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 The purposes of this reserch is to study Thai online game's novels using 
structural theory. The sample of structural analysis ware 1.) Amuay Online 2.) 
Adventure World Online 3.) Evolution Online 4.) Monster Soul Online 5.) Rabbit Saga 
6.) Real Dream Online. The sample of relation with other liturature study ware 1.) 
Amuay Online 2.) Rabbit Saga 3.) Real Dream Online 
 The results of structural study found that Thai online game novels 19 
behaviors from 31 behaviors in structural theory of folklore and 2 bahaviors that didn't 
appear in structural theory. The 2 behaviors are “war period (war)” and “dangerous 
from the system (Mnd).”  The result showed that 6 novels had only 1 structure, but 
can divide to 2 storyline using “dangerous from the system (Mnd)” behavior. 
 The result of the study of relationship with other literature found that Thai 
online game novels have 6 origin; 1.) Computer game 2.) Myths and tales 3.) Literatures 
4.) Movies 5.) Historical record 6.) Science. The purposes of other literature in Thai 
online game’s novels were 1.) Using to create new story 2.) Using for entertainment. 
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บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ เป็นวรรณกรรมแนวหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากวรรณกรรม 
แฟนตาซี โดยวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นเกมของกลุ่มตัวละครเอกที่เข้า
เล่นเกมโดยการหลับฝันแล้วตื่นขึ้นในโลกเสมือนจริงที่มีลักษณะเฉพาะของเกมเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
เช่น ระดับตัวละคร ค่าสถานะ และทักษะ เป็นต้น ความน่าสนใจของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์นี้  
คือ แนวคิดที่มองว่าเกมไม่ใช่เพียงแค่การละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน แต่ยังสามารถเป็นงานที่ท าอย่าง
จริงจัง ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อโลกแห่งความจริงได้อีกด้วย  

เกมคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการละเล่นอย่างหนึ่ง ในสมัยก่อนมนุษย์ก็มีกิจกรรมการละเล่น
หลายอย่าง ทั้งเพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือสร้างความสามัคคี เพ่ือฝึกฝนสติปัญญา เพ่ือสานสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิง เป็นต้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การละเล่นก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม จากเดิมที่นิยม
การเล่นนอกบ้านเป็นเพราะไม่มีวิทยาการที่ให้ความบันเทิง ก็เปลี่ยนเป็นการเล่นเกมจากเครื่องเกมที่
เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นจนคอมพิวเตอร์แพร่หลายสู่บุคคลทั่วไป การเล่นเกม
จากเครื่องเกมก็ได้ลดความนิยมลง และเกิดความนิยมในการเล่นเกมจากเครื่องคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2503 การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลยังมีข้อจ ากัด
เฉพาะเครื่องที่อยู่ในสถานีเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น และบางกรณียังสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว 
ส่วนมากมักใช้เพ่ือสนับสนุนการติดต่อระหว่างนักวิจัยที่อยู่ห่างไกล ต่อมาการวิจั ยได้รับทุนสนับสนุน
จากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ และเริ่มโครงการ ARPAnet (Advanced Research Project 
Agency Network) ซึ่งเป็นการทดลองและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารของคอมพิวเตอร์หรือ 
อินเทอร์เน็ต จนในที่สุดก็มีการก าหนดให้น า TCP/IP มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลก เป็นการ
ก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง และ ทิม เบอร์เนอร์
ลี นักวิจัยชาวอังกฤษผู้ได้รับฉายาว่าบิดาแห่งอินเทอร์เน็ต ได้พัฒนาเว็บบราวเซอร์ และเว็บไซต์แรก
ของโลกส าเร็จในปี พ.ศ. 2534 การพัฒนานี้ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเทคโนโลยีที่บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ในเวลาต่อมา (Ward, Mark, 2011) 

เมื่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารพัฒนามากขึ้น เกมคอมพิวเตอร์ก็พัฒนา
จากการเล่นในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในบริเวณใกล้เคียงกัน ไปสู่การเล่นร่วมกับบุคคลที่
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล หรือ เกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจนมีการพัฒนาเกม
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ออนไลน์ออกมาเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก (Jon, Akkab Asbjorn, 2010: 97-98) โดยคุณค่าที่
เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเล่นเกมออนไลน์คือได้รับความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยฝึก
ประสาทสัมผัสและการตอบสนองของของผู้เล่นผ่านการความคุมตัวละคร และสังคมในเกมออนไลน์ก็
เป็นสังคมรูปแบบย่อส่วนที่ผู้เล่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ท าให้ผู้เล่นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพ่ือให้อยู่
ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมเกมออนไลน์ สามารถน าไปใช้ในการปรับตัวเข้าสังคมในความเป็นจริงได้ใน
ระดับหนึ่ง 

เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นการละเล่นของคนยุคปัจจุบัน นักเขียนในยุคปัจจุบันจึงได้รับ
ผลกระทบและแรงบันดาลใจจากเกมออนไลน์ และแสดงออกมาผ่านงานเขียนในรูปแบบต่างๆ โดย
เริ่มจากการสร้างวรรณกรรมแฟนตาซีทั่วไป แต่ใช้โครงเรื่อง ตัวละคร และฉากจากเกมออน ไลน์ที่
ผู้เขียนได้สัมผัส ก่อนจะพัฒนาเป็นวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไปเล่นเกม
ของตัวละครโดยตรง 

วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์นี้ปรากฏครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2535 คือหนังสือ
การ์ตูนเรื่อง Mahoujin Guru Guru หรือ คาถาพาต๊อง กุรุกุรุ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางไปปราบ
จอมมารของผู้กล้านิเกะกับจอมเวทกุรูรุ มีวัตถุประสงค์ล้อเลียนเกม RPG ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น คือ 
เกม Dragon quest ของบริษัท Square และเกม Final Fantasy ของบริษัท Enix โดยใส่ลักษณะ
ของเกมลงไปในงานเขียนประเภทการ์ตูน เช่น กล่องข้อความบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น มังกรร้าย
ปรากฏตัว, ผู้กล้าโจมตี, มอนสเตอร์รู้สึกขยะแขยง เป็นต้น และเป็นค่าสถานะและความสามารถของ
ตัวละครที่แสดงผลตัวอักษรและตัวเลขชัดเจน เช่น ผู้กล้าระดับ 1 , HP (พลังชีวิต) 23, MP (พลังเวท
มนตร์) 30, ท่าไม้ตาย ดาบสายฟ้า เป็นต้น (baka-update, 2014; Wikipedia, 2014) 

แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ใช่วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์โดยสมบูรณ์เพราะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ตอนที่เกมออนไลน์ก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาไม่ได้แพร่หลายสู่บุคคลทั่วไป และเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การเล่นเกม แต่โครงสร้างที่ปรากฏในเรื่องก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์
ในเวลาต่อมา 

พ.ศ. 2543 กลุ่ม CyberConnect2 ในสังกัดบริษัท Bandai ก็ได้พัฒนาและวางจ าหน่ายเกม
แรกของซีรีส์ .hack ของเครื่องเกม Sony Play Station2 โดยเนื้อเรื่องของเกมเกี่ยวกับการผจญภัย
ในเกมออนไลน์ของไคท์เพ่ือหาข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราเพราะถูกสัตว์
ประหลาดที่ไม่เคยเห็นฆ่าในเกม (Wikipedia, 2015 ; .hack//wiki, 2015 อ้างถึงใน.hack//Universe, 
2015) 

พ.ศ. 2552 ส านักพิมพ์ Dengeki Bunko ได้ตีพิมพ์นวนิยายแนวเกมออนไลน์ของ Reki 
Kawahara เรื่อง Sword Art Online ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เล่นที่ติดอยู่ในเกมออนไลน์เสมือนจริง ไม่
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สามารถออกจากเกมได้จนกว่าจะเอาชนะบอสตัวสุดท้ายที่ชั้น 100 และถ้าถูกฆ่าในเกมจะถูกเครื่อง
เกมแบบสวมศีรษะส่งคลื่นไมโครเวฟท าลายสมองท าให้ถึงแก่ชีวิต โดยมีกลุ่มคนที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ baka-tsuki.com ท าให้นิยายเรื่อง
นี้ได้รับความนิยมมากจนเกิดกระแสสร้างสรรค์วรรณกรรมเกมออนไลน์เป็นจ านวนมากทั้งในประเทศ
ญี่ปุ่นและต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย  โดยเฉพาะหลังจากท่ีได้รับการดัดแปลงเป็นการ์ตูนทีวีในปี 
พ.ศ. 2556 (Wikipedia, 2014) 

