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13530238 : สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเร่ือง: มิดการท มาเกียร  
  
 เกมไดเขามามีบทบาทตอสังคมไทยและเยาวชนไทยมาขึ้น แตเกมสวนใหญถูกสรางและ
ออกแบบมาในแนวทางของวัฒนธรรมตางประเทศ อีกทั้งรูปแบบเกมที่ปรากฎใหเห็นจะเนนเร่ืองการ
ฆาฟนและความรุนแรง ซึ่งอาจไมเปนผลดีตอวัฒนธรรมและสังคมไทย เน่ืองจากเกมสามารถเปน
เคร่ืองมือที่ชวยพัฒนาระบบวิธีการคิดวิเคราะห สรางจินตนาการ หรือแมกระทั่งขัดเกลาจิดใจ 
 จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเกมที่มุงเนนออกแบบและริเร่ิมสรางสรรคเน้ือหาของ
เกมใหออกมาในรูปแบบ Casual game ที่สนุกสนานและมีความบันเทิง สอดแทรกทักษะการคิดวิ
เคราหวางแผนในการเลน เกมจะเนนความเปนธรรมชาติของตัวละครที่สามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง
ในการที่จะเลือกเลนและวางแผน โดยนําความรูทางดาน Adobe Illustrator และ Adobe 
Photoshop มาชวยในการออกแบบเพ่ือสรางตัวละครที่มีชีวิตชีวา จึงไดรูปแบบเกมที่ใหผูเลนไดรับ
ความบันเทิงและฝกการคิดวิเคราะห นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมใหมี
ความกาวหนาและมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
โครงการจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับคําปรึกษาจากอาจารยทุกทาน 

ซ่ึงอาจารยทุกทานไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนและใหความชวยเหลือขาพเจาเปนอยางยิง่ในการทาํ
จุลนิพนธฉบับน้ี ซ่ึงไดแก อาจารยสุรพงษ วีรรักษเดชา, อาจารยตวง เธียรธนู, อาจารยเนนิน อนันต
บัญชาชัย,อาจารยอนุชา อารีพรรคและอาจารยณัฐพร กาญจนภูมิ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย
อนุชา อารีพรรค ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอขาพเจา 
สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ี มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอพคุณอาจารยทุกทานในความกรุณา
เปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหคําแนะนํา ความรู ประสบการณ และสิ่งดีๆมากมาย ที่ทําใหศิษยคนน้ี
ทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณ นายธนบดินทร โหสุวรรณและนางสาวอังคณา พิชยปญญา เพ่ือนรวมงานที่
คอยปรึกษา และทํางานรวมกันมาดวยความอุตสาหะ จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีประสบความสําเร็จได
อยางที่ตั้งไว 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

อุตสหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เกมบางประเภทมีเนื้อหาที่รุนแรง ไม
เกิดประโยชนแตในความเปนจริงแลว เกมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและสอดแทรกเน้ือหา
ความรูไดดีกวาหนังสือเพราะเกมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเลน มีทั้งเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูนา
สนุกและนาสนใจมากกวาหนังสือ ดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนโครงการออกแบบเกมเร่ือง มิดการท มาเกียร
ขึ้นมา เพ่ือแสดงใหเห็นวาเกมสามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห
ของผูเลนได 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสอนใหรูจักการวางแผนและคิดอยางเปนระบบ  
2. เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแกปญหา 
3. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะการตัดสินใจ 
4. เพ่ือใหความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน แกเยาวชน และผูที่สนใจ 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
ตัวเกมเปนแนว Match Three เปนประเภทหน่ึงของ Casual game เมื่อสีเหมือนกัน

สามตัวจะถูกทําลาย แตผูเลนสามารถที่จะกําหนดสีตัวยิงออกไปได โดยการดูดเขามา ซึ่งจะแตกตาง
จากเกม Match three ทั่วๆ ไป 

สําหรับการพัฒนาใชโปรแกรม Unity 4.3 , Adobe Illustrator และ Adobe 
Photoshop ใชบนระบบปฏบิตัิการ iOS ประเภท i-pad 
1.4 ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในสวนของ Graphic และ Animation ของตัวละคร ,มอนสเตอร 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเลนสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอยางเปนระบบโดยใช ตรรกศาสตร และความนาจะ
เปน ผูเลนจะสนุกไปกับตัวละครและเอฟเฟคของเกม  
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 2.1.2 ความสําคัญของส ี
 ทุกวันเราจะมองเห็นสีตางๆ มากมายที่อยูรอบตัว และคงตองยอมรับวา สีนั้นเปน
องคประกอบหน่ึงที่สรางความสะดุดตาแกผูที่พบเห็น แมวาตัวสีเองจะไมใชสิ่งที่จําเปนในชีวิตในดาน
ความเปนอยูของมนุษย แตก็มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางมาก คือสามารถแยกแยะสิ่ง
ตางๆ ได เชน สัญญาณจราจรสีเขียวหมายถึงใหไปได สีแดงหมายถึงหยุด เปนตน ดวยเหตุน้ีสีจึงมี
ความสําคัญแตกตางกันตามทัศนะของบุคคลแตละสาขาอาชีพที่จะมองบทบาทของสีที่จะนําไปใชใน
สาขาน้ันๆ เชน สีสําหรับนักวาดภาพจะหมายถึงเคร่ืองมือที่ชวยในการถายทอดประสบการณของ
มนุษย ถาเปนนักบริหารการตลาดจะใชสีเปนเคร่ืองมือที่ชวยกระตุนใหลูกคา หรือ กลุมเปาหมายเกิด
ความสนใจยากที่จะซ้ือสินคา สําหรับการออกแบบทางการพิมพ สีจะชวยสรางอารมณ แยกแยะวัตถุ 
และบอกขอมูลตางๆ ได เชน การใสสีออนๆ เพ่ือใหเกิดความรูสึกสงบเงียบ การใสกรอบสี่เหลี่ยมสี
ลอมรอบกลุมรูปภาพเพื่อที่จะแสดงใหเปนกลุมเดียวกัน การพิมพขอความสีแดงเพ่ือใหบอกเปนคํา
เตือนใหระวัง เปนตน ดังน้ันสีจึงชวยเพ่ิมความสําคัญใหกับงานออกแบบและผลิตสื่อสิง่พิมพดังตอไปน้ี  
 1. ดึงดูดความสนใจจากผูอานหรือผูที่ดู การดึงดูดความสนใจผูอานนับเปนวัตถุประสงค
หลักของการใชสีในการออกแบบทางการพิมพ การใชสีที่ใหเกิดความแตกตางเปนหลกัการอันแรกทีจ่ะ
ใชดึงดูดความสนใจไดแตตองใชกับองคประกอบสําคัญที่สุดที่ตองการเนนและจัดวางอยางเหมาะสม 
เชน การใชสีมากเกินไป และ การจัดวางอยางกระจัดกระจายจะทําใหกลายเปนการเบี่ยงเบนความ
สนใจจากขอมูลซ่ึงตองการสื่อสารได 
 2. สรางความสัมพันธหรือความรูสึกตามสภาวการณจริง โดยธรรมชาติมนุษยมักจะนึกถงึ
สีตางๆ ใหเกี่ยวของกับสภาวะของสิ่งของตางๆ ที่มีสีน้ัน เชน เนื้อสดที่ดีคงจะมีสีแดง ถาปรากฎเปนสี
เขียวเรียกวาเน้ือชิ้นน้ันไมสด การพิมพภาพดังกลาวเปนภาพสีก็จะเพิ่มความรูสึกตามสภาวะความเปน
จริงได ใหความสมจริงจากสถานการณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใชบงบอกความรูสึกรอนหรือ
เย็น ความเปนทางการหรือไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม ความรูสึกเกี่ยวของกับสีที่ใชนี้อาจไมชัดเจน
แนนอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิจารณญาณและประสบการณของแตละบุคคล 
 3. ชวยใหจดจําไดงาย การอธิบายบางสิ่งบางอยางในเน้ือหา บางคร้ังอาจใชสีประกอบใน
การอางอิงถึง เน่ืองจากสีสามารถที่ชวยนักสื่อสารใหสื่อสารขอมูลขาวสารไดดีและผูรับสารสามารถจํา
ขอมูลขาวสารน้ันไดงายขึ้น เชน นักโฆษณามักใชสีที่มองเห็นไดงาย เชน สีเหลืองหรือสีแดง และการ
ใชสีน้ันซํ้าทุกคร้ังก็จะเปนการสรางสีอัตลักษณประจําใหกับสินคานั้นได นอกจากนี้ยังเปนการบงบอก
วาสีสวนไหนที่ควรจะอานกอนหลัง เชน การใสขอความที่จะใหอานกอนลงกรอบสี หรือพิมพขอความ
เปนสี 
 4. สรางบรรยากาศที่พึงพอใจ โดยตองเลือกใชสีตามหลักการออกแบบ เชน ความสมดุล 
ความกลมกลืน ความแตกตาง และจังหวะ เปนตน การที่ทําใหองคประกอบศิลปดูมีการเคลื่อนไหว 
เชน การใชสีสมและสีนํ้าเงินอยูดวยกันจะดูกลมกลืน แตการใชสีผิดพลาดอาจทําใหแยกวาการไมใชสี
เลยก็ได 
 5. รวมหรือแยกกลุมเน้ือหา บางคร้ังสีอาจจะใชในการรวมเน้ือหาที่เก่ียวของกันเขา
ดวยกันและแยกกลุมเน้ือหาที่ตางกันออกจากกัน เชน สรางกรอบพ้ืนสกรีนสีสําหรับขอความ หรือ
พิมพพ้ืนหลังที่วางภาพเปนสี เพ่ือจัดใหเปนกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังใชสีในการแยกสวนตางๆ ของ
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ขอมูลในแผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อใหสามารถเขาใจในขอมูลชัดเจนขึ้น หรือใชสีจัดระบบหัวขอของ
เนื้อหา เชน การใชสีเปนรหัสของหนวยตางๆ ของขอมูลในหนังสือคูมือ หรือในเอกสารการอบรม เปน
ตน 
 
 2.1.3 การเกิดสี 
 การเกิดสีเปนปรากฎการณทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระเจิง การสะทอนกลับ และการ
ดูดกลืนของคลื่นแสง เม่ือคลื่นแสงเดินทางผานหรือกระทบวัตถุใดวัตถุหน่ึงไมวาจะอยูในบรรยากาศ
ของโลกหรือสูญญากาศนอกโลกโดยคลื่นแสงจะมีความยาวคลื่นแสงอยูชวงระหวาง 400-700 นาโน
เมตร และการที่มนุษยเกิดการมองเห็นสีเปนสีที่แตกตางกันไดนั้นมาจาก 2 วิธี ดังนี้  
 1. การเกิดสีแบบเติมเต็ม (additive method) เปนการผสมผสานกันของแมสีแสง 3 สี
เทานั้นคือ สีน้ําเงิน สีเขียว และสีแดง ทั้งที่ในความเปนจริงนั้นมนุษยรูจักสีในธรรมชาติกันดีคือ สีรุง 
อันประกอบดวยแถบสี 7 สี และการเกิดสีในลักษณะน้ีไดนําไปใชผลิตภาพสีบนจอโทรทัศน 
 2. การเกิดสีแบบหักลบ (subtractive method) เปนการผสมสีที่เกิดจากสารสีหรือวัตถุ
โปรงใส ที่มีสีมาซอนกันทําใหเกิดสีใหม หลักการน้ีจะมีแมสี 3 สีคือ สีเหลือง สีมวงแดง และสีนํ้าเงิน
เขียว ซ่ึงจะพบไดจากตัวอยางของสื่อสิ่งพิมพ ภาพระบายสี ฟลมสี และภาพขยายสี เปนตน 
 การผลิตสีแบบเติมเต็มสามารถใหขอบเขตของสีกวางและมีความบริสุทธ์ิมากกวาการ
ผลิตสีแบบหักลบ เพราะการผลิตสีแบบหักลบมีขอจํากัดหลายประการ เชน สารสีหรือผงสีทีใ่ชในฟลม
หรือหมึกพิมพไมมีคุณสมบัติการดูดกลืนและสะทอนของแสง คุณสมบัติทางแสงของกระดาษที่
นํามาใชพิมพไมดีเทาที่ควร ไดแก ความมันวาว ความขาว ความสวาง และการดูดกลืนการสะทอน
แสง ดวยเหตุน้ีจึงมีความแตกตางกันระหวางสีบนจอโทรทัศนบนฟลมสไลดบนกระดาษขยายรูปสี 
และในงานสื่อสิ่งพิมพ 
 
