึงลายร้ายตามความหมายของสี ส่วนภาพสุดท้ายจะเน้นสีที่ส่ือไปในทาง 
ชั่วร้าย ขี้โกง อึดอัด ไม่น่าไว้วางใจ ดุร้าย นั่นก็คือสีแดงและม่วง 
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บทท่ี  6 
สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาท่ีพบ 

6.1 สรุปผล 
โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงยุคใหม่ที่สอดแทรกความรู้ และ 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมกับความสนุก ซ่ึงออกแบบมาเ พ่ือ ให้
สามารถใช้งานบนระบบ IOS โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รวมไป
จนถึงบุคคลที่ใช้ Smart phone ทั่วไป 
 
6.2 ปัญหาท่ีพบ 

- เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทางคณะไม่ได้จัดสอนจึงท าให้เวลามีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้เลย 
- ข้อจ ากัดในการใส่ Sprite sheet ในเกม 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

โดยรวมแล้วโปรแกรมสามารถท างานได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงผล แต่อาจ
มีปัญหาการหน่วงของ เครื่องเวลาเล่น แล้วแต่ประสิทธิภาพของมือถือ และจากปัญหาข้างต้นไ ด้ท า
การแก้ไขโดยการหาค าแนะน าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต รวมถึงปรึกษากับรุ่นพ่ี และอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือให้ได้มาในข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนปัญหา Sprite sheet ท าให้ต้องใช้ Sprite ที่น้อยท าให้ภาพดู
กระตุก แต่เม่ือเพ่ิม Sprite ให้การเคลื่อนไหวดูสมจริงขึ้น โปรแกรมนี้จะมีปัญหาเรื่องหน่วยความจ า 
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โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

Game Project “Amoknest tower” 

พลอย สมยานนทนากุล 13530217 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

พลอย สมยานนทนากุล 13530217 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  ปีการศึกษา 2556  (G)    
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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