พ.ศ. 2556 ส านักพิมพ์ Enterbrain ตีพิมพ์นวนิยายแนวเกมออนไลน์ของ Mamare Touno 
เรื่อง Log Horizon ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ติดอยู่ในโลกของเกมออนไลน์ Elder Tale หลังจาก
การอัพเดทเกมครั้งล่าสุด และไม่สามารถออกไปได้ ท าให้ต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่ในโลกท่ีคล้ายกับเกม
ออนไลน์พร้อมกับหาทางกลับสู่โลกเดิม ในด้านโครงเรื่องมีลักษณะคล้ายกับ Sword Art Online แต่ 
Log Horizon จะมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบของเกมชัดเจนกว่า ตัวเอกมีความสามารถโดดเด่นแต่ไม่มาก
จนเกินไป เน้นเรื่องความสัมพันธ์และหน้าที่ของบุคคลในสังคม ทั้งยังมีประเด็นด้านการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง ท าให้นิยายเรื่องนี้ช่วยท าให้วรรณกรรมเกมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น และท าให้เกิด
รูปแบบการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการกระจายบทบาทไปยังตัวละครหลายๆ กลุ่ม แทนที่จะ
เจาะจงเฉพาะกลุ่มของตัวละครเอกเพียงกลุ่มเดียว (bakatsuki.org, 2014 ; baka-update, 2014) 
 

วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ในประเทศไทย  
วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์เรื่องแรกของไทย คือ วรรณกรรมการ์ตูนเรื่อง EXECUTIONAL 

มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล ของส านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิคส์ เริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร
การ์ตูนรายสัปดาห์ Ckids ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ผจญภัยในโลกเกมออนไลน์เสมือนจริงของกานดา ด้วยเหตุการณ์บางอย่างท าให้เขาเข้าร่วมใน
สงครามระหว่างกลุ่ม Game Master กับผู้เล่น ภายหลังได้มีการเปิดเผยว่า AI ของเกมสามารถมอบ
ความสามารถพิเศษให้คนที่เล่นเกมได้ แต่ก็จะท าให้ผู้เล่นจ านวนมากเสียชีวิต (วิกิพีเดีย, 2014) 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 นักเขียนนามแฝง ปากกาแดงด า แต่งนวนิยายแนวเกมออนไลน์
เรื่อง ยุทธภพออนไลน์ ลงในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมและได้รับความนิยมอย่างมาก จนได้รับการตีพิมพ์
โดยส านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ในปีเดียวกัน ประกอบกับกระแสของวรรณกรรมเรื่อง Sword Art Online 
จากประเทศญี่ปุ่น ท าให้เริ่มมีการสร้างสรรค์วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์มากข้ึน จนกลายเป็นยุคของ
วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ ต่อจากวรรณกรรมแฟนตาซีแนวโรงเรียนสอนพลังที่มีต้นแบบจากนว
นิยายเรื่องแฮรี่ พ็อตเตอร์ ในที่สุด (เด็กดีดอทคอม, 2558 ; วิกิพีเดีย, 2558 ; Se-ed, 2558) 
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นวนิยายแนวเกมออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งความ
สนุกสนานของนวนิยายแนวเกมออนไลน์นั้นมาจากความสนุกในฐานะนวนิยายแนวแฟนตาซีส่วนหนึ่ง 
ในขณะที่อีกส่วนนั้นเป็นความสนุกสนานที่ผสมผสานเข้ากับการเล่นเกม ซึ่งผู้แต่งท าให้ผู้อ่านสัมผัส
ผ่านการเล่นของตัวละครในเรื่อง ซึ่งในประเด็นเรื่องการอ่านเพ่ือทดแทนการเล่นเกมออนไลน์นั้น
สามารถทดแทนได้และไม่ได้ เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านนวนิยายแนวเกมออนไลน์มีอยู่ทั้งสองประเภท คือ 
กลุ่มผู้อ่านที่อ่านนวนิยายแนวเกมออนไลน์แต่ไม่เล่นเกมออนไลน์ และกลุ่มที่อ่านนวนิยายแนวเกม
ออนไลน์และเล่นเกมออนไลน์ด้วย โดยผู้อ่านในกลุ่มแรกอาจไม่ต้องการเล่นเกมออนไลน์ หรือเป็นผู้ที่
เคยเล่นแต่เลิกเล่นไปแล้ว แต่ต้องการรับความสนุกสนานที่มีกลิ่นอายของเกมออนไลน์ ส่วนผู้อ่านกลุ่ม
ที่สองเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสนุกสนานจากการ
อ่านนวนิยายที่มีลักษณะของเกมออนไลน์ที่ใกล้เคียงกับเกมที่ตัวเองเล่น แต่ด าเนินเรื่องในรูปแบบที่
แตกต่างจากการเล่นของตนเอง 

จากการสืบค้นในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ mobile e-books พบว่าใน
ปัจจุบัน (14 เมษายน พ.ศ. 2558) มีวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ของไทยรูปแบบนิยายที่ได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วทั้งหมด 22 เรื่อง รวม 176 เล่ม ดังนี้ 

1.) A.H.O. โปรดระวังเพนกวินดุ – ผู้แต่ง Lilin ส านักพิมพ์ Kirin, วางจ าหน่าย 19 
กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 2 เล่ม 

2.) Adventure World Online – ผู้แต่ง ลูกแมวขาวด า ส านักพิมพ์ สยามอินเตอร์บุ๊ค, 
วางจ าหน่าย 22 มิถุนายน 2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 7 เล่ม 

3.) Duel World Online – ผู้แต่ง  Season Cloud ส านักพิมพ์ สถาพรบุ๊ คส์ , วาง
จ าหน่าย 28 มีนาคม 2557 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 1 เล่ม 

4.) Element Online มหาเวทออนไลน์อลเวง – ผู้แต่ง MaSaLaN ส านักพิมพ์ สถาพร, 
วางจ าหน่าย 20 มีนาคม 2557 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 4 เล่ม 

5.) Evolution Online วิวัฒนาการสะท้านโลก - ผู้แต่ง Night Berry ส านักพิมพ์  สยาม
อินเตอร์บุ๊ค, วางจ าหน่าย 27 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 8 เล่ม 

6.) Exceed Limited Online โลกออนไลน์ไร้ขีดจ ากัด - ผู้แต่ง ส านักพิมพ์ สถาพร
บุ๊คส์, วางจ าหน่าย 16 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 4 เล่ม 

7.) Fate Online มหาสงครามแห่งโชคชะตา – ผู้แต่ง Holynot ส านักพิมพ์ สยาม
อินเตอร์บุ๊คส์, วางจ าหน่าย 12 กันยายน 2555 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 5 เล่ม 

8.) Legend Online เปิดต านานป่วนออนไลน์ – ผู้แต่ง MIRROR ส านักพิมพ์ สถาพร
บุ๊คส์, วางจ าหน่าย 16 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 3 เล่ม 
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9.) Limited Online โลกนี้มันมีจ ากัด – ผู้แต่ง akeove ส านักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์, วาง
จ าหน่าย 29 มีนาคม 2556 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 9 เล่ม 

10.) Lord of Weapon ราชันศาสตรา – ผู้แต่ง InFlames ส านักพิมพ์ สยามอินเตอร์
บุ๊ค, วางจ าหน่าย 26 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 9 เล่ม 

11.) Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน – ผู้แต่ง Mr.saka ส านักพิมพ์ สถาพร
บุ๊คส์, วางจ าหน่าย 13 กันยายน 2556 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 7 เล่ม 