 2.1.4 ระบบของสี 
 การที่มนุษยมองเห็นสีตางๆได เกิดจากการรับรูแสงซ่ึงเปนพลังงานรูปหนึ่งแผรังสีใน
รูปแบบสเปคตรัมแมเหล็กไฟฟา (electromanetic spectrum) โดยตาของมนุษยสามารถมองเห็น
แสงในชวงคลื่นที่อยูระหวาง 390-700 นาดนเมตร แสงอัตราไวโอเลต (UV) เปนแสงที่มีคลื่นสั้น (ต่ํา
กวา 390 นาโนเมตร ) มนุษยจึงไมสามารถมองเห็นได และแสงอินฟาเรดเปนแสงที่มีคลื่นยาว (สูงกวา 
700 นาโนเมตร ) มนุษยไมสามารถมองเห็นไดเชนกัน การที่เราสามารถมองเห็นเปนสีตางๆ ได
เนื่องจากวัตถุดูดกลืนชวงแสงสีหนึ่งใว และสะทอนสีตรงขามใหตามนุษยมองเห็น ตัวอยางเชนพืชมี
รงควัตถุสีเขียวที่เรียกวา "คลอโรฟลด" สามารถดูดกลืนชวงแสงสีแดงไดดีที่สุด และสะทอนแสงสเีขยีว
ของสเปคตรัมออกมา และการที่มนุษยมองเห็นใบไมเปนสีเขียวไดจําเปนตองมีแสงสวางไมเชนน้ันเรา
จะเห็นแตสีดําเทานั้น ในการสรางสรรคเก่ียวกับสีของมนุษยพบวามีแนวทางในการใชสีเปน 2 ระบบ
ดังนี้   
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1. ระบบสีแสง (light color)  
 ระบบสีแสงหรือสีฟสิกสเกิดขึ้นเม่ือป ค.ศ.1660 โดยเซอรไอแซคนิวตัน (Sir Lsaac 
Newton) ไดทําการทดลองใหแสงจากดวงอาทิตยสองสอดชองและผานแทงแกวสามเหลี่ยม (prism) 
แสงที่ตกกระทบบนจอจะเกิดเปนสีรุง (spectrum) ประกอบดวยแถบสี 7 สี แตตาของมนุษยรับรูได 
6 สี ไดแก สี่มวง สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง นักวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสไดศึกษา
ตอไปวาในจํานวนสีทั้ง 6 สี สามารถกําหนดเปนแมสีได 3 สี ไดแก สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน เมื่อนํา
แมสีมาผสมกันแตละคูจะไดสีชั้นที่ 2 ดังน้ี (Adams & David, 1982, p.193) 
 สีแดง ผสมสีเขียว  จะเปนสีเหลือง 
 สีเขียว ผสมสีนํ้าเงิน  จะเปนสีฟา 
 สีนํ้าเงิน  ผสมสีแดง   จะเปนสีแดงอมมวง 
 ถานํามีสีทั้งสามมาผสมกันจะไดสีขาว การผสมสีในระบบน้ีเรียกวา "วิธีบวก" (additive 
color mixture) ประโยนของการใชสีระบบน้ีสามารถนํามาใชในเร่ืองของการจัดไฟตกแตงเวที การ
อัดขยายภาพสี การพิมพภาพสี เปนตน  
 

 
ภาพที่ 2-1 : แสงขาวและสเปคตรัมของส ี
ที่มา : Math.cmru.ac.th, ทฤษฎสี ีGuide for Artists, เขาถึงเม่ือ 10 กันยายน 2556 
  

 2. ระบบสีวัตถุธาตุ (pigment color) 
 ระบบสีธาตุวัตถุ หรือระบบสีทางเคมี เปนระบบสีที่เกิดจากการผสมดวยเน้ือของสี โดย
การระบายลงบนวัสคุรองรับสี เชน กระดาษ ผา ไม เปนตน สีประเภทน้ีไดแก สีนํ้า สีฝุน สีน้ํามัน สี
อะคริลิก เปนตน สีในระบบนี้จะเก่ียวของกับการผลิตกราฟก ประกอบดวยแมสีหรือสีชั้นหน่ึง ( 
primary color) จํานวน 3 สี ไดแก สีแดง (crimson red) สีเหลือง  
(gamboge tint) และสีน้ําเงิน (prussian blue) ซ่ึงคุณสมบัติของแมสีน้ันจะเปนสีที่ไมสามารถหาสี
อ่ืนใดมาผสมใหเกิดเปนมีสีได แตแมสีน้ันสามารถที่จะผสมใหเกิดเปนสีอื่นๆ ได ดังน้ันเมื่อนําแมสีมา
ผสมกันเปนคุๆ จะไดสีชั้นที่สอง (secondary color) จํานวน 3 สี ไดแก สีสม สีเขียว และสีมวง  
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ภาพที่ 2-2 : แมสขีั้นที ่1 หรือสปีฐมภูมิ 
ที่มา : Math.cmru.ac.th, ทฤษฎสี ีGuide for Artists,  เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน 2556 
 

2.2 สัตวและเทพตางๆในประวัติศาสตรกรีกโรมัน 
 จากเนื้อเร่ืองของเกมที่กลาวถึงความสัมพันธของเทพตางๆ จากประวัติศาสตรกรีกโรมัน
น้ัน จึงไดนําลักษณะตางๆ ของเทพกรีกโรมันมาประยุกตใชในการออกแบบตัวละครและมอนสเตอร
ภายในเกม เพ่ือใหเน้ืองเร่ืองและตัวเกมมีความสัมพันธกันมากขึ้น 
  
 2.2.1 โพไซดอน (Poseidon)  
 เปนหน่ึงในสิบสองเทพโอลิมปสในเทพปกรณัมกรีก มีสมญาเทพแหงทะเล แผนดินไหว 
พายุและมา ตามตํานานเลาวา โพไซดอนเปนบุตรของโครนัสกับรีอา มีพ่ีนองรวมบิดามารดาอีก 5 
องค ซ่ึงลวนแตเปนเทพโอลิมปสทั้งสิ้น ไดแก เฮสเทีย เทพีแหงเตาผิง ผูดูแลครัวเรือน ดีมิเตอร เทพี
แหงธัญพืชและการเกษตร เฮรา ชายาแหงเทพซูส เทพีผูคุมครองสตรีและการสมรส ฮาเดส ผู
ครอบครองยมโลก ซูส ผูเปนใหญในเทวสภาโอลิมปส 
 

 
ภาพที่ 2-3 : ภาพเทพโพไซดอน 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
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 รูปลักษณของโพไซดอน สวนมากจะปรากฏเปนชายวัยกลางคน รูปรางกํายําล่ําสัน มี
หนวดเครา ถือสามงามเปนอาวุธ ซ่ึงสามงามน้ีมีอิทธิฤทธ์ิมาก สามารถดลบันดาลใหเกิดทะเลคลั่งหรือ
แผนดินไหวได คร้ังหน่ึงโพไซดอนเคยคิดที่จะโคนอํานาจของซุส โดยรวมมือกับเฮราและอะธีนา แตไม
สําเร็จ จึงถูกซุสลงโทษ โดยการใหไปสรางกําแพงเมืองทรอยรวมกับอพอลโลดวยเชนกัน 
 โพไซดอนมีมเหสีองคหน่ึงคือแอมฟไทรท ซ่ึงเปนนีริอิด หรือบุตรสาวของ นีริอัสและด
อริส โพไซดอนเห็นนางเตนรํารวมกับเหลานีริอิดอ่ืนๆ จึงลักพาตัวนางไปเปนชายาในดินแดนใตสมุทร 
 ชายาอีกองคหน่ึงของโพไซดอนเปนหญิงรับใชของอะธีนา คือ เมดูซา กอนที่จะถูกสาบให
มีผมเปนงู เพราะหลงใหลในความงามของเมดูซา เม่ืออะธีนาทราบเร่ืองจึงสาบเมดูซาใหเปนปศาจที่มี
ผมเปนงู และเมื่อมองใครก็จะกลายเปนหินไปหมด เม่ือเปอรซิอุสตัดศีรษะของเมดูซาแลว เลอืดของเม
ดูซาที่กระเซ็นออกมา กลายเปนมาบินสองตัว คือ เพกาซัส (Pegasus) และ คริสซาออร (Chrysaor) 
ดังนั้นจึงถือวา ทั้งเพกาซัสและคริสซาออรเปนลูกของโพไซดอนดวย 
โพไซดอน มีพาหนะเปนมาน้ําเทียมรถ ที่มีสวนบนเปนมาและทอนลางเปนปลา ซึ่งบางคร้ังจะพบรูป
โพไซดอนอยูบนรถเทียมมานํ้าน้ีขึ้นมาจากทะเล 
 ในสมัยโบราณ ที่แหลมสุนิออน หางจากกรุงเอเธนส เมืองหลวงของกรีซไมมาก มีวิหารที่
สรางถวายแดโพไซดอนอยู 
 
 2.2.2 ดิมีเทอร (Demeter) 
 

 
ภาพที ่2-4 : ภาพเทพีดมิีเทอร 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 

 เปนธิดาองคที่2 ของโครเนิส และรีอานางเปนเทพีแหงความอุดมสมบูรณ และการเก็บ
เกี่ยว นางมักจะปรากฏตัวพรอมกับดอกไม ผลไม และเมล็ดธัญญาหาร ตอมาไดเปนชายาของเทพซูส 
และมีธิดา คือ เพอรเซโฟเน เทพธิดาแหงฤดูใบไมผลิ เมื่อเพอรเซโฟเนถูกฮาเดส จับตัวไปนาง
โศรกเศรามากพืชผลไมผลิดอกงอกงาม น่ันก็คือตนกําเนิดของฤดูหนาว เชื่อกันวานางไดสอนใหชาว
กรีกโบราณรูจักศิลปะของการปลูกพืชผล เพ่ือพวกเขาจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการเพาะปลูก
และมีอารยธรรมขึ้นมา 
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 2.2.3 ฮีรา หรือ เฮรา (Hera)  
 เปนมเหสีและเชษฐภคินี (พ่ีสาว) ของซูส พระนางเปนเทพีแหงหญิงสาวและชีวิตสมรส 
เปนผูปกปองสตรีที่แตงงานแลว พระนางทรงประทับบนพระบัลลังกทองคําเคียงขางซูสบนภูเขา
โอลิมปส และทรงพยายามอยางที่สุดที่จะไมใสพระทัยกับเร่ืองราวรักๆ ใครๆ ที่ไมถูกทํานองคลอง
ธรรมของสวามี ฮีราไดรับการกลาวขานวาเปนเทพธิดาผูมีพระกรใสกระจางดุจงาชาง ในตํานาน
โบราณสัตวประจําองคของเทพีฮีราคือวัว แตในตํานานยุคใหมนกยูงเปนสัตวศักดิ์สิทธ์ิประจําพระองค 
และจะตามเสด็จอยูไมหาง 
 