12.) Monster Soul Online - ผู้แต่ง Persona ส านักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์, วางจ าหน่าย 
28 มกราคม 2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 18 เล่ม แบ่งเป็นภาคท่ีหนึ่ง 14 เล่ม และภาคที่สอง 4 เล่ม 

13.) Pangea Online โลกใหม่ – ผู้แต่ง Great Polar Bear ส านักพิมพ์ สยามอินเตอร์
บุ๊ค, วางจ าหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 11 เล่ม แบ่งเป็นภาคท่ีหนึ่ง 8 เล่ม และ
ภาคท่ีสอง 3 เล่ม 

14.) Pride Online – ผู้แต่ ง  MaSaLan ส านักพิมพ์ Physics Center, วางจ าหน่าย 
มกราคม 2555 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 14 เล่ม แบ่งเป็น ภาคที่หนึ่ง 3 เล่ม ภาคที่สอง 6 เล่ม และภาค
ที่สาม 5 เล่ม 

15.) Rabbit Saga – ผู้แต่ง Red Rose Sugar ส านักพิมพ์ MeeDeeS Publishing, วาง
จ าหน่าย 1 มีนาคม 2556 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 10 เล่ม แบ่งเป็น ภาคที่หนึ่ง 7 เล่ม และภาคท่ีสอง 3 
เล่ม 

16.) Real Dream Online วงแหวนแห่งเมอบิอุส – ผู้แต่ง Lilin ส านักพิมพ์ สยาม
อินเตอร์บุ๊ค, วางจ าหน่าย 12 ตุลาคม 2555 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 12 เล่ม แบ่งเป็นภาคที่หนึ่ง 5 เล่ม 
ภาคท่ีสอง 3 เล่ม และภาคที่สาม 4 เล่ม 

17.) Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ – ผู้แต่ง Sengjar ส านักพิมพ์ 
สถาพรบุ๊คส์, วางจ าหน่าย 17 กรกฎาคม 2556 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 7 เล่ม 

18.) World Battle Online สงครามล่าบัลลังก์ทมิฬ – ผู้แต่ง Rajah Owl ส านักพิมพ์ 
ท ามือ, วางจ าหน่าย 3 เมษายน 2558 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 1 เล่ม 

19.) จอมพรานออนไลน์ – ผู้แต่ง g.ice สถาพรบุ๊คส์, วางจ าหน่าย  29 มีนาคม 2557 
ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 3 เล่ม 

20.) ภารกิจรัก สายลับป่วนออนไลน์ – ผู้แต่ง akeove สถาพรบุ๊คส์, วางจ าหน่าย 14 
กรกฏาคม 2553 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 19 เล่ม 

21.) ยุทธภพออนไลน์ – ผู้แต่ง ปากกาแดงด า  ส านักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์, วางจ าหน่าย  
พ.ศ. 2552 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 20 เล่ม 
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22.) อาหมวยออนไลน์ – ผู้แต่ง พลอยชมพู ส านักพิมพ์แนตตี้, วางจ าหน่าย 30 มีนาคม 
2554 ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 6 เล่ม 

เนื่องจากมีนิยายแนวเกมออนไลน์ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเป็นจ านวนมาก และผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์นอกจากจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันแล้ว ในเนื้อเรื่องยังน า
ความเชื่อ ต านาน และสื่อบันเทิงต่างๆ มาใส่เป็นองค์ประกอบในเรื่อง ซึ่งนวนิยายแต่ละเรื่องมีที่มาที่
หลากหลาย ทั้งจากต านานตะวันออก ต านานตะวันตก ไปจนถึงงานเขียนปัจจุบันอย่างเช่นวรรณกรรม
การ์ตูนของญี่ปุ่น เช่น ในเรื่อง Rabbit Saga ผู้แต่งได้น าพยัคฆ์ขาว และมังกรฟ้า ที่มีที่มาจากความ
เชื่อเรื่องสัตว์เทพผู้คุ้มครองทิศทั้ง 4 ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มาสร้างเป็นตัวละครในเรื่อง 
ซึ่งตัวละครทั้งสองมีโอกาสได้ต่อสู้กับ เทนกุ ซึ่งเป็นภูตชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น โดยใน
ต านานต้นฉบับไม่มีเหตุการณ์ที่ตัวละครดังกล่าวได้มาพบกันมาก่อน จึงกล่าวได้ว่าผู้เขียนน าตัวละคร
จากสองที่มานั้นมาสร้างตัวละครและเหตุการณ์ใหม่ที่ไม่ปรากฏในวรรณกรรมต้นฉบับ หรือในนวนิยาย
เรื่อง Real Dream Online ผู้เขียนก็ได้น าตัวละครอีฟริก ซึ่งมีที่มาจาก อีฟรีท ที่เป็นยักษ์ในความเชื่อ
ของชาวตะวันออกท่ีผู้แต่งรับรูปแบบผ่านมาจากเกม Final Fantasy อีกทอดหนึ่ง กับตัวละครหนุมาน 
จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของไทย ที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะของอินเดีย มาผูกโยง
เรื่องว่าเป็นตัวละครที่สังกัดอยู่ในภูตแห่งธาตุเหมือนกัน และในเรื่องก็มีเนื้อหาส่วนที่ตัวละครทั้งสองได้
พบและต่อสู้กันด้วย ซึ่งการน าวรรณกรรมที่มีที่มาต่างกันมาผสมสานและสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็น
เหตุการณ์ใหม่นี้ท าให้นวนิยายมีความสนุกสนาน และยังแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เขียนที่
สามารถใช้จินตนาการผสานวัตถุดิบที่มีที่มาแตกต่างกันได้อย่างลงตัว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์ว่ามีโครงสร้างอย่างไร และมีการน าตัวบทจากแหล่งใดบ้างมา
ประกอบเป็นเนื้อเรื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยตามทฤษฎีโครงสร้างนิทาน
พ้ืนบ้านของวลาดิมีร์ พร็อพพ์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืนที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของ
ไทย 

 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

นวนิยายแนวเกมออนไลน์มีการล าดับพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเป็นโครงสร้าง 
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ประเภทเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ โดยน ามาผสมผสานและสร้างสรรค์
ขึ้นมาเป็นตัวบทใหม่ 

 
4. วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีโครงสร้างนิทานพ้ืนบ้าน 
3. คัดเลือกนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ใช้ศึกษาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา 
4. วิเคราะห์เนื้อหาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานพ้ืนบ้าน และ

ศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืน 
5. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
5. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยจะศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้าน
ของวลาดิมีร์ พรอพพ์ จากนวนิยาย 6 เรื่อง ได้แก่ อาหมวยออนไลน์, Adventure World Online, 
Evolution Online, Monster Soul Online, Rabbit Saga และ Real Dream Online 
 2. ผู้วิจัยจะศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืนจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์  3 เรื่อง 
ได้แก่ อาหมวยออนไลน์ Rabbit Saga และ Real Dream Online 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบโครงสร้างของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ของไทย 
2. ท าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยกับวรรณกรรมแนวอ่ืน 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เกมออนไลน์  หมายถึง เกมออนไลน์สมมุติในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ เป็นเกมที่ใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงโดยเครื่องเกมจะส่งจิตใจของผู้เล่นเข้าไปในร่างกายของตัวละครที่อยู่ในโลก
ของเกม เมื่อผู้เล่นเข้าสู่เกมจะสามารถควบคุมร่างกายและรับรู้ผ่านสัมผัสทั้งห้าได้เหมือนร่างกายของ
ตนเอง ส่วนร่างกายในโลกจริงจะอยู่ในสภาพนอนหลับ โดยเวลาในเกมออนไลน์จะเดินเร็วกว่าเวลาใน
ความเป็นจริง แต่ผู้เล่นในเกมจะรู้สึกว่าเวลาเดินเร็วตามปกติ คือ เวลาในเกมเดินเร็วกว่าเวลาในโลก
จริง 3 เท่า เมื่อเวลาในโลกจริงผ่านไป 1 ชั่วโมง จะเท่ากับเวลาในเกม 3 ชั่วโมง และผู้เล่นจะรู้สึกว่า
เวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง 
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 2. นวนิยายแนวเกมออนไลน์ หมายถึง นวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ของ
ตัวละครเอก ซึ่งเกมออนไลน์ที่ตัวละครเอกเล่นต้องเป็นเกมออนไลน์เสมือนจริง ท าให้มีลักษณะคล้าย
กับนวนิยายแนวแฟนตาซีผจญภัย แต่มีการสอดแทรกลักษณะเฉพาะของเกมลงไป 
 3. กิลด์ (Guild) หมายถึง กลุ่มของผู้เล่นที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ระบบจะแสดงสถานะของ
ผู้เล่นที่สังกัดกิลด์ไว้อย่างชัดเจน ต่างจากการรวมกลุ่มแบบปาร์ตี้  และมีสิทธิ์พิเศษในการครอบครอง
พ้ืนที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเกม โดยเฉพาะกิจกรรมสงคราม ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิลด์จะถูกระบุ
สังกัดและไม่สามารถเข้าร่วมกิลด์อื่นได้จนกว่าจะออกจากกิลด์เดิม ในนวนิยายบางเรื่องจะใช้ค าว่า ทีม 
(Team) ยูเนี่ยน (Union) สมาคม สมาพันธ์ หรือสหพันธ์ แต่ก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน 
 4. ไอเทม (Item) หมายถึง สิ่งของทุกประเภทที่อยู่ในเกมที่ผู้เล่นสามารถครอบครองได้ ไอ
เทมส่วนมากจะสามารถพกติดตัวโดยใส่ไปในช่องเก็บของของตัวละครซึ่งจัดเก็บในลักษณะของข้อมูล
ติดตัวผู้เล่น จึงไม่ต้องรับภาระเรื่องขนาดและน้ าหนักของสิ่งของนอกจากตอนเรียกใช้ที่ต้องท าให้
สิ่งของปรากฏในมือ  