 
ภาพที ่2-5 : ภาพเทพีฮีรา 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
 

 เทพีฮีราเปนที่รูจักกันดีในดานของอารมณดุราย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอชายาองคอ่ืนๆของ
ซูส และบุตรที่เกิดจากชายาเหลาน้ัน ไมวาพวกนางจะเปนเทพีหรือเปนมนุษยก็ตาม ตัวอยางของผูที่
ถูกเทพีฮีราปองรายมีมากมาย เชน เทพีลีโต มารดาของเทพอพอลโลและเทพีอารทีมิส เฮอรคิวลิส ไอ
โอ ลามิอา เกรานา ซิมิลี มารดาของเทพไดโอนิซัส ยูโรปา เปนตน ก็จะเจอจุดจบแบบไมสวยงาม 

 
 2.2.4 อารทิมิส (Artemis) หรือในภาคโรมันคือ ไดแอนา (Diana)  
 คือเทพเจาแหงการลาสัตว เทพีแหงดวงจันทร และเปนเทพีแหงความรักทางใจ ตํานาน
การกําเนิดกลาววาเปนธิดาฝาแฝดของเทพซุสกับนางอัปสร ลีโต (Leto) หรือแลโตนา (Latona) มี
พ่ีชายรวมอุทรคือ เทพอะพอลโลซึ่งเปนเทพแหงพระอาทิตย และการดนตรี 
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ภาพที่ 2-6 : ภาพแสดงรูปปนเทพีอารเทอมิส 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
 

 เทพฝาแฝดทั้งสองถูกปองรายตั้งแตอยูในครรภมารดา เพราะเทพีเฮราซ่ึงเปนมเหสีเอก
ของเทพซุสเกลียดชังชายานอยของสวามีจึงลามไปถึงบุตรที่เกิดจากอนุเหลานั้นดวย เมื่อรูเร่ืองของ
นางลีโต พระนางจึงสาปแชงนางลีโตวาจะไมสามารถคลอดบุตรบนแผนดินใดได อีกทั้งยังสงงูราย ไพ
ธอน (Python)ตามฉกกัดนางลีโตตลอดเวลา นางลีโตประสบเคราะหกรรมอยางนาสงสารเพราะไปที่
ใดก็ไมมีใครตอนรับดวยกลัวเกรงอาญาของเทพีเฮรา ทั้งตองหลบหนีงูรายจนอยูไมเปนสุข และเทพซสุ
ก็กลัวเทพีเฮราเกินกวาจะชวยเหลือนางลีโตกับบุตรในครรภ 
 กระทั่งครบกําหนดครรภ นางลีโตเจ็บปวดทุกขทรมานปางตายเพราะไมอาจคลอดบุตร
ได ทําใหเทพโพไซดอนเกิดความสงสาร จึงบันดาลเกาะดีลอส (Delos) ใหโผลขึ้นกลางทะเล ไมติดตอ
กับแผนดินใด นางลีโตจึงพนคําสาป จนกระทั่งสามารถประสูติเทพฝาแฝด เทพอะพอลโล และเทพี
อารเทอมิส ออกมาอยางปลอดภัย 
 ทันทีที่ประสูติออกจากครรภ เทพอะพอลโลก็ฆางูไพธอนตาย จนไดนามอีกวา ไพธูส เมื่อ
เทพทั้งสองประสูติ เทพบิดาซุสจึงอัญเชิญเทพทั้งสองขึ้นเปนเทพบนเขาโอลิมปส และคลายความ
หมางใจระหวางเทพีเฮรากับเทพฝาแฝดจนเปนผลสําเร็จ 
 
 2.2.5 แอรีส (Ares) หรือที่ชาวโรมันเรียกวา มารส (Mars)  
 เปนเทพเจาแหงสงคราม อาวุธ และชุดเกราะ และเปนหนึ่งในสิบสองเทพแหงโอลิมปส
ดวย แอรีส เปนเทพแหงการสงครามเชนเดียวกับ อธีนา แตทวาอธีนาจะไดรับการยกยองและบูชา
มากกวา เน่ืองจากอธีนาเปนเทพีที่ใชสติปญญาวางแผนในการสูรบมากกวา ซ่ึงไดรับการบูชาในฐานะ
เทพีแหงสติปญญาดวย ผิดกับแอรีสซ่ึงมักจะใชความดุดันและโหดรายในการสงครามมากกวา ซ่ึงโฮ
เมอร กวีเอกคนสําคัญของกรีกโบราณ ยังเคยเขียนถึงพระองควา เปนเทพที่โหดรายและหยาบชา 
 แอรีสเปนบุตรของซีอุสมหาเทพและพระนางเฮรา มเหสีของซีอุส แอรีสเปนเทพที่ชาว
กรีกไมนับถือบูชา เพราะถือวาเปนเทพที่โหดรายและมีเร่ืองราวที่นาอับอายเก่ียวกับพระองคเยอะ 
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และถึงแมจะเปนเทพแหงสงคราม แอรีสก็รบแพในการสงครามหลายตอหลายคร้ัง ทั้งแกมนุษยก่ึงเทพ
เองอยาง เฮราคลีสและกับอธีนา เทพีแหงสงคราม พ่ีนองของพระองคเอง 
 แตแอรีสเปนที่นับถืออยางมากของชาวโรมัน ซ่ึงเปนชนเผาที่โปรดปรานการสูรบ ถึงกับ
แตงใหแอรีสเปนบิดาของรอมิวลุส (Romulus) ผูสรางกรุงโรมเลยทีเดียว 
 

 
ภาพที่ 2-7 : ภาพเทพแอรีส 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
 

 ในทางดานชูสาว พระองคลักลอบมีชูกับเทพีอโฟรไดทจนเปนเร่ืองราวใหญโตใหอับอาย
ไปทั้งสวรรค และเปนอพอลโล เทพแหงดวงอาทิตยที่จับผิดและแกไขพฤติกรรมของทั้งคู 
 แอรีส เม่ือเสด็จไปไหน จะใชรถศึกเทียมมาฝเทาจัดมากมาย แสงเกราะและแสงศาต
ราวุธสองแสงเจิดจาบาดตาผูพบเห็น มีบริวารที่ติดสอยหอยตามอยู 2 คนคือ ดีมอส (Deimos) ซ่ึง
แปลวาความกลัว กับโฟบอส (Phobos) แปลวาความนาสยองขวัญ บางตํานานก็กลาววา ทั้งดีมอส
และโฟบอสเปนบุตรชายฝาแฝดของแอรีส และชื่อของทั้งคูก็เปนรากศัพทของคําวาความตื่นตระหนก 
(Panic) และ ความกลัว (Phobia) และในทางดาราศาสตร แอรีสหรือมารส คือดาวอังคาร ดีมอส
และโฟบอส ก็ถูกตั้งเปนชื่อของดวงจันทรบริวารของดาวอังคารดวย 
 
 2.2.6 แอโฟรไดที (Aphrodite) 
 เปนเทพเจากรีกแหงความรัก, ความปรารถนา, และความงาม ชื่ออ่ืนๆ ที่เรียก “ไคพริส” 
(Kypris) “ไซธีเรีย” (Cytherea) ตามชื่อสถานที่ ไซปรัส และ ไซธีราซ่ึงเชื่อวาเปนที่เกิดของแอโฟรได
ที สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของแอโฟรไดทีไดแกตนเมอรเติล (Myrtle), นกพิราบ, นกกระจอก และ หงส เทพีแอ
โฟรไดทีทิเทียบไดกับเทพีวีนัส ในตํานานเทพเจาโรมัน 
 แอโฟรไดทีทรงเปนเทพธิดาแหงความรักและความงาม ทั้งความรักที่บริสุทธ์ิ และความ
รักที่เต็มไปดวยตัณหา และความริษยา ทรงครอบครองสายคาดวิเศษที่สามารถมัดใจเทพและชายทุก
คนไดในทันที ทรงเปนผูใหพรเพ่ือใหผูมีความรักสมหวัง ในขณะเดียวกันก็ทรงสามารถที่จะทําลาย
ความรักของผูที่พระนางไมพอใจไดในทันที 
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ภาพที ่2-8 : ภาพเทพีแอโฟรไดที โดยฟร็องซัว บูเช วาดเมือ่ป ค.ศ. 1485 
ที่มา : Math.cmru.ac.th, เทพเจากรีก, เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
  

 การกําเนิดของแอโฟรไดทีมีอยู 2 ความเชื่อ ความเชื่อแรกนั้นเชื่อวาแอโฟรไดทีถือกําเนดิ
ขึ้นจากฟองนํ้าในมหาสมุทร และความชื่อที่สองเชื่อวาแอโฟรไดทีเปนบุตรีของซุสกับนางไดโอนี 
 คําวา อะฟรอส ในชื่อของแอโฟรไดที หมายถึงฟองน้ําทะเล และคําวาแอโฟรไดที ก็
หมายถึง เกิดขึ้นจากฟองนํ้าทะเล เชื่อกันวาเมื่อคร้ังที่โครนอสทําการโคนอํานาจจากยูเรนัส โครนอส
ไดโยนบิดาของตนเองลงในมหาสมุทร ทําใหเกิดฟองนํ้าที่มีเด็กหญิงอยูภายในขึ้น และหลังจาก
เด็กหญิงผูนั้นเติบโต เธอก็ลอยมาติดฝงพาฟอส ของไซปรัส โดยมีเปลือกหอยเปนพาหนะ 
 อีกความเชื่อหน่ึง เชื่อวาแอโฟรไดทีเปนบุตรของซุส และไดโอนีแหงเกาะดอโดนา และวา
ไดโอนีคือมเหสีองคแรกของซูสกอนที่จะสมรสกับเทพีเฮรา 
 
 2.2.7 อธีนา (Athena) 
 

 
ภาพที ่2-9 : ภาพเทพีอธีนา 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
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 หน่ึงในสิบสองเทพแหงโอลิมปส เปนเทพีแหงปญญา เนื่องจากเกิดมาจากสวนหวัของ ซสู 
ประมุขแหงเหลาทวยเทพ ในขณะที่กําลังประชุมเหลาเทพที่เทือกเขาโอลิมปส เม่ือจู ๆ ซูสเกิดปวด
ศีรษะอยางรุนแรง จึงไดใหเฮเฟสตัส เทพแหงการตีเหล็กใชขวานผาศีรษะออก ปรากฏเปนอธีนาที่
สวมชุดเกราะพรอมหอกกระโดดออกมา เทพีอธีนาเปนธิดาของเทพีเมทิส ซึ่งถูกซูสกลืนเขาไปในทอง
ตั้งแตยังมีครรภแก เน่ืองจากคําทํานายที่วาบุตรที่เกิดจากนางจะเปนผูโคนบัลลังกของซูส แตแมวาอธี
นาจะถือกําเนิดมาพรอมกับคําทํานายนั้น พระนางก็เปนหน่ึงในลูกรักของซูส วากันวาฮีราอิจฉาอธีนา
ที่ถือตัววาเปนผูกําเนิดมาจากซูสโดยตรง 
 และนอกจากอธีนาจะเปนเทพีแหงปญญาแลว ยังเชื่อกันวาพระนางเปนเทพีแหงสงคราม
ดวย เน่ืองจากเทวรูปของพระนางมักปรากฏเปนรูปผูหญิงสวมชุดเกราะ ถือโลหและหอกที่มือซาย 
และถือไนก้ี เทพีแหงชัยชนะที่มือขวา โดยที่ชื่อกรุงเอเธนส เมืองหลวงของกรีซ ก็มีที่มาจากพระนาม
ของนาง ชื่อเต็มของอธีนาคือ พัลลัสอธีนา (Pallas Athena) ซ่ึงชื่อพัลลัส มาจากเพื่อนมนุษยของอธี
นาซึ่งเธอพลั้งมือสังหารไปขณะเลนดวยกัน จึงไดนําชื่อของพัลลัสมาใสนําหนาเพ่ือเปนที่ระลึก อธีนา
เปนตัวแทนของสงครามที่เอาชนะดวยกลยุทธหรือความถูกตอง ซ่ึงตางจากแอรีสที่เปนเทพสงครามที่
ใชกําลังมากกวา นอกจากนี้ อธีนา ยังเปนหนึ่งในสามเทพีพรหมจรรยดวย ซ่ึงประกอบดวย พระนาง, 
อารเทมีส เทพีแหงดวงจันทร และเฮสเทีย เทพีแหงครัวเรือน 
 
 2.2.8 เมดูซา (Medusa) 
 คําวา เมดูซา น้ัน มีผูอรรถาธิบายไววาเปนคําที่มีมานานมากแลว ยังคงรากศัพทไวใน
หลายภาษาโบราณ เชน ในภาษาสันสกฤตคือ เมธา ในภาษากรีกคือ Metis และในภาษาอียิปค
โบราณคือคําวา Met หรือ Maat  
 คําน้ีมีแหลงกําเนิดจากตํานานของประเทศลิเบีย ที่นําเขามารวมในตํานานกรีกทีหลัง 
เปนที่นับถือของชาวลิเบียโบราณวาเปนเทพแหงงูหรือเจาปาเจาเขาผูมีอํานาจดุราย ในยุโรปสมัย
โบราณยุคหิน งูยังไมไดเปนสัญลักษณแหงความชั่วรายซึ่งเปนทัศนคติตามคริสตศาสนาที่เกิดขึ้นมา
ภายหลัง หากเปนสัญลักษณของพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ และอาจเปนไปไดที่วา เมดูซา เจาแมผู
ทรงพลังจากสังคมโบราณ เปนเคาเงื่อนที่ชาวอินเดียนําไปผูกเปนเจาแม ทุรคา หรือ กาลี ก็ได 
 

 
ภาพที ่2-10 : ภาพอสูรสาวผมงผููอาภพั 
ที่มา : Komkid.com, ตํานาน, เขาถงึเมื่อ 5 สงิหาคม 2556 
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 แตเม่ือเวลาผานไป การบูชาเทพแหงปาเขาก็หายไป ทําใหเกิดตํานานใหม เมดูซาที่เคย
เปนเทพก็แปรสถานะเปนอสูรชั่วราย เพื่อยกเหลาเทพของกรีกใหเดนในดานดี 
 เดิมทีพ่ีนองกอกอรนทั้งสามน้ันเปนบุตรีลูกติดของเทพีเมติสแหงปญญา กอนที่จะตกเปน
ชายาของซุส มหาเทพปูไขที่มีลูกเมียไปทั่วภพภูมิสองตนแรกมีสถานะเปนเทพ ไมสามารถสังหารให
ตายได แตเมดูซาน้ันตางออกไปคือ มีกายเปนมนุษย และคราเม่ือแมธรณีไดเตือนซุสวาหากเมทิสมี
โอรสกับซุส โอรสน้ันจะชิงบัลลังกจากซุสเชนคราที่ซุสไดชิงมาจากโครนัสผูเปนบิดา ซุสจึงออกอุบาย
เลนเกมแปลงราง และเม่ือเมทิสแปลงเปนแมลงวัน ซุสก็กลืนนางเขาไปกระทั่งนางไดคลอดอาธีนา
ออกมา และสงผลใหซุสปวดเศียรอยางรุนแรง จนเม่ือเฮเฟทัสผากะโหลกออก อาธีนาก็กระโดออกมา 
ดวยความเปนบุตรจากมารดาเดียวกันยังผลใหอาธีนาตั้งตัวเปนศัตรูกับพี่นองกอกอรนดวยตองการลบ
ลางความอับอายน้ัน 
 ในหลายตํานานสอดคลองตรงกันไดบอกไววา เดิมทีเมดูซานั้นมีผมสีทองสวยงาม เปน
มนุษยธรรมดาตางจากพ่ีนอง แตเน่ืองจากลบหลูเทพีอาธีนาจึงถูกสาปใหมีผมเปนงู หนาตานาเกลียด
นากลัวจนมองแลวกลายเปนหินไป อันที่จริงตํานานบทน้ีมีเงื่อนงํา ที่จริงนางถูกขมขืนบนวิหารอาธีนา 
ซ่ึงอาธีนาใชจุดน้ีเปนการสงเสริมโอกาสในการกําจัดอริทางสายเลือดทิ้งไป เมดูซาที่ไมรูอีโหนอีเหนจึง
เคียดแคนชิงชังทุกอยางและสังหารทุกชีวิตที่สบตาหรือเห็นหนานางเลยกลายทําใหเปนหิน 
 และแนนอนผูอยูเบื้องหลังอยางอาธีนา สงเสริมเพอซีอุสที่ไดภารกิจสังหารเมดูซาพาเขา
ตะลอนไปทั่วเพ่ือหาเคร่ืองมือในการสังหารน่ันคือ หมวกลองหน ถุงวิเศษ และนางก็เปนผูประทานโล
ขัดเงาปจจัยสําคัญในการสังหารใหอีกดวย 
 
 2.2.9 เฮอรคิวลีส (Hercules)  
 เปนชื่อโรมันของเทพเจากรีก ชื่อ เฮราคลีส (Heracles) เฮอรคิวลีส เปนลูกของเทพซุส 
และ อัลคเมนา (มนุษย) เฮอรคิวลีส มีภรรยาสองคน: เทพีเมการา (Megara) และ เทพีไดอะไนรา 
(Deianeira) 
 

 
ภาพที ่2-11 : ภาพเฮอรคิวลีส 
ที่มา : Komkid.com, ตํานาน, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 รูปเฮอรคิวลีสในศิลปะของโรมันและเรอเนซองส และหลังเรอเนซองสที่ใชรูปสัญลักษณ
ของโรมันจะมีสัญลักษณตางๆ เชน สิงหโตเนเมียน และ ตระบอง ในงานโมเสกเฮอรคิวลีสจะเปนผูที่มี
ผิวคล้ําแดดเปนการแสดงวาเปนผูสําบุกสําบันจากกิจการตางที่ตองทํากลางแจง เฮอรคิวลีสเปนแบบ
แผนที่ที่เปนตัวอยางของความเปนบุรุษที่มีความแข็งแรง ความกลาหาญ และมีกระหายที่รวมไปถึง
ความตองการทางเพศทั้งกับสตรีและเด็กหนุม (pederasty) แตลักษณะดังกลาวก็มิไดทําใหเฮอรคิวลี
สขาดความมีความขี้เลน ผูที่มักจะเลนเกมสเพื่อผอนคลายจากงานหนักและมักชอบเลนกับเด็ก  
 แมวาเฮอรคิวลีสจะเปนนักรบผูกลาหาญแตก็ยังใชวิธีขึ้โกงเพ่ือใหคูตอสูเพลี่ยงพล้ํา แตใน
ขณะเดียวกันก็มีชื่อวาเปนผู “ทําใหโลกเปนที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย” โดยการสังหารสัตวรายที่เปน
อันตรายตอมนุษย ความเสียสละของเฮอรคิวลีสทําใหไดรับตําแหนงในบรรดาเทพเจาโอลิมเปยนและ
เปนที่ตอนรับโดยเทพเจา 
 
 2.2.10 เนเมซิส (Nemesis) 
 “ความผิดและกรรมชั่วทั้งหลายสมควรตองไดรับโทษตอบแทน จึงจะชอบดวยความ
ยุติธรรม” ชาวกรีกและโรมันคิดเชนน้ี และเห็นวาความพยาบาทหรือการลางแคนอันชอบธรรมก็เปน
กิจที่เทพเจาพึงบําเพ็ญตอมนุษยเชนกัน เขาจึงแตงตั้งเทพีแหงความพยาบาทหรือการสนองกรรมขึ้น
โดยมีนามวา "เนเมซิส (Nemesis)"  
 เนเมซิส เปนเทพีสาวที่ออกมาลงโทษคนที่ทําผิดศีลธรรมทํากรรมชั่ว คนที่หยิ่งผยอง 
หรือคนที่ปฏิเสธพรของเทพเจา หรือไมก็คนที่เห็นแกตัวไมยอมเอ้ือเฟอแกคนอื่น แตจะใหผลตอบแทน
ที่ดีแกคนดีและผูทรงคุณธรรมทั่วไป  
 

 
ภาพที ่2-12 : ภาพเทพีเนเมซสิ 
ที่มา : Math.cmru.ac.th, เทพเจากรีก, เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
 

 เนเมซิส เปนลูกสาวของ นิกซ (Nyx) เทพีแหงรัตติกาล เขาวากันวาบิดาของเธอคือ โอ
เชียนัส (Oceanus) แมสาวเนเมซิส น้ันไดชื่อวาสวยพอๆกับ อโฟรไดท (Aphrodite) เทพีแหงความ
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งามและความรักเลยละ ความสวยของเธอไปเขาตาของจอมเทพ ซีอุส (Zeus) เขา แต เนเมซิสไม
อยากจะไปยุงเก่ียวกับ ซีอุส เธอก็เลยแปลงรางหนีทุกคร้ังที่เธอเห็น ซีอุสเขามาใกล บางตําราก็บอกวา
สุดทายเธอแปลงรางเปนหาน แตซีอุส รูทันแปลงรางเปนหงสและจับคูกับเธอ เนเมซิสวางไขไวในกอ
หญา 1 ฟอง คนเลี้ยงสัตวมาพบไขฟองน้ีเขาจึงนําไปถวายพระนางลีดา (Leda) นางลีดา เก็บไขฟอง
น้ันเอาไวในกลอง และเมื่อเด็กนอยฟกออกมาจากไข นาง ลีดา ก็ใหชื่อวา"เฮเลน (Helen) "และเลี้ยงดู
เด็กคนน้ันเหมือนเปนบุตรีของตนเอง หนูนอย เฮเลนคนนี้เม่ือโตขึ้นมาก็คือแมสาวที่ทําใหเกิดสงคราม
กรุงทรอย (Trojan War) ขึ้นยังไงละ  
 บางตําราเขาก็วา ซีอุส หลงรักเนเมซิส แตเม่ือ เนเมซิส ไมยอมรวมหอดวย พระองคก็
เลยไปขอความชวยเหลือจาก อโฟรไดท ให อโฟรไดท แปลงรางเปนนกอินทรีเขาโจมตีตัวเองที่แปลง
รางเปนหงส เจาหงสปลอมก็ทําเปนบินรอแรมาหา เนเมซิสแมสาวเนเมซิส ใจดีอุมหงสเจาเลหเอาไว 
พอ เนเมซิสหลับ ซีอุส ในรางหงสก็มีความสัมพันธกับเธอ พอ เนเมซิส คลอดก็คลอดลูกออกมาเปนไข 
เทพ เฮอรเมส (Hermes) ก็รีบมาเอาไขนั้นไปที่เมือง Sparta แลวโยนไขฟองน้ันไปที่ตักของพระนาง 
ลีดา แลวแมโฉมงามเฮเลน ก็กระโดดออกมาจากไขใบน้ันนั่นเอง (แตสวนใหญบอกวาเฮเลนนะเปนลูก
ของพระนางลีดา)  
 แตบางตํารากลาวถึงเนเมซิสแตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง คือบอกวา รูปลักษณะของเทพี
องคน้ีเปนหญิงที่มีหนาตาแสดงความเหี้ยมเกรียม ถือพังงาและลอ บางทีก็มีปกดวย แสดงวาองคเทพี
จะตามตอบแทนผูทําความผิดไปทั่วทุกหนทุกแหงอยางไมลดละ ไมวาจะเปนทางนํ้าหรือบก ดังที่พังงา
(พวงมาลัยเรือ) และลอ (ที่ใชสําหรับรถแลนบนบก) เปนเคร่ืองหมายแสดงอยู  
 ที่กรุงโรมมีรูปอนุสาวรียของเทพีเนเมซิสประดิษฐานอยูในรัฐสภาที่เดียว เมื่อจะประกาศ
ศึกตอศัตรู จะมีพิธีบวงสรวงพระนางกอน เพ่ือใหเปนที่ปรากฏวา พวกเขาทําศึกโดยเหตุผลอันชอบ
ธรรมที่สุดเสมอ 
 