5. NPC หมายถึง ตัวละครประเภทหนึ่งที่อยู่ในเกมที่ไม่ใช่ตัวละครของผู้เล่น ย่อมาจาก Non 
Player Character อาจควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถใกล้เคียงหรือเทียบเท่ามนุษย์ 
หรืออาจควบคุมโดยพนักงานของบริษัทเกมก็ได้ โดย NPC จะแตกต่างจากศัตรูตามปกติในด้านที่มี
ความส าคัญต่อระบบ เนื้อเรื่อง หรือเก่ียวข้องกับภารกิจของเกม 

 
8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1. ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ 

โครงสร้าง หมายถึง รูปแบบ หรือแกนที่ก าหนดเนื้อหา หรือความเป็นสิ่งต่างๆ ให้เราเห็น 
โครงสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ต้องค้นหาจึงจะพบ ดังนั้นโครงสร้างของนิทานจึงหมายถึง สิ่งที่ก าหนด
เนื้อหาและการด าเนินเรื่องของนิทาน เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่ร้อยเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกัน (ศิราพร ณ 
ถลาง, 2548 : 174) 

วลาดิมีร์ พรอพพ์ เป็นนักวิชาการชาวรัสเซียเชื้อสายเยอรมัน เขาได้น าทฤษฎี Syntagmatic 
ที่เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยเปรียบว่านิทานเหมือนกับประโยคในภาษา 
พฤติกรรมของตัวละคร และการด าเนินเรื่องเปรียบได้กับองค์ประกอบของประโยคท่ีมี ประธาน กริยา 
กรรม โดยพรอพพ์ให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับของพฤติกรรมหลักของตัวละคร (ศิราพร ณ ถลาง 
และ พิชญาณี เชิงคีรี, 2554 : 29; วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์, 2535)  
 จากการศึกษานิทานรัสเซีย 100 เรื่อง พรอพพ์ ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 4 ข้อ คือ  

1.) พฤตกิรรมของตัวละครจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งท่ีไม่ข้ึนอยู่กับว่าใคร (who) เป็น 
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ผู้กระท า และกระท าอย่างไร (how)  
2.) จ านวนพฤติกรรมในนิทานรัสเซียเท่าที่คนรัสเซียรู้จักและน ามาศึกษามี 31 พฤติกรรม  
3.) การล าดับพฤติกรรมในเรื่องต่างๆ จะเหมือนกัน  
4.) นิทานมหัศจรรย์ทั้งหมดมีโครงสร้างอันเดียวกัน 

 ผลการศึกษานิทานรัสเซีย 100 เรื่อง พรอพพ์พบว่านิทานจะเริ่มด้วยการการกล่าวถึงความ

เป็นมาของตัวละคร แทนค่าด้วย () ตามด้วยพฤติกรรมหลักใน 31 พฤติกรรม โดยค่อยๆ เรียงล าดับ
พฤติกรรมตามการด าเนินเรื่อง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนิทานทั้งหมดมาแยกประเภทแล้ว เรื่องที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจะมีโครงสร้างของนิทานเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งโครงสร้างของนิทานแต่ละ
ประเภทนี้จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากนิทานประเภทอ่ืน (ศิราพร ณ ถลาง, 2548 : 176 - 199) 
 พรอพพ์ได้ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่เหตุการณ์มีจ านวนหลายตอนไว้ 4 ข้อ คือ 1.) ถ้านิทานเรื่อง
ใดมี 2 ตอน ตอนแรกมักจบดี ตอนหลังมักจบไม่ดี 2.) ถ้าเรื่องใดมี 3 ตอน หรือมีเหตุการณ์ท านองเดิม
ซ้ ากัน 3 ครั้ง ความส าเร็จจะอยู่ที่ครั้งที่ 3 3.) ถ้าตัวเอกได้ของวิเศษ มักเกิดขึ้นในตอนแรก และได้ใช้
ในตอนหลัง 4.) นิทานที่มีหลายตอน นิทานอาจมีแต่ H-I ทั้งสองตอน หรืออาจมี H-I ในตอนแรก และ 
M-N ในตอนหลังก็ได้ (ศิราพร ณ ถลาง, 2548 : 192 - 193) 
 ภายหลังพรอพพ์ได้ตีพิมพ์บทความอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นนิทานเรื่องต่างๆ บน
โครงสร้างเดียวกันเพ่ืออธิบายว่านิทานที่มีโครงสร้างเหมือนกันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้แยก
ออกเป็นนิทานเรื่องต่างๆ ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน โดยพรอพพ์เน้นว่าสิ่งส าคัญ
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเรื่อง คือ การแทนที่ และการเพ่ิมหรือลด “ระดับ” ความรุนแรงของ
พฤติกรรม (194 – 199) 
 

หนังสือไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง (2544) ศิราพร ณ ถลางเป็น
บรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความการศึกษาวิเคราะห์นิทานตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง 
ประกอบด้วยบทความต่อไปนี้ 

พิชญาณี เชิงคีรี (2542) ได้ศึกษาวรรณกรรมนิทานไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย โดยศึกษาจากวรรณกรรมนิทานของภาคต่างๆ จ านวน 61 เรื่อง 

ผลการวิจัยพบว่านิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทยสามารถแบ่งโครงเรื่องได้เป็น 3 โครงเรื่อง คือ 
1.) เรื่องเริ่มที่ตัวละครวัยเด็ก 2.) เรื่องเริ่มที่ตัวละครวัยหนุ่ม 3.) เรื่องเริ่มที่ตัวเอกมีภรรยาอยู่แล้ว ทั้งนี้ 
วรรณกรรมนิทานบางภาคอาจมีครบทั้ง 3 โครงเรื่อง คือ ภาคกลาง และภาคใต้ และบางภาคมีเพียง 2 
โครงเรื่อง คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อน าตอนต่างๆ มารวมกันจะได้ล าดับตอน
โดยรวมเป็น ตอนวัยเด็กตอนได้นาง ตอนได้นางครั้งที่สอง และตอนกลับเมือง 
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ผลวิจัยสรุปได้ว่า วรรณกรรมนิทานของแต่ละภาคมีโครงสร้างหลักท่ีรองรับและก าหนดล าดับ
พฤติกรรมและการด าเนินเรื่องของนิทาน และเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักของวรรณกรรมนิทาน
แต่ละภาค พบว่ามีโครงสร้างร่วมกัน ท าให้มองเห็นลักษณะโครงสร้างหลักของวรรณกรรมนิทานจักรๆ 
วงศ์ๆ ของไทยโดยรวมได้ โดยประกอบด้วยพฤติกรรมและการล าดับพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่
เหมือนกับโครงสร้างหลักของนิทานรัสเซีย ท าให้สรุปได้ว่านิทานในแต่ละวัฒนธรรมมีโครงสร้างหลักที่
มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่ก าหนดการเดินเรื่องของนิทาน เช่นเดียวกับภาษาที่มีไวยากรณ์ต่างกัน 