 2.2.11 ฮีเฟสตัส (Hephaestus)  
 เทพแหงไฟ โลหะ และการชาง เปนบุตรของซูส กับฮีรา (บางตําราวาเปนบุตรของฮีรา ผู
เดียว) พระองคเปนเทพที่พิการและอัปลักษณ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ถูกซูสโยนลงจากสวรรคเม่ือคร้ัง
เขาไปชวยฮีรา จากการทะเลาะกับซูส เนื่องดวยเหตุดังกลาว พระองคจึงถูกพระบิดาและมารดา
ทอดทิ้ง อีกทั้งพระชายาคือเทพีอโฟรไดทยังดูแคลนจนกระทั่งไปมีชูรักมากมาย รวมทั้งอนุชารวมอุทร
ของเทพฮีเฟสตัสเอง คือเทพอาเรสจนมีโอรสธิดาหลายองค ซ่ึงแนนอนวาไมมีสายเลือดสวามี
อัปลักษณองคนี้แมแตองคเดียว 
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ภาพที ่2-13 : ภาพเทพฮีเฟสตัส 
ที่มา : Math.cmru.ac.th, เทพเจากรีก, เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
 

 ฮีเฟสตัสใชเวลาชวง 10 ปแรกอยูในทะเล และไดสรางโรงหลอไวใตภูเขาไฟเอตนา มีไซ
คลอปสเปนคนงาน โดยสิ่งที่พระองคสรางขึ้น มีดังน้ี อาวุธของ อคิลลีส และ อีเนียส คทาของ อะกา
เมมนอน สรอยคอของ Harmonia ซึ่งผูสวมใสจะประสบเคราะหราย โลของ เฮราคลีส 
 
 2.2.12 ไซเรน (Siren)  
 เปนปศาจในเทพปกรณัมกรีก โดยปรากฏบทบาทอยางยิ่งจากตํานานเร่ืองเจสันและเรือ
อารโกและโอดิสซีย ไซเรน มีลักษณะของสัตวผสม 3 อยาง คือ คลายนางเงือก มีขาเปนครีบปลา มีปก
เสียงเหมือนนก แตบางก็วา ไซเรน เปนมนุษยคร่ึงนกเหมือนกินร กินรี ในวรรณคดีไทย 
 

 
ภาพที ่2-14 : ภาพไซเรน 
ที่มา : Komkid.com, ตํานาน, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 

 

 ไซเรน มีเสียงอันไพเราะ รูปรางที่งดงามรองจากเงือกเล็กนอย มีความสามารถในการ
สะกดจิตใหผูอ่ืน ทําตามในสิ่งที่ตนเองตองการ เสียงของไซเรนไพเราะเพราะพร้ิงจนทําใหคนที่เดินเรือ
ผานมายังบริเวณใกลเคียงที่ไซเรนอาศัยอยูหลงทางเขามาตามเสียงเพลงของไซเรน 
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 ในลุมแมนํ้าไรนในประเทศเยอรมนี มีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นบอย ๆ เชื่อวาเกิดจาก
ไซเรน ที่เรียกวา "ผูหญิงแหงแมน้ําไรน" ซ่ึงปรากฏอยูในคติชนนิยมและวรรณกรรมตาง ๆ 
 
 2.2.13 คิวปด (Cupid) หรือ อีรอส (Eros)  
 เปนเทพเจาแหงความรักของโรมัน นิยมเรียกในภาษาไทยวา "กามเทพ" มักวาดภาพเปน
เด็กชายตัวจํ้ามํ่า เปลือย มีกระบอกศรอยูขางหลัง ในมือถือคันศร หรือกําลังนาวศร 
 ตํานานเลาความเปนมาของเทพเจาองคน้ีตางๆ กันไป ซิเซโร (Cicero) ไดเลาไว 3 ทาง
ดวยกัน ทางหนึ่งวา เปนโอรสของเมอรคิวรี (เฮอรมีส) และเทพีไดอานา (อารทีมิส) อีกทางหน่ึงวา 
โอรสของเมอรคิวรี และวีนัส (อโฟรไดท) และอีกทางหน่ึงวา เปนโอรสของมารส (เอรีส ตามปกรณัม
ของกรีก) และวีนัส 
 สําหรับพลาโตวาไวสองทาง ขณะที่ในเธโอโกนีของเฮสิออด ซึ่งเปน ตําราเทวภูมิศาสตร 
(theoography) ที่เกาแกที่สุดของกรีกโบราณ ระบุวา คิวปด ถูกสรางขึ้นมาพรอมกับเคออส และโลก 
ในตําราเกี่ยวกับเทพเจาโบราณโดยทั่วไป ระบุวามีคิวปดสององค หรือสองฝาย ฝายหน่ึงวาเปนโอรส
ของจูปเตอร (เซอุส) และวีนัส อีกฝายหน่ึงวาเปนโอรสของนีกซ และเอเรบุส 
 

 
ภาพที ่2-15 : ภาพเทพคิวปด 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 

 

 ในตํานานการกําเนิดของคิวปดสวนใหญที่ปรากฏบอกไววา เทพีวีนัสหรืออโฟรไดท ได
ลักลอบเปนชูกับเทพสงครามเอรีส (เนื่องจากฝายหญิงไดสมรสแลวกับเฮเฟสทัส เทพแหงการชาง แต
เทพีวีนัสไมพอใจ เพราะเทพสวามีเอาแตขลุกตัวอยูกับงานของตน อีกอยาง พระนางก็พอใจเทพเอรี
สมาแตแรก แตที่ไดแตงงานกับเทพเฮเฟสทัสเพราะเทพซีอุสยกพระนางใหเปนรางวัลแกเทพเฮ
เฟสทัส) จนกระทั่งมีโอรส ใหนามวา คิวปด หรือ อีรอส กลาวกันวา คิวปดติดแมมาก และเชื่อฟงแม
ทุกอยาง เห็นเทพีวีนัสที่ใดก็ตองมีโอรสคูใจอยูดวยเสมอ แตเวลาก็ลวงเลยมานาน กามเทพที่สมควร
จะเติบโตเปนหนุมกลับไมยอมเติบโตขึ้นตามกาลเวลา เทพีผูเปนมารดาหนักใจมากจึงไปปรึกษาเทวีธีมิ
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สแหงความยุติธรรม พระนางจึงไดคําตอบวาที่เปนเชนนี้เพราะคิวปดเหงา ไมมีเพ่ือนเลน หากคิวปดมี
นอง กามเทพนอยก็จะเติบโตเอง ไมนานจากน้ัน เทพีอโฟรไดทก็มีโอรสอีกองคกับเทพเอรีส ใหนามวา 
แอนตีรอส (เทพแหงการรักตอบ) คิวปดจึงเติบโตขึ้นตามเวลา แตเหลาศิลปนยังคงปนคิวปดเปนเด็ก
อยูเชนน้ันเอง 
 
 2.2.14 ฮารป  (harpy) 
 เปนสิ่งมีชีวิตตามตํานานกรีกซึ่งมีรูปกายเปนมนุษยผูหญิง มีทอนลางอยางนก และมีปก 
กลาวกันวาแตเดิมฮารปมีเพียงสองตนเทาน้ัน คือเอลโล และโอไซพีเทส ธิดาแหงเธามาส และโอเชีย
นิดนามอิเล็กตรา (โอเชียนิดคือนิมฟแหงทะเล) เธามาสผูน้ีเปนโอรสของพอนทัสและไกอา ทั้งพอนทัส
และไกอาตางก็เปนเทพเจาโบราณของกรีก โดยพอนทัสเปนเทพแหงทะเล สวนไกอาเปนเทพแหง
พิภพ ฮารปทั้งสองเปนพ่ีนองกับเทวีไอริส ซ่ึงเปนเทวีผูทําหนาที่นําสารใหกับเหลาเทพเจาตางๆ 
เชนเดียวกับเฮอรเมส หากแตเฮอรเมสนั้นขึ้นตรงตอเทพบดีซูส ในขณะที่ไอริสเปนเทวีใตบัญชาของเฮ
รา เทวีไอริสยังมีปกเปนนกเชนเดียวกับอีรอส และมักถูกกลาวถึงในลักษณะของสาวนอยมีปก ถือคทา
นําสาร นอกจากน้ีไอริสยังเปนเทวีพรหมจรรย และถือเปนเทวีแหงสะพานสายรุงอีกดวย 
 

 
ภาพที ่2-16 : ภาพฮารป 
ที่มา : Komkid.com, ตํานาน, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
 

 เร่ืองที่เปนที่รูจักกันดีเก่ียวกับฮารปคือเร่ืองเม่ือคร้ังเรืออารโกมาขึ้นฝงที่เธรส ในตอนน้ัน
มีนักพยากรณตาบอดผูหนึ่งนามวาฟนูสนําความลับของสวรรคมาบอกแกคนนอกมากเกินไป เทพเจาซู
สจึงทรงสั่งใหพวกฮารปมาขโมยอาหารของฟนูสเปนการทรมาน เซเทสและคาลาอีสบุตรของเทพเจา
แหงสายลมเหนือโบรีอัสจึงทําหนาที่ขับไลเหลาฮารปน้ีไป ยังมีบางตํานานกลาววาฮารปถูกเซเทสและ
คาลาอีสฆาตาย นอกน้ันเลาวาเทวีไอริสไดลงมาหามไวทัน หากแตเหลาฮารปก็ตองตายเพราะอด
อยากอาหารอยูดี 
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 2.2.15 นิกซ (Nyx) หรือ น็อกซ (Nox)  
 ในภาษาลาตินที่ชาวโรมันเรียก เปนหน่ึงในเทพดั้งเดิม (protogenoi) ในเทพปกรณัม
กรีก นิกซเปนเทพีแหงราตรีซึ่งเกิดจากเคออสและเปนคูของเอเรบัส (ความมืด) นิกซเปนมารดาของ
เทพตางๆมากมาย ซึ่งรวมถึงทานาทอส (ความตาย) และฮิปนอส (นิทรา) มีรูปลักษณเปนหญิงสาวผู
งดงามและทรงอํานาจ 
 

 
ภาพที ่2-17 : ภาพเทพีนกิซ 
ที่มา : Thaigoodview.com, ปกรณัมปรัมปรา,  เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
 

 กวีฮีเสียด กลาววานิกซและเอเรบัสเปนผูใหกําเนิดเฮเมรา (กลางวัน) กับอีเธอร (อากาศ) 
จากน้ันนางจึงใหกําเนิดเทพอ่ืนโดยตัวนางเอง ซ่ึงลูกๆของนิกซน้ีหลายตัวถูกซูสใสไวในหีบของแพนโด
รา ในแตละวันน้ันนิกซจะอยูในถ้ําอันมืดมิดใตโลกขณะที่เฮเมราออกไปภายนอก และนางจะออกจาก
ถ้ําในยามค่ําคืนเม่ือเฮเมรากลับมาแลว เกิดเปนวัฏจักรของกลางวันและกลางคืน 
 ในมหากาพยอีเลียดเลม 14 ของโฮเมอร ฮิปนอสไดกลาวถึงคร้ังที่ตนเคยชวยฮีราซึ่ง
ขอใหฮิปนอสทําใหซูสหลับใหล เพื่อใหนางมีโอกาสกลั่นแกลงเฮราคลีสได เม่ือซูสรูสึกตัวก็โกรธมาก
และจะจับฮิปนอสโยนลงไปในทะเล แตตอนน้ันฮิปนอสไดหนีไปหานิกซผูเปนมารดาเสียแลว ฮิปนอสก
ลาวไปอีกวาซูสนั้นเกรงวาจะทําใหนิกซโกรธจึงไดสะกดอารมณของตนและปลอยฮิปนอสไว ซึ่งตอมาฮิ
ปนอสก็ไดหนีกลับไปหานิกซทุกคร้ังที่ตนทําใหซูสพิโรธ 
 
 2.2.16 อพอลโล (Apollo)  
 เปนบุตรชายคนโตของมหาเทพซุส เปนหน่ึงใน 12 เทพแหงโอลิมปส เปนบุตรของซีอุส 
จอมเทพแหงสวรรคและนางเลโต เปนเทพแหงแสงสวาง หรือเทพแหงดวงอาทิตย รวมถงึเปนเทพแหง
สัจจะและการดนตรีดวย อพอลโลมีนองสาวฝาแฝดชื่อ อารเทมีส หรือ ไดอานา (ในโรมัน) ซ่ึงเปนเทพี
แหงดวงจันทรคูกัน อพอลโล เปนบุรุษหนุมรูปงาม มักเลนดนตรีดวยพิณ เชี่ยวชาญการใชธนู ใน
สงครามกรุงทรอย อพอลโลมีบทบาทเปนเทพที่รักษาชายฝงเมืองทรอย ที่เมืองเดลฟมีเทวสถานบชูาอ
พอลโลอยู 
นอกจากนี้แลว อพอลโลยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เชน ฟบัส (Phoebus) อาเบล (Abel) ไพธูส 
(Pytheus) ซ่ึงแตละชื่อมีความหมายถึง แสงสวางทั้งสิ้น 
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ภาพที ่2-18 : ภาพเทพอพอลโล 
ที่มา : Gkmyth.blogspot.com, เปดตํานานเทพกรีก,  เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 
 

 ปจจุบัน อพอลโลเปนชื่อที่ถูกตั้งตามอยูบอยคร้ัง โดยมีความหมายในทางที่เก่ียวกับแสง
สวางหรือความสําเร็จ เชน เปนชื่อปฏิบัติการทางอวกาศของนาซาที่เรียกวา โครงการอะพอลโล หรือ
เปนชื่อสินคาตางๆ เชน ยี่หอนํ้ามันเคร่ือง ยี่หอหรือชื่อรุนรถยนต ชื่อบริษัท เปนตน 
 อพอลโลเปนเทพที่ถูกปนดวยทองแดงยืนครอมอาวทะเลอีเจียน ที่เกาะโรดส ที่มีชื่อวา 
เทวรูปโคโลสซูส นับเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยโลกยุคโบราณดวย โดยทั่วไปรูปปนอพอลโลจะถือ
เคร่ืองดนตรีคลายพิณและมีลูกบอลทองคําที่เปนสัญลักษณของดวงอาทิตย 
 
 2.2.17 ไซคลอปส (Cyclops หรือ Kyklops)  
 หรือ อสูรตาเดียว เปนสัตวประหลาดในตํานานกรีกชื่อไซคลอปสถูกใชระบุถึงยักษ
ตาเดียวสองชนิด โดยชนิดแรกเปนลูกของเจานภา อูรานอสและพระแมธรณี ไกอา ซ่ึงไซครอปส
จําพวกนี้มีเดนๆ 3 ตน คือ อาจีรอส บรอนทีส และสเตอรโรพีท มักจะถือคอนอันใหญ มีพลังแหง
สายฟา และมีฝมือในดานชางเหล็ก ไซคลอปสกลุมน้ีถูกยูเรนัสกักขังไวในทาทารัส จนกระทั่งซุสปลด
ปลอยออกมาหลังจากที่โคนโครนัสผูเปนบิดา ซ่ึงไซคลอปสไดตอบแทนโดยตีอาวุธตางๆใหเหลาเทพ 
ไดแก สายฟาใหแก ซุส สามงาม ใหแก โพไซดอน หมวกลองหน ใหแก ฮาเดส และเหลาไซคลอปสได
เปนลูกมือของเทพแหงชางเหล็กเฮฟเฟสตุสในเวลาตอมา จนกระทั่งถูกอพอลโลสังหารเพือ่ลางแคนให
แอสคิวลาปอัสที่ถูกซุสใชสายฟาฟาด 
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ภาพที ่2-19 : ภาพไซคลอปส 
ที่มา : Thaigoodview.com, ปกรณัมปรัมปรา,  เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
 

 ไซคลอปสกลุมที่สองเปนลูกหลานของโพไซดอนและพรายนํ้าโทซา ไซคลอปสกลุมนี้กิน
มนุษยเปนอาหาร โดยมีบทบาทในเร่ืองโอดิสซีย ไซคลอปสมีความนิยมมากเหมือนกัน เชนไซคลอปส
ในการตูน ไซคลอปสในเกม 
 
 2.2.18 ยอรมุนกานดร (Jormungandr)  
 หรือรูจักในชื่อ มิดการดโซรุม หรือ มิดการด เซอรเพนท (Midgardsomrm หรือ 
midgard serpent) งูยักษแหงดินแดนมนุษย (Midgard) มีชื่อจริงวายอรมุนกานดร (Jormungandr)  

 
ภาพที ่2-20 : ภาพยอรมุนกานดร 
ที่มา : Komkid.com, ตํานาน, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 

 

 ในตํานานเทพปกรณัมของนอรส เปนหนึ่งในบุตรของโลกิและยักษีชื่อ แองเกอรโบดา 
(Angrboda) และเปนพ่ีนองกับ เฟนริสซัลฟูร (Fenrisulfr) และ เฮล (Hel) เปนหน่ึงในลางบอกเหตุที่
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จะทําใหเกิด วันแร็กนาร็อกขึ้นตามคําทํานาย จึงถูกโอดินโยนลงทะเลในดินแดนมนุษย กอนที่ตัวมัน
จะใหญขึ้นจนโอบรัดโลกไดจากคําทํานายในวันรักนาร็อค งูยักษจะสูกับเทพธอร และถูกเทพธอรกําจัด
ไปในที่สุด แตธอรเองก็ถูกพิษของยอรมุนกานดรมากจนเดินไดเพียงแค 9 กาวเทากอนที่จะลมลงตาย 
 
 2.2.19 ลิมฟา (Lympha)  
 เปนเทวภาพของนํ้าบริสุทธ์ิในศาสนาโรมันโบราณ โดยเปนหน่ึงในสิบสองเทพ
เกษตรกรรม ซึ่งมารคัส เทเรนชีอัส วารโร นักปราชญโรมัน ไดบันทึกไววาทรงเปน "ผูนํา" (duces) 
ของเกษตรกรโรมัน เน่ืองจาก "หากปราศจากน้ําแลว การเพาะปลูกทั้งหลายก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 
เนื่องจากความแหงแลงและอัตคัด" บอยคร้ัง ลิมฟามักจะเชื่อมโยงกับฟอนตัส เทพเจาแหงนํ้าพุและ
แหลงตนน้ํา ลิมฟาเปนตัวแทนของ "การสนใจการนําไปใชประโยชน" ของนํ้าบริสุทธ์ิ ตามกรอบ
ความคิดการศึกษาเทพเจาโรมันของไมเคิล ลิปกา หรืออาจหมายถึงความชื้นโดยรวม 
 

 
ภาพที ่2-21 : ภาพลิมฟา 
ที่มา : Thaigoodview.com, ปกรณัมปรัมปรา,  เขาถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 
 

 ลิมฟาอาจเทียบกับกับนิมฟตามเทพปกรณัมกรีก แตไมสามารถใชแทนกันไดทั้งหมด ขอ
แตกตางระหวางลิมฟาและนิมพคือ การอุทิศใหกับการฟนฟูทรัพยากรน้ําเปน "การอุทิศเพ่ือนิมฟและ
ยกยองลิมฟา" ในบทกวี ลิมฟาเปนสามานยนาม ซ่ึงโดยสวนใหญแลวมักใชในรูปพหูพจน แตก็อาจพบ
ใชในรูปเอกพจนบางเชนกัน โดยมีความหมายถึงแหลงนํ้าบริสุทธ์ิ หรืออาจหมายถึง "นํ้า" อยางงายๆ 
ลิมฟาเปนเทพที่เหมาะสมสําหรับบวงสรวงบูชาสําหรับการรักษาแหลงนํ้า ในวิธีเดียวกับที่เทพลิเบอร
ทรงจัดหาไวนหรือขนมปงเซเรส 
 
 2.2.20 เทพีเมลโลนา (Mellona)  
 ตามตํานานเทพปกรณัมโรมัน เปนเทพีอุปถัมภเหลาผึ้ง พระนามของนางมาจากคําวา 
mel ซึ่งแปลวา น้ําผึ้ง 
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วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
จากจุดเดนของเกม Super Magical น้ันสามารถนําเอาวิธีการเลนที่ฝกทักษะการวางแผน

และการตัดสินใจ มาใชภายในจุลนิพนธไดเพราะวิธีการเลนไมสับซอนสามารถเขาใจไดงาย มา
ประยุกตเขากับจุลนิพนธ 

 
กรณีศกึษาที2่ : เกม Bearadise 

 

 
ภาพที ่3-2 : แสดงตัวอยางเกม Bearadise 
ที่มา : Thaipad.maahalai.com, iPad Games, เขาถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2556 
 

เกม Bearadise เปนเกม Puzzle ดวยการสลับตําแหนง เรียงสิ่งที่เหมือนกันตั้งแต 3 อนัขึน้
ไป แตสําหรับเกมน้ีจะตองเรียงเฉพาะแนวตั้งอยางเดียวเทาน้ัน 
จุดเดนของเกม Bearadise 

- กราฟฟกสีสดใสเหมาะสําหรับผูเลนอายุนอยกวา 10 ป 
- เวลาเลนสามารถคลิกเลือกตัวละครมาได 2 อันภายในคร้ังเดียว 
- เวลาเลนสามารถเลือกมาแลวสามารถยิงกลับไปได ไมเหมือนเกมแนวยิงลูกแกวอ่ืนๆ 

จุดดอยของเกม Bearadise 
- ถึงจะมีเสนกําหนดสายตา แตมุมมองขึ้นลง ทําใหผูเลนเกิดอาการมึนงง 
- ระบบของเกมมีนอยเกินไป 
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วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
จากจุดเดนของเกม Bearadise น้ันสามารถนําเอาการเลอืกสีได มาประยุกตเขากบัจุล

นิพนธได 
 
กรณีศึกษาที่ 3 : เกม Puzzle Bobble  

 

 
ภาพที ่3-3 : แสดงตัวอยางเกม Puzzle Bobble 
ที่มา : Sosgamers.com, Puzzle bobble plus, เขาถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2556 
 

เกม Puzzle Bobble เปนเกมยิงลูกแกว โดยจะเลนฝาดานแตละดาน โดยจะมีอุปสรรค
ตางๆ ใหผูเลนไดคิดวิเคราะห วางแผน หาทางออก  
จุดเดนของเกม Puzzle Bobble 

- ฝกทักษะการคิดวางแผนวาจะเลนอยางไรใหทําลายอุปสรรคไดโดยเวลาไมหมด 
- อุปสรรคตางๆ มีหลากหลายรูปแบบภายในเกม เชน ลูกแกวระเบิดเวลา  
- วิธีการเลนเขาใจงาย ไมซับซอน 

จุดดอยของเกม Puzzle Bobble 
- กราฟฟคและเอฟเฟคตางๆ ยังเปนกราฟฟคงายๆ ไมซับซอน  

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
จากจุดเดนของเกม Puzzle Bobble น้ันสามารถนําเอารูปแบบการเลนที่ทําใหผูเลนเขาใจ

งายและอุปสรรคตางๆ มาประยุกตเขากับจุลนิพนธ 
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4.2.1 Poseidon 
 

 
ภาพที่ 4-2 : ภาพเทพโพไซดอนเปรียบเทยีบกับภาพราง 
 

 จุดเดนของเทพโพไซดอนที่นํามาใชหลักๆ คือ สามงาม หนวด และนํ้า เพราะเทพโพไซ
ดอนน้ันเปนเทพเจาแหงทองทะเล เลยหยิบยกสัตวที่ยิ่งใหญในทะเลคือปลาวาฬมาใชในการออกแบบ 
เพ่ือใหดูเปนนักรบมากขึ้น ไดนําเกราะมาประกอบทําใหไดมอนสเตอรที่มีตนแบบมาจากเทพโพไซ
ดอนดังภาพรางขางตน 
 