 
 ปรมินท์ จารุวร (2544) ได้เขียนบทความ เรื่อง โครงสร้างชาดกพ้ืนบ้านไทเขินมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านของชาวไทเขิน จ านวน 99 เรื่อง 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในด้านพฤติกรรม ชาดกของชาวไทเขินมีพฤติกรรมเพ่ิมเติมจาก 31 
พฤติกรรมของวลาดิมีร์ พรอพพ์ 7 พฤติกรรม คือ การตายแล้วไปเกิดในชาติภพใหม่ ตัวเอกลักพาลูก
สาวตัวโกงมาเป็นภรรยา ตัวโกงรังแกตัวเอก การท าบุญท าทานและการช่วยเหลือ ตัวเอกยอมเสียสละ
อวัยวะหรือยอมตายแทนพ่อแม่ ตัวเอกช่วยเหลือตัวละครอื่นๆ ให้รอดชีวิต และตัวเอกสั่งสอนศีลธรรม 
 ในส่วนของโครงเรื่อง ผู้วิจัยจ าแนกโครงเรื่องออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.) โครงเรื่องที่มี
พฤติกรรม H-I  2.) โครงเรื่องที่มีพฤติกรรม M-N 3.) โครงเรื่องแบบที่ไม่มีพฤติกรรม H-I และ M-N 4.) 
โครงเรื่องแบบ ท ส่วนด้านโครงสร้าง ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างของชาดกพ้ืนบ้านไทเขินมีลักษณะคล้าย
กับโครงสร้างของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย แสดงให้เห็นว่าชาดกพ้ืนบ้านของชาวไทเขินมีลักษณะ
การน าเอานิทานพ้ืนบ้านมาแต่งในรูปแบบของชาดก โดยในภาพรวมจะเห็นว่ามีโครงสร้างหลักตาม
แนวคิดท่ีวลาดิมีร์ พรอพพ์ได้ศึกษาไว้ และมีการเพ่ิมเติมความคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาในชาดก 
 

วีรวัฒน์ อินทรพร (2544) เขียนบทความเรื่อง โครงสร้างนิทานเชียงใหม่ปัณณาสชาดก เป็น
การศึกษาโครงสร้างของนิทานเชียงใหม่ปัณณาสชาดก 45 เรื่อง 

จากการศึกษาพบว่านิทานเชียงใหม่ปัณณาสชาดกมีพฤติกรรมหลักที่ตรงกับนิทานรัสเซีย 
และนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย 16 พฤติกรรม และพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะปัณณาสชาดก 
2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมของตัวเอกท่ีตั้งใจบริจาคทาน และตัวเอกได้รับผลตอบแทนด้วยการไปเกิด
บนสวรรค์ในท้ายเรื่อง 

ในด้านโครงสร้าง ผู้วิจัยแบ่งประเภทของโครงเรื่องเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทนิทานที่เป็น
ธรรมะแท้ๆ และประเภทนิทานที่มีโครงเรื่องคล้ายนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
หลักของนิทานเชียงใหม่ ปัณณาสชาดก คือ พฤติกรรมการบริจาคทาน ซึ่งไม่ปรากฏทั้งในนิทานรัสเซีย
และนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย ส่วนพฤติกรรมการพลัดพรากจากคนรักได้อธิบายไว้ในชาดกว่าเป็น



11 
 

 
  

ผลที่เกิดจากกรรมเก่าในอดีตชาติ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านิทานชาดกได้มีการแต่ง
โดยลดจุดมุ่งหมายด้านความบันเทิงลง และเพ่ิมความส าคัญให้กับแนวคิดทางศาสนาแทน 

 
พิสิทธิ์ กอบบุญ (2544) เขียนบทความเรื่องโครงสร้างนิทานก าพร้าของไท–ลาว มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของนิทานก าพร้า จ านวน 47 เรื่อง  
จากการศึกษาพบว่านิทานก าพร้ามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากนิทานจักรๆ วงศ์ๆ และนิทาน

มหัศจรรย์ของรัสเซีย 12 พฤติกรรม คือ ความก าพร้า ความพลัดพราก การท าตามค าสั่ง ตัวโกงกลั่น
แกล้งให้ท างานยาก ความโชคดี คุณลักษณะพิเศษของตัวเอก มีความสามารถปลูกพืชได้งาม มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความเกียจคร้าน มีความโง่ มีความช านาญด้านใดด้านหนึ่ง และมีความอัปลักษณ์ ใน
ด้านโครงสร้างนิทาน แบ่งออกได้เป็น 5 แบบ คือ โครงสร้างแบบเรื่องนิทานก าพร้าทั่วไป โครงสร้าง
แบบเรื่องนิทานก าพร้าผีน้อย โครงสร้างแบบเรื่องสุพรหมโมกขา โครงสร้างแบบเรื่องขี้หูดสามเปา 
และโครงสร้างแบบเรื่องก าพร้าไก่แก้ว โดยโครงสร้างทั้ง 5 แบบ ได้แสดงให้เห็นความเป็นนิทาน
ก าพร้า ว่าต้องมีความขาดแคลนในตอนเริ่มเรื่อง และได้รับการทดแทนในตอนจบของเรื่อง มีการ
ช่วยเหลือและของวิเศษต่างๆ อยู่ตลอดเรื่อง 

 
วาสนา ศรีรักษ์ (2544) ศึกษาโครงสร้างนิทานจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างนิทาน

มหัศจรรย์ของจีน และศึกษาข้อสังเกตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากโครงสร้างนิทานมหัศจรรย์ของจีน 
โดยศึกษาจากนิทานจีน 24 เรื่อง 

ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างของนิทานจีนจะปรากฏลักษณะของการขาดแคลนที่ท าให้ตัว
เอกออกจากบ้าน เพ่ือท าภารกิจทั้งหลายให้ลุล่วง และในการเดินทางนั้นท าให้ตัวเอกได้ประกอบ
วีรกรรมต่างๆ หรือได้พบอันตรายต่างๆ และแม้ว่าตัวเอกจะกระท างานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ แต่ก็ยัง
ปรากฏพฤติกรรมขอความช่วยเหลือและพฤติกรรมของผู้วิเศษ ผู้อาสาช่วยเหลือ และของวิเศษ
เช่นเดียวกับนิทานมหัศจรรย์โดยทั่วไป และพฤติกรรมขาดแคลนยังเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏทั้งตอนต้น
และตอนท้ายของเรื่อง ท าให้ตัวเอกต้องแก้ไขความขาดแคลนนั้นอีกครั้ง ก่อนจะจบด้วยการยกย่อง
ผลงานตัวเอก 
 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมที่น่าสนใจของนิทานจีนคือ พฤติกรรมตัวเอกพยายามตบตา
ตัวโกงเพ่ือให้ตัวโกงหลงเชื่อและให้ข้อมูลกับตัวเอก ซึ่งน าไปสู่การลงโทษตัวโกงเหล่านั้น เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ปรากฏทั้งในนิทานมหัศจรรย์ของรัสเซีย และในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย แสดงให้
เห็นว่าสังคมจีนยอมรับให้ตัวเอกใช้วิธีการใดๆ ก็ได้ให้ตัวโกงได้รับความผิดที่ได้กระท าไว้ แต่มีข้อแม้ว่า 
ต้องใช้กับตัวโกงเท่านั้น 
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 กิตสุรางค์  กาฬสุวรรณ (2546) ศึกษา โครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิมภาคใต้ ตามทฤษฎี
โครงสร้างของวลาดิมีร์ พรอพพ์ และศึกษาคติชนที่ปรากฏในเรื่อง โดยศึกษาจากนิทานพ้ืนบ้านไทย
มุสลิมภาคใต้จ านวน 238 เรื่อง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ นิทานเทพนิยาย นิทานชีวิต นิทาน
ประจ าท้องถิ่น นิทานเรื่องสัตว์ นิทานมุขตลก และนิทานคติ  

ผลการศึกษา พบว่า นิทานแต่ละประเภทมีโครงสร้างหลักที่ก าหนดล าดับพฤติกรรม และการ
ด าเนินเรื่องของนิทาน ดังนี้ 1.)นิทานเทพนิยายประกอบด้วยพฤติกรรมที่ท าให้ตัวเอกออกจากบ้าน
แล้ว ได้พบผู้ช่วยเหลือได้ของวิเศษ หรือได้พบผู้ช่วยเหลือก่อนได้รับการทดสอบ ฝ่ายปฏิปักษ์ปลอม
เป็นตัวเอก จากนั้นความจริงเปิดเผย ความโชคร้ายหมดไปแล้วจะได้แต่งงาน  2.)นิทานชีวิต
ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ท าให้ประสบกับความทุกข์จนตัวเอกต้องเดินทางออกจากบ้าน พบผู้ช่วย
เหลือได้ของวิเศษหรือมีการหลอกและการหลงเชื่อ ต่อมาความจริงเปิดเผยและความโชคร้ายหมดไป 
3.)นิทานประจ าถิ่นประกอบด้วยโครงสร้างแบบเล่าเรื่องคนที่เกิดในท้องถิ่น โครงสร้างแบบผีอารักษ์
ประจ าท้องถิ่น และโครงสร้างแบบเล่าที่มาของบางสิ่งบางอย่าง 4.)นิทานสัตว์ประกอบด้วยโครงสร้าง
แบบตัวเอกที่เจ้าเล่ห์ชอบกลั่นแกล้งและโครงสร้างแบบตัวเอกที่ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา 5.)นิทานมุข
ตลกประกอบด้วยโครงสร้างแบบตัวเอกที่โง่เซ่อและโครงสร้างแบบตัวเอกที่ฉลาด 6.)นิทานคติ
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบตัวเอกท่ีท าดีแล้วจะได้ผลดีตอบแทน 

ผู้วิจัยพบว่านอกจากระบบความคิดสากลแล้ว ระบบความคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
อิสลามมีส่วนอย่างมากในการก าหนดโครงสร้างของนิทานไทยมุสลิมภาคใต้อีกด้วย 

คติชนที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิมภาคใต้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
ความเชื่อและประเพณีในชีวิตของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
สร้างสรรค์งานของผู้เล่ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 

 
กิจจา รัตนการุณย์ (2547) ศึกษานิทานในเกมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ

เด่นของเกมสวมบทบาท (RPG) ที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์การสืบสานและการ
สร้างสรรค์อนุภาคและสัญลักษณ์ที่ส าคัญ ผลการวิจัยพบว่าเกมนิทานสวมบทบาทเป็นคติชนรูปแบบ
ใหม่ที่รวมนิทานและการเล่นเข้าด้วยกัน ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครเอกด าเนินเรื่องโดยอยู่ในกรอบ
และกฎของการเล่นเกม เนื้อเรื่องคล้ายคลึงกับนิทานพ้ืนบ้านประเภทนิทานมหัศจรรย์ นิทานวีรบุรุษ 
นิทานประจ าถิ่นและต านานปรัมปรา ทั้งยังมีการสืบสานและยังมีการสร้างสรรค์ ในด้านรูปแบบการ
น าเสนอรูปแบบการเล่นและเนื้อเรื่องในเกม จากโครงเรื่องทั้ง 6 แบบในเกมนิทานสวมบทบาท (RPG) 
ได้แก่ โครงเรื่องแบบดอกฟ้ากับหมาวัดโครงเรื่องแบบมังกรหยก โครงเรื่องแบบแฟนฉัน  โครงเรื่อง
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แบบอัศวินผู้พิทักษ์โครงเรื่องแบบจอมยุทธ์ผู้กล้าและโครงเรื่องแบบจอมยุทธ์เดียวดาย  พบว่าอนุภาค
ตัวเอกแบบวีรบุรุษเป็นอนุภาคเด่น มีการสืบสานด้านวิถีชีวิตและพันธกิจ มีการสร้างสรรค์ด้านชาติ
ก าเนิดลักษณะนิสัยและพฤติกรรม และพลังอ านาจวิเศษ ในด้านสัญลักษณ์ ตัวเอกแบบวีรบุรุษในเกม
นิทานสวมบทบาท (RPG) เป็นสัญลักษณ์ที่มีการสืบสานและการสร้างสรรค์ วงจรวิถีชีวิตของวีรบุรุษ
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงภาวะการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของตัววีรบุรุษ  นอกจากนี้
สัญลักษณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษยังได้รวมไปถึงพลังอ านาจวิเศษที่ส่งเสริมให้ตัวเอกเป็นวีรบุรุษ
อย่างแท้จริงโดยที่พลังอ านาจวิเศษจะประกอบไปด้วย พลังจากอาวุธวิเศษ พลังจากเวทมนตร์คาถา
และพลังจากของวิเศษ 

 
ฟาริส โยธาสมุทร (2556) ศึกษาวรรณคดีร้อยกรองสมัยอยุธยาจ านวน 17 เรื่อง โดยใช้ทฤษฎี

โครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ศึกษาโครงสร้างเชิงไวยากรณ์ และใช้ทฤษฎีโครงสร้างเรื่องเล่า 
ของ เอ เจ เกรมาส ศึกษาโครงสร้างเชิงลึก 

ผลการศึกษาโครงสร้างเชิงไวยากรณ์โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทาน พบว่าวรรณคดีร้อยกรอง
สมัยอยุธยามีพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมในนิทานรัสเซีย 26 พฤติกรรม และพฤติกรรมที่ผู้วิจัยเสนอ
ขึ้นใหม่ 7 พฤติกรรม และเมื่อน าพฤติกรรมมาจัดเรียงตามล าดับเป็นโครงสร้างแล้วพบว่า วรรณคดี
นิทานในกลุ่มนี้มีโครงสร้างร่วมกัน ท าให้เห็นลักษณะที่เป็นสากลเนื่องจากระบบความคิดอันเป็นสากล
ของมนุษย์ และลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากบริบททางวรรณกรรมและสังคมวัฒนธรรม 

ผลการศึกษาโครงสร้างเชิงลึก พบว่าสามารถจ าแนกตัวกระท าหรือผู้แสดงบทบาทพ้ืนฐานใน
เรื่องได้เป็น 6 แบบ คือ ผู้แสวงหา สิ่งที่แสวงหา ผู้ช่วยเหลือ ผู้ขัดขวาง ผู้ให้ และผู้รับ โดยแบ่งได้เป็น 
3 คู่ ได้แก่ ผู้แสวงหา-สิ่งที่แสวงหา คือตัวเอกแสวงหาบ้านเมืองและคู่ครอง ผู้ช่วยเหลือ-ผู้ขัดขวาง โดย 
ผู้วิเศษ ของวิเศษ และบริวารคอยช่วยเหลือ และบิดาของตัวเอกหรือคู่ครอง และชายหรือหญิงอ่ืนเป็น
ผู้ขัดขวาง ผู้ให้-ผู้รับ ผู้ให้คือผู้ปกครอง คู่ครอง และตัวเอก ส่วนผู้รับคือตัวเอก 

การศึกษาโครงสร้างเชิงลึกท าให้เห็นว่าวรรณคดีร้อยกรองสมัยอยุธยามีสถานะเป็นเครื่องมือ
เพ้อฝันที่ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์โดยเน้นความต้องการของผู้ชายเป็นหลัก 
และยังเปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจท าให้ตีความได้ว่าสิ่งที่ตัวเอกในนิทานในวรรณคดี
แสวงหาคือการเป็นผู้ชายที่มีอ านาจผ่านการยอมรับหรือขัดแย้งกับอ านาจผู้ปกครอง 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ และงานวิจัยที่ใช้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ศึกษาโครงสร้างวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ เพ่ือหาลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์ของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ที่แตกต่างจากวรรณกรรมแนวแฟนตาซีแขนงอ่ืน
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บทท่ี 2 
ความเป็นมาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย โดยในข้างต้นผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงความเป็นมาของเกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ และเกม RPG ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของนวนิยาย
แนวเกมออนไลน์ ก่อนจะกล่าวถึงความเป็นมาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ในส่วนท้ายของบท 