4.2.2 Demeter 
 

 
ภาพที ่4-3 : ภาพเทพีดิมีเทอรเปรียบเทยีบกับภาพราง 
  

ในการออกแบบ ไดนําความหมายของเทพีดมิิเทอรซ่ึงเปนเทพีแหงการเก็บเกีย่วมาใช ดวย
การนําเอาใบไม ดอกไม ลักษณะตางๆ ที่สือ่ถงึฤดเูก็บเก่ียวมาและลักษณะออนชอย ประกอบกันเปน
มอนสเตอรตัวน้ี 
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4.2.3 Hera 
 

 
ภาพที ่4-4 : ภาพเทพีฮีราเปรียบเทยีบกับภาพราง 
 

สัตวที่เปนสัญลักษณของเทพีเฮราน้ันคือ นกยูง จึงไดนําเอานกยูงมาใชในการออกแบบมอน
สเตอร 
 

4.2.4 Artemis 
  

 
ภาพที่ 4-5 : ภาพแสดงรูปปนเทพีอารเทอมิสเปรียบเทยีบกับภาพราง 
 

ในการออกแบบไดนําเอาสัตวซึ่งเปนสัญลักษณของเทพีอารเทอมิสคือ กวาง มาใช และได
นํารูปทรงพระจันทรมาใชดวย เพราะเทพีอารเทอมิสนั้นเปนเทพีแหงดวงจันทร 
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4.2.5 Ares 
 

 
ภาพที่ 4-6 : ภาพเทพแอรีสเปรียบเทยีบกบัภาพราง 
 

เทพแอรีสน้ัน เปนเทพแหงสงคราม ในการออกแบบไดนําเอาจุดเดนในเร่ืองของสงครามมา
ดัดแปลง ไดนําเอาเมนซ่ึงตามตัวมีหนามมาใช ทําใหรูสึกวามีอาวุธติดตัวอยุตลอดเวลา 
 

4.2.6 Aphrodite 
 

 
ภาพที ่4-7 : ภาพเทพีแอโฟรไดทีเปรียบเทยีบกับภาพราง 
  

เทพีแอโฟรไดทีน้ัน เปนเทพีแหงความงาม ไดดึงจุดเดนในเร่ืองของความงามออกมาใช มอน
สเตอรเลยเปนเพศหญิง ที่มีความสวยแตแข็งแกรง 
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4.2.7 Athena 
 

 
ภาพที ่4-8 : ภาพเทพีอธีนาเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ในการออกแบบไดนําจุดเดนของเทพีอธีนามา น่ันคือหมวกเกราะดังภาพ และไดทําการ
เพ่ิมเติมโลเขาไป เหตุผลที่ดัดแปลงเปนแรคคูนเพราะเทพีอธีนาเปนเทพีแหงปญญา ไดนําความเชื่อ
เกี่ยวกับแรคคูนฉลาดแกมเจาเลห ที่แปลงรางมาเพ่ือหลอกผูคนมาใชในการออกแบบมอนสเตอรน้ี 
 

4.2.8 Medusa 
 

 
ภาพที ่4-9 : ภาพอสูรสาวผมงูผูอาภัพเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ลักษณะที่เดนๆ ของเมดูซาเลยก็คือ ผมที่เปนงู ในการออกแบบไดนําจุดน้ันมาใชและไดเพิม่
รายละเอียดเขาไปอีก เชนเปลี่ยนชวงลางใหเหมือนงู เนนงูเปนหลักในการออกแบบมอนสเตอร 
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4.2.9 Hercules  
 

 
ภาพที ่4-10 : ภาพเฮอรคิวลสีเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

เน่ืองจากเฮอรคิวลิสน้ันเปนคร่ึงเทพที่มีรางกายใหญ แข็งแรงกํายํา ในการออกแบบไดดึงจุด
น้ีของเฮอรคิวลิสมาใช รวมถึงไดนํากระบองคลายตนแบบมาประยุกตใชดวยเชนเดียวกัน 
 

4.2.10 Nemesis 
 

 
ภาพที ่4-11 : ภาพเทพีเนเมซสิเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

เทพีเนเมซิสเปนเทพีแหงการสนองกรรม และ เปนเทพีแหงความพยาบาท ในการออกแบบ
ไดเพ่ิมตาที่สามขึ้นมา เพ่ือใหแสดงถึงการมองเห็นในกรรมตางๆ และไดเพิ่มแสมาเพ่ือใชลงทัณฑ ได
นําเสือมาสื่อความหมายของความแข็งกราวดุดันและรวดเร็ว(ในการสนองกรรม) 
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4.2.11 Hephaestus 
 

 
ภาพที ่4-12 : ภาพเทพฮีเฟสตัสเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ในการออกแบบไดนํามังกรไฟลักษณะของชางมาใสในมอนสเตอรตัวนี้ เพราะเทพฮีเฟสตัส
เปนเทพแหงการชาง และเทพแหงไฟ เลยไดรวมทั้งสองอยางเขาดวยกันจึงออกมาเปนมอนสเตอรชาง
มังกรไฟดังภาพ 

 
4.2.12 Siren 
 

 
ภาพที ่4-13 : ภาพไซเรนเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ไดนําจุดเดนของไซเรนมา นั่นคือลักษณะของปลา มีครีบ และมีรูปรางคลายเงือก ไดนํามา
ประยุกตและใสลักษณะของปลาอ่ืนๆ เพ่ิมเขาไปเชน ผม และแขน เปนรูปรางของครีบปลากระเบน
ผสมกับแมงกะพรุน 
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4.2.13 Cupid 
 

 
ภาพที ่4-14 : ภาพเทพคิวปดเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ในการออกแบบมอนสเตอรตัวนี้ ไดนําเอาลักษณะเดนของเทพคิวปดซึ่งมีปกและศรรัก ได
นํามาประยุกตเปนนกที่มีหูเปนปก โดยเพ่ิมกระบอกใสลูกศรรักเขาไป 
 

4.2.14 Harpy 

 
ภาพที ่4-15 : ภาพฮารปเปรียบเทยีบกบัภาพราง 

 

ดัดแปลงมาจากลักษณะของฮารป แตใหเปนนกทั้งตัวเลย และดานบนออกแบบใหเปน
สัญลักษณของพระอาทิตย เพราะมีความเกี่ยวของกับสวรรค 
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4.2.15 Nyx 
 

 
ภาพที ่4-16 : ภาพเทพีนกิซเปรียบเทยีบกับภาพราง 
 

ในการออกแบบมอนสเตอรตัวนี้ ไดแนวคิดมาจากเทพนิกซหรือเทพแหงราตรี ใหสื่อออกมา
ในรูปลักษณของภูติที่เสริมลักษณะใหดูนารักเหมาะสมกับคอนเซปเกมที่ตั้งไว 
 

4.2.16 Apollo 
  

 
ภาพที ่4-17 : ภาพเทพอพอลโลเปรียบเทยีบกับภาพราง 
 

ดึงลักษณะเดนๆ ที่เก่ียวของกับเทพอพอลโลมาใชในการออกแบบน่ันคือ ไฟ เพราะเทพอ
พอลโลเปนเทพแหงพระอาทิตย สื่อถึงไฟที่รอนแรง และไดออกแบบทรงผมใหเหมือนกันเปลวไฟดวย
เชนเดียวกัน 

 
 
 

   ส
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4.2.17 Cyclops 
 

  
ภาพที ่4-18 : ภาพไซคลอปสเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

ไดนําลักษณะเดนของไซคลอปส ซ่ึงคือมีดวงตาดวงเดียว มาใสในมอนสเตอร และไดเสริม
ขาที่เหมือนแมงมุมเขาไป เพ่ือใหมีความนากลัวเพ่ิมมากขึ้นใหสมกับเปนมอนสเตอรในนรก และได
เพ่ิมรอยปะผาขาดๆ เขาไปเพ่ือใหมีความนารักมากยิ่งขึ้น 
 

4.2.18 Jormungandr 
 

 
ภาพที ่4-19 : ภาพยอรมุนกานดรเปรียบเทยีบกับภาพราง 

 

มอนสเตอรตัวน้ี ไดแนวคิดมาจากยอรมุนกานดร ซ่ึงเปนสัตวประหลาดงูยักษในตํานาน มี
การดัดแปลงโดยการใสเขี้ยวและหางเหล็กพิษเขาไปเพื่อใหดูแข็งแกรง 
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4.2.19 Lympha 
 

 
ภาพที ่4-20 : ภาพลิมฟาเปรียบเทยีบกับภาพราง 
  

ในการออกแบบมอนสเตอร ไดดึงจุดเดนของลิมฟาซึ่งเกี่ยวของกับนํ้ามาใช ไดเ พ่ิม
รายละเอียดเพ่ิมเติมเขาไปเปนนํ้าแข็งเพราะนําแข็งดูแข็งแกรงมากกวาน้ํา เลยไดออกแบบออกมาเปน
เจาหญิงน้ําแข็งดังภาพราง 
 

4.2.20 Mellona 
  

 
ภาพที่ 4-21 : ภาพรางที่ใชเทพีเมลโลนาเปนตนแบบ 
 

มอนสเตอรตัวน้ีน้ัน ไดออกแบบมาจากขอมูลและจิตนาการของเทพีเมลโลนาซ่ึงเปนเทพี
อุปถัมภของเหลาผึ้ง เลยออกแบบมาใหเปนราชินีผึ้ง ไดใสลักษณะบางอยางของนินจาเขาไป สื่อถึง
ความรวดเร็ว เพราะมอนสเตอรตัวน้ีมีความรวดเร็วสูง 
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4.2.21 ตัวละคร 
 

 
ภาพที่ 4-22 : ภาพรางตัวละครของผูเลนภายในเกม 

 

 ลูกคร่ึงสวรรคและนรก เน่ืองจากเกมออกแนวไปทางนารัก เลยเนนหนักไปทางดาน
สวรรค เติมปกเขาไปทําใหเปนภูติ ทําใหนารักขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 
4.2.22 Minimonsters 
 

 
ภาพที่ 4-23 : ภาพรางของ Minimonster 
 

ออกแบบใหแยกแยะออกจาก Minimonster ตัวอืนไดงาย แตละตัวจะมีลักษณะไม
เหมือนกัน เพ่ือใหคนตาบอดสีสามารถเลนได โดยแยกตามลักษณะของแตละตัว  
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4.3 Item Design 
ในเกมมีไอเทมคือปนรูปแบบตางๆ ปนแตละอันมีคุณสมบัติแตกตางกันไป  
4.3.1 Circus Cannon 

 

 
ภาพที่ 4-24 : ภาพรางปนใหญแบบที่ 1 
 

ใชลวดลายจากปนใหญของคณะละครสัตว มาปรับแตงใหมใหมีลักษณะที่นารักขึ้น ไดนํา
ลักษณะรูปทรงของโองมาใชในการออกแบบ 
 

4.3.2 Laser Cannon 
 

 
ภาพที่ 4-25 : ภาพรางปนใหญแบบที่ 2 
 

ปรับแตงมาจากปนเลเซอรที่เห็นไดตามหนังประเภทไซนไฟน ออกแบบมาใหคงเหลือ
รูปทรงใหดูออกวาตัวปนเปนเหล็ก โดยมีน็อตเชื่อมอยูกลางปน ไดนําลักษณะรูปทรงของโองมาใชใน
การออกแบบ 
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4.3.3 Octopus Cannon 
 

 
ภาพที่ 4-26 : ภาพรางปนใหญแบบที่ 3 
 

นําปลาหมึกยักษที่เปนสัญลักษณของรานขายทาโกยากิมาออกแบบใหนารักขึ้น โดยใชปาก
ของปลาหมึกเปนปากกระบอกของปนใหญ และลักษณะรูปทรงของโองมาใชในการออกแบบ 
 