 
1. ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ 

เกมคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเพ่ือความบันเทิงชนิดหนึ่งที่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องเกมชนิดต่างๆ มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้ Thomas H. Apperley (2006:  
11-19) ได้กล่าวถึงการจ าแนกประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ไว้ว่าเป็นการจ าแนกประเภทที่ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้จ าแนกว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการจ าแนกประเภท และเกมหนึ่งเกมอาจจัดอยู่ได้
มากกว่า 1 ประเภท โดย Thomas ได้จัดประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ไว้อย่างกว้างๆ เป็น 3 ประเภท 
คือ Action Strategy และ Role-playing game  ส่วนคริสต์ ครอว์ฟอร์ด ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภท
ของเกมคอมพิวเตอร์ ไว้ในหนังสือ The Art of Computer Game Design โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท
ใหญ่ๆ ตามรูปแบบการเล่น คือ Action Action-adventure Adventure Role-playing Simulation 
Strategy และ  Massive multiplayer Online (Wikipedia, 2017) ใ นขณะ เดี ย ว กั น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
Gamefaqs.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลและบทสรุปของเกมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเล่นเกมได้
จัดประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ตามลักษณะการเล่นไว้ 10 ประเภท คือ Action Action-adventure 
Adventure Miscellaneous Puzzle Racing Role-Playing Simulation Sports แ ล ะ  Strategy 
(Gamefaqs.com, 2017) นอกจากนั้นเว็บไซต์ Steam.com ที่เป็นเว็บไซต์จ าหน่ายเกมคอมพิวเตอร์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จ าแนกประเภทของเกมไว้เป็น  10 ประเภทใหญ่ๆ แบ่งตามวิธีการเล่น 
ลักษณะ และรูปแบบการให้บริการของเกม ได้แก่ Action Adventure Casual Indie Massively-
Multiplayer Racing RPG Simulation Sports แล ะ  Strategy ( store.Steampowered.com, 
2017)  
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดประเภทของเกมคอมพิวเตอร์จะแตกต่างออกไปตามแต่มุมมองของแต่ละ
บุคคล แต่ก็มีจุดร่วมที่เหมือนกัน คือ เป็นการจัดประเภทตามรูปแบบการเล่นของเกมเป็นหลัก โดยไม่
เกี่ยวข้องกับงานภาพ หรือเสียงเพลงของเกมแต่อย่างใด โดยความละเอียดในการแบ่งประเภทขึ้นอยู่กับ
มุมมองของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 

จากการศึกษาวิธีการจ าแนกประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุง
และจ าแนกประเภทของเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เกณฑ์การจ าแนกตามรูปแบบและวิธีการเล่น ซึ่งผู้วิจัย
จ าแนกประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

1.1. Action 
เกม Action เป็นเกมที่ผู้เล่นจะควบคุมตัวละครให้ต่อสู้กับศัตรูในฉากต่างๆ ด้วยการต่อสู้ระยะ

ประชิดหรือระยะไกล เป้าหมายของเกมคือการปราบศัตรูระดับหัวหน้าเพ่ือจบเกม เกมแนว Action เป็น
เกมที่ผู้เล่นต้องใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ความสามารถในการตอบสนอง และความสามารถด้าน
การควบคุมตัวละครอย่างมาก (mobygames, 2017) เนื่องจากเกมประเภทนี้จะให้ผู้เล่นควบคุมตัวละคร
ได้ค่อนข้างอิสระ ทั้งโจมตี ป้องกัน หลบหลีก กระโดด และใช้ท่าไม้ตาย การเคลื่อนไหวเหล่านี้ ในประเภท
หนึ่งอาจมีหลายรูปแบบ และสามารถใช้ผสมผสานพลิกแพลงเป็นการโจมตีต่อเนื่องได้ และตามเนื้อเรื่องผู้
เล่นมักต้องต่อสู้กับศัตรูจ านวนมาก ก่อนต้องจะต่อสู้กับศัตรูระดับหัวหน้าที่แข็งแกร่งกว่าตัวละครที่ผู้เล่น
ควบคุมอย่างมากเพ่ือไปยังฉากต่อไป (Wikipedia, 2016) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 การต่อสู้กับศัตรูระดับหัวหน้าในเกม Devil May Cry1 
 

                                           
1 Torres, Ricado, Devil May Cry 4 Hands-On, accessed March 27, 2017, available from 

https://www.gamespot.com/articles/e3-07-devil-may-cry-4-hands-on-the-return-of-dante/1100-6169936/ 
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2ภาพที่ 2 และ 3 ภาพจากเกม Final Fantasy VII : Dirge of Cerberus ที่มีระบบของเกม Shooting  
แต่ระบบการควบคุมตัวละครยังเป็นรูปแบบของเกม Action2 

 
1.2. Shooting 
เกมแนว Shooting เป็นเกมแนวที่ผู้เล่นจะใช้อาวุธระยะไกลต่อสู้กับศัตรู โดยตัวเกมจะอาศัย

ความแม่นย าในการยิงของผู้ เล่น อิสระด้านการควบคุมตัวละครจะน้อยกว่าเกมแนว Action การ
เคลื่อนไหวส่วนมากมักจะเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือการหลบหนีออกจากวิถีกระสุนของศัตรู เช่น หมอบ ไถล
พ้ืน หลบด้านหลังที่ก าบัง (Wikipedia, 2016) เกมแนว Shooting แบ่งได้เป็นสองประเภทย่อย คือ  

1.2.1. เกม Shooting ที่ใช้มุมมองบุคคลที่ 1 หรือบุคคลที่ 3 ที่อยู่ด้านหลังตัวละครให้ผู้
เล่นใช้มีดและอาวุธปืนต่อสู้และก าจัดศัตรูที่ใช้อาวุธประเภทเดียวกันที่ปรากฏตามฉาก โดยผู้เล่นและศัตรู
สามารถใช้สิ่งของและภูมิประเทศแทนสิ่งกีดขวางช่วยให้ตนเองได้เปรียบ เช่น การหลบหลังก าแพงหรือ
เครื่องเรือน การเล็งยิงจากต าแหน่งที่สูงกว่า การเล็งยิงจากระยะไกล เป็นต้น เกมประเภทนี้โดยส่วนมาก
มักใช้กองทัพทหารเป็นต้นแบบในการสร้างเกม 

1.2.2 เกม Shooting ที่ใช้มุมมองด้านข้างหรือจากด้านบน ตัวละครผู้เล่นจะใช้อาวุธ
ระยะไกลหรือระยะใกล้ประเภทต่างๆ ต่อสู้ผ่านฉากที่ศัตรูจะยิงกระสุนออกมาจ านวนมากจนเต็มฉากต่อสู้ 
ซึ่งตัวละครของผู้เล่นจะตายทันทีที่สัมผัสกระสุนเหล่านั้น ท าให้ต้องใช้ความสามารถในการควบคุมตัว

                                           
2 Fettster777 [pseud.],  Least Favorite FF Tourney Rd 1, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.ign.com/boards/threads/least-favorite-ff-tourney-rd-1-lightning-returns-ffxiii-vs-dirge-of-cerberus-
ffvii.453976979/ 
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ละครที่ละเอียดและแม่นย า ในขณะเดียวกันก็ต้องจู่โจมเพ่ือก าจัดศัตรู เนื่องจากจ านวนกระสุนในฉากที่มี
เป็นจ านวนมากท าให้ผู้เล่นตั้งชื่อเล่นให้กับเกมประเภทนี้ว่า Bullet Hell (mobygames, 2017) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

3ภาพที่ 4 เกม Counter Strike Global Offensive เกมแนว Shooting แบบมุมมองบุคคลที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ภาพที่ 5 เกม Touhou เกมแนว Shooting ประเภท Bullet Hell ที่เน้นหลบการโจมตีของศัตรู 

                                           
3 TMCHEATS.com,  Counter Strike Global Offensive, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.tmcheats.com/category/counter-strike-global-offensive/ 
4 Lopez, Azario, Touhou Interview: Creator Zun Talks Past, Present, and Futer of his Touhou Project, , 

accessed March 27, 2017, available from http://www.dualshockers.com/2016/08/26/touhou-interview-creator-zun-
talks-past-present-and-future-of-his-touhou-project/ 
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1.3. Fighting 
เกมแนว Fighting เป็นเกมแนวที่แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝั่ง ต่างฝ่ายต่างเลือกตัวละครที่ต้องการ

มาตั้งแต่ 1 - 3 ตัว และน ามาต่อสู้ด้วยวิชาการต่อสู้ในฉากเล็กๆ ที่มีพ้ืนที่จ ากัด ฝ่ายใดที่สามารถท าให้พลัง
ฝ่ายตรงข้ามลดลงจนหมดได้ครบจ านวนครั้งตามกติตาที่ตั้งไว้จะเป็นฝ่ายชนะ  

เกมแนว Fighting จะคล้ายคลึงกับเกมแนว Action ที่ต้องใช้ฝีมือควบคุมการเคลื่อนไหวของตัว
ละครอย่างมาก แต่จะแตกต่างตรงที่เป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว ตัวละครจะมีพลังไม่ต่างกันมาก และ
รูปแบบการเล่นจะเน้นเข้าปะทะ และฉวยโอกาส ท าให้ตัวเกมมีความเร็วสูงกว่าเกมประเภทอ่ืน อีกทั้ง
ระบบของเกมยังเอ้ือให้สามารถโจมตีต่อเนื่องได้มากครั้ง และมีท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่สวยงาม โดยที่บาง
เกมผู้เล่นที่มีฝีมือสูงสามารถโจมตีต่อเนื่องจนพลังชีวิตของศัตรูลดลงจนหมดได้โดยไม่มีโอกาสตอบโต้ 
(Wikipedia, 2016 ; Mobygames, 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ภาพที่ 6 ลักษณะฉากต่อสู้ของเกม Street Fighter V 
 
1.4. RPG (Role-playing game) 
เกมแนว RPG เป็นเกมที่จะให้ผู้เล่นสวมบทบาทสมมติ และออกผจญภัย ผู้เล่นจะมีอิสระด้านการ

กระท าในระดับหนึ่ง แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เกมจะบังคับให้ผู้เล่นด าเนินเนื้อเรื่องสลับกันไปจนไปถึงฉากจบ
ของเกม เกม RPG จะนิยมใช้ฉากในโลกจินตนาการที่ใกล้เคียงกับทวีปยุโรปในยุคกลาง ตัวละครที่ผู้เล่น

                                           
5 Duron, Andrew, Street Fighter V Goes Freemium, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.newgamernation.com/street-fighter-v-goes-freemium-95794-9754049 
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ควบคุมอาจเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นใหม่หรือเป็นตัวละครที่เนื้อเรื่องก าหนดไว้ ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัว
ละครได้ในระดับหนึ่ง (Nakorn Srisomwongs, 2015; Mobygames, 2017; Wikipedia 2016) 

แนวเกม RPG จะเป็นแนวเกมที่ผสมผสานกับเกมแนวอ่ืน เพราะแก่นหลักของ RPG คือการสวม
บทบาท ต่อสู้และการผจญภัย จึงมักจะพบว่าเกมแนวอ่ืนๆ ก็มีลักษณะของเกม RPG แทรกอยู่ แต่ในทาง
ปฏิบัติเมื่อพูดถึงเกม RPG ผู้เล่นส่วนใหญ่จะนึกถึงเกมที่ให้ความส าคัญกับเนื้อเรื่อง มีเนื้อเรื่องยาวและ
เข้มข้น และใช้ระบบการเล่นแบบเลือกค าสั่งต่อสู้เป็นตาๆ ไม่ใช่การควบคุมแบบเรียลไทม์เช่นเกม Action 
หรือ Shooting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ภาพที่ 7 การเดินทางบนแผนที่โลกในเกม Final Fantasy 
 

1.5. Strategies 
เกมแนว Strategies เป็นเกมแนวที่ผู้เล่นต้องสร้างและควบคุมกองทัพต่อสู้กับกองทัพศัตรู เกม

แนว Strategies มีทั้งรูปแบบที่ผู้เล่นต้องควบคุมตั้งแต่การรวบรวมทรัพยากรเพ่ือสร้างฐานทัพและกองทัพ
ไปต่อสู้กับศัตรู  และรูปแบบที่ควบคุมกองทัพเท่าที่ เกมจัดเตรียมไว้ ให้ ไปท าภารกิจให้ส า เร็จ  
(Mobygames, 2017) 

เกมแนว Strategies เป็นเกมที่ต้องอาศัยการวางแผนและคาดเดาการกระท าของฝ่ายตรงข้าม
ล่วงหน้า เพราะผู้เล่นจะมองเห็นเฉพาะในขอบเขตที่มีสิ่งก่อสร้าง หรือตัวละครฝ่ายเดียวกันเท่านั้น 

                                           
6 Emuparadise.me, Final Fantasy I & II – Dawn of Souls, accessed March 27, 2017, available from 

https://www.emuparadise.me/Nintendo_Gameboy_Advance_ROMs/Final_Fantasy_I_&_II_-_Dawn_of_Souls_(U) 
(Independent)/45043 
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ในขณะที่บริเวณอ่ืนในแผนที่จะมีหมอกปกคลุม ในด้านการควบคุมตัวละครผู้เล่นจะควบคุมการกระท า
ของตัวละครตัวหนึ่งได้ไม่มาก แต่ต้องอาศัยทักษะการควบคุมตัวละครจ านวนมากไปพร้อมกันแทน  
(Wikipedia, 2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ภาพที่ 8 การต่อสู้ระหว่างกองทัพในเกม Warcraft 3 : Frozen Throne 
 

1.6. Simulation 
เกมแนว Simulation เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเพ่ือจ าลองการน าเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ 

เช่น เกมที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นหมาป่า แย่งชิงอาณาเขต และสร้างฝูงของตัวเอง เกมที่ให้ผู้เล่นรับบท
เป็นคนขับเครื่องบินโดยสาร มีหน้าที่ควบคุมเครื่องบินจากสนามบินหนึ่งไปให้ถึงสนามบินอีกแห่งอย่าง
ปลอดภัย เกมที่ให้ผู้ เล่นสร้างบ้านและตัวละครจ าลองการใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น ซึ่งเกมแนว 
Simulation นี้ยังรวมไปถึงเกมกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล  เป็นต้น (Saunders, 
Danny and Severn, Jackie, 1999 : 20 - 31) 

 
 

                                           
7 Gaming-Tools.com, Warcraft 3 The Frozen Throne nice screenshots (2016), accessed March 27, 2017, 

available from http://gaming-tools.com/warcraft-3/warcraft-3-tft-screenshots-2016/ 
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8ภาพที่ 9 ภาพจ าลองการผ่าตัดจากเกม Surgeon Simulator 2013 

 
9ภาพที่ 10 เหตุการณ์ในเกม The Sims 4 

 

                                           
8 Roger [pseud.], Sergeon Simulator Out on Android Now, accessed March 27, 2017, available from 

http://news.mmosite.com/content/2014-08-15/surgeon_simulator_out_on_android_now.shtml 
9 Gamecards.eu, The Sims 4, accessed March 27, 2017, available from http://www.gamecards.eu/ 

games/good/1336 
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1.7. Puzzle และ Mysteries 
เกมแนว Puzzle เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องแก้ปริศนาต่างๆ ที่ตัวเกมก าหนดให้ เช่น เกมจับผิดภาพ 

เกมเรียงตัวต่อ เกมทายค าศัพท์ ฯลฯ ด้วยลักษณะการเล่นท าให้เกมแนว puzzle ใช้ระยะเวลาการเล่น
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสั้น และไม่ต้องฝึกฝนทักษะการควบคุมมากนัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีเกมแนว puzzle