4.3.4 Honey Cannon 
 

 
ภาพที่ 4-27 : ภาพรางปนใหญแบบที่ 4 
 

ดัดแปลงมาจากโถเก็บน้ําผึ้งของหมีกริซลี่ ทําใหอยูในรูปแบบที่นารักใหเขากับตัวเกม ซ่ึง
ขางในปากกระบอกปน จะมีนํ้าผึ้งอยูจํานวนหน่ึงและไดนําลักษณะรูปทรงของโองมาใชในการ
ออกแบบ 
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4.4 Barrier (อุปสรรค) 
ในเกม Monster แตละตัวนั้นจะมี Skill เปนของตัวเอง โดยที่ Skill ของ Monster บาง

ชนิด จะออกมาในรูปของสิ่งของที่มาเปนอุปสรรคในการเลนเกมของผูเลน  
 

4.4.1 กรง 
 

 
ภาพที่ 4-28 : ภาพรางอุปสรรคกรง 
 

ออกแบบมาใหเหมือนกับกรงนกเพ่ือเปนอุปสรรคของผูเลน เมื่อมอนสเตอรปลอย Skill 
ออกมา กรงจะมาครอบ (ลอค) Minimonster ไว ทําใหไมสามารถทําลายได 
 

4.4.2 ขนนก 
 

 
ภาพที่ 4-29 : ภาพรางอุปสรรคขนนก 
 

เปนรูปขนนก เพราะเปน Skill ของ Monster ที่มีสวนเก่ียวของกับนก ใชสําหรับหามผูเลน
ไมใหใช Skill  
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4.4.3 ฟองอากาศ 
 

 
ภาพที่ 4-30 : ภาพรางอุปสรรคฟองอากาศ 
 

เปน Skill ของ Monster ที่เก่ียวของกับนํ้า เมื่อมอนสเตอรปลอย Skill ออกมา เจา
ฟองอากาศจะออกมาตอจาก Minimonster เพื่อกั้นไมใหผูเลนทําลาย Minimonster ที่อยูดานหลัง
ตอไปได 

 
4.4.4 รังผึ้ง 
 

 
ภาพที่ 4-31 : ภาพรางอุปสรรครังผึ้ง 

 

ออกแบบใหคลายคลึงกับรังผึ้ง ผูเลนตองทําลาย 2 คร้ัง รังผึ้งถึงจะถูกทําลาย และทําให
สามารถทําลาย Minimonster ที่เคยอยูภายในรังผึ้งได 
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4.4.5 น้ําแข็ง 
 

 
ภาพที่ 4-32 : ภาพรางอุปสรรคนํ้าแขง็ 

 

ออกแบบใหเปนนํ้าที่จับตัวกับเปนกอนนํ้าแข็งที่คอยๆละลาย เมื่อผูเลนตองทําลายทั้งหมด 
4 คร้ัง ถึงจะสามารถโจมตี Minimonster ที่ถูกนํ้าแข็งแชไวได 

 
4.4.6 ออรา 
 

 
ภาพที่ 4-33 : ภาพรางอุปสรรคออรา 

 

ออกแบบใหเปนออราที่หอหุม Minimonster ใหแข็งแกรงขึ้น ทําใหผู เลนทําลาย 
Minimonster ตัวน้ันน้ันยากขึ้น 
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4.4.7 หิน 
 

 
ภาพที่ 4-34 : ภาพรางอุปสรรคหิน 

 

เม่ือมอนสเตอรปลอย Skill จะเกิดเปนหินที่เกาะที่ตัวละครของผูเลนทําใหไมสามารถเลน
ตอไดชั่วขณะ 
  
4.5 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช 

ใช Adobe Illustrator  และ Adobe Photoshop เหตุผลที่เลือกใชโปรแกรมน้ี เพราะวา
ตองการ Save เปน vector graphic เสนคอนขางเห็นชัดเจน และไมตองการขอบที่ฟุง และSave 
เปน .PNG เพราะตองการใหภาพพ้ืนหลังโปรงใส ไฟล.PNG น้ันยังสามารถบีบขนาดไฟลภาพลงมาโดย
ยังรักษาคุณภาพของภาพไมใหเสียหรือลดลงอีกดวย และใช Adobe Photoshop ในการทําภาพให
เปน Sprite Sheet  
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4.6 ตารางการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
ตารางการดําเนินงานของฝายกราฟฟค เกม มิดการท มาเกียรมีดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 : ตารางการทํางานของฝายกราฟฟค เกมมิดการท มาเกียร 

ข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

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

2556 2557 

1.Characters          

2. Item          

3. Monsters          

4. Animation          

5. Debug          
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ภาพที่ 5-2 : ภาพการแยกสวนตัวละครเพื่อเตรียม Animate 
  
5.2 ขั้นตอนการลงสี 
 เม่ือ Draft เสนเสร็จเรียบรอยแลว จึงเร่ิมใสสีใหกับตัวละครโดยที่การใสสีน้ัน จะตอง
คอยดูเร่ืองแสงและเงาใหดี เพราะจะทําใหกราฟฟคดูแลวไมเพ้ียน ซ่ึงตัวละครแตละตัว และไอเทมก็
จะมีการใชสีที่แตกตางกันออกไป เชน มอนสเตอรปลาวาฬน้ี เลือกใชสีโทนเย็น เนนไปทางสีฟานํ้าเงิน 
เพ่ือใหสื่อถึงทะเล สามงามก็จะใชสีเหลืองออกทอง เพ่ือสื่อวาเปนอาวุธศักดิ์สิทธ์ิ ในสวนของเกราะน้ัน
ก็จะลงสีใหดูเลื่อมๆ ออกไปทางสีเทาเงิน ใหดูเหมือนเปนเหล็กแวววาวดังภาพที่ 5-3 
 

 
ภาพที่ 5-3 : ภาพตัวละครที่ลงสเีสร็จเรียบรอยแลว 
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5.3 ขั้นตอนการAnimate 
 หลังจากลงสี และแยกสวนพรอม Animate เรียบรอยแลว ก็ทําการดัดเสน Vector ตาม
ทาทางที่เราอยากใหเปนทีละภาพ โดยแนะนําใหปรับ Opacity ของภาพทาทางของตัวละครกอนหนา
น้ีใหลดลงจนภาพจางลง สามารถทําใหเรามองออกวาทาเกาเปนอยางไร  
 

 
ภาพที่ 5-4 : ภาพการดดัเสน Vector ทีละภาพโดยแยก Layer 
 

 ซ่ึงทาทางของตัวละครแตละตัวนั้นมีหลากหลายทา จึงตองสราง Layer ออกเปนหลาย 
Layer การทําเชนนี้เปนการจัดระเบียบของไฟลงาน ทําใหเราสามารถคนหาภาพที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว และหาก Layer ไหนที่ไมไดใชในขณะน้ัน ใหล็อค Layer เพ่ือไมใหไฟลใน Layer  ไดรับความ
เสียหาย 
 

 
ภาพที่ 5-5 : ภาพการจัดเรียง Layer 
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5.4 Sprite Sheet 
 เม่ือทําการดัดภาพ Animate เสร็จเรียบรอยแลว สิ่งตอไปที่ทําคือการนําภาพแตละภาพ
มาเรียงตอกันใน Adobe Photoshop CS6 ซึ่งในการทํางานน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกไดทําการ
ดาวนโหลดสคริปที่ใชใน Adobe Photoshop ซ่ึงชวยในการจัดเรียง Sprite Sheet ซ่ึงสามารถ
กําหนดระยะหางของแตละภาพได สามารถดาวนโหลดและศึกษาขอมูลสคริปดังกลาวไดจาก : 
http://zardokar.blogspot.com/2012/08/sprite-sheet-photoshop.html 
 

 
ภาพที่ 5-6 : ภาพ .PNG ที่ไดทํา Save การ Animate แตละทาไว 
 

 (จากบทที่ 4 ที่บอกไว ใชภาพ .PNG เพราะตองการใหภาพพ้ืนหลังโปรงใส ไฟล.PNG 
น้ันยังสามารถบีบขนาดไฟลภาพลงมาโดยยังรักษาคุณภาพของภาพไมใหเสียหรือลดลง) ลาก
ภาพ .PNG ที่มี เขามาใสใน Adobe Photoshop โดยใหภาพเรียง Layer ซอนทับกัน ตําแหนงของ 
Layer แตละ Layer น้ันขึ้นอยูกับวาจะเรียงทาทางแบบไหน นับจาก Layer ลางสุดคือภาพแรกที่จะ
เรียงเปน Sprite Sheet เรียงขึ้นมายัง Layer บนสุด 

   ส
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ภาพที่ 5-7 : ภาพการเรียง Layer ซอนกัน 
 

 หลักจากนั้นคลิกเลือก File และไปยังคําสั่ง Scripts และไปยังคําสั่ง Browse จากน้ัน
คลิกเลือกสคริปที่เราโหลดมาใช (อยูในไฟลที่เราโหลดเก็บไว) 
 

 
ภาพที่ 5-8 : ภาพแสดงการเปดใชสคริปใน Adobe Photoshop CS6 
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ภาพที่ 5-9 : ภาพแสดงการเปดใชสคริปใน Adobe Photoshop CS6 (ตอ) 
 

 เม่ือคลิก Load ไฟลสคริปขึ้นมาแลว จะมีหนาตางเล็กๆ ขึ้นมาดังภาพ ในชองสามารถใส
ตัวเลขที่เราตองการใหเปนระยะหางของภาพแตละภาพ 
 

 
ภาพที่ 5-10 : ภาพแสดงการเปดใชสคริปใน Adobe Photoshop CS6 (ตอ) 
 

 ในที่น้ีใสระยะหางใหเปน 5 หลังจากคลิก OK รอใหสคริปทํางาน ก็จะได Sprite Sheet 
สําเร็จรูปที่เวนระยะหางตามตัวเลขที่เรากําหนด 
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ภาพที่ 5-11 : ภาพแสดงผลการเรียง Sprite Sheet 
 

 เม่ือทําการเรียง Sprite Sheet เรียบรอยแลว จึงทําการสงไฟลไปใหโปรแกรมเมอร
ทํางานในขั้นตอนตอไป 
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บทที่  6 
สรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่พบ 

 
6.1 สรุป 

 โปรแกรมน้ีเปนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงสอดแทรกการพัฒนาทักษะการ

วางแผนลวงหนา ไปพรอมกับความสนุก สามารถเปดไดในระบบ IOS เลนไดทุกเพศทุกวัยแต

กลุมเปาหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปลาย 

 

6.2 ปญหาที่พบ 

 -การนํา Sprite Sheet ใสในโปรแกรม Unity กินเวลามาก 

 -การทํางานอาจมี Bug ที่ตรวจสอบไมพบเน่ืองจากเวลาในการทดสอบมีจํากัด  

 -การติดตอสื่อสารของคณะผูจัดทํา เน่ืองจากระยะทางที่ไกลกัน 

 

6.3 ขอเสนอแนะ 

 จากปญหาขางตนที่พบ ไดกระจายงานกันเปนสวนๆ เพ่ือลดระยะเวลาของการใสไฟล

ภาพ Sprite Sheet ในโปรแกรม Unity และไดแบงไฟลโปรแกรมใหแตละคนลอง Test และนําผล 

Test มาปรึกษาหารือกันตอไป ดานการสื่อสารใชวิธี Video call ของ Skype เพื่อประชุมสายรวมกัน

ในการวางแผนงานตางๆ   
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โครงการออกแบบเกมเรือ่ง มิดการท มาเกียร 

Game Project “Midgard Magia” 

รังสิมา    พวงเงิน   13530238 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศกึษา 2556 

รังสิมา    พวงเงิน   13530238 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  ปการศกึษา 2556  (G)    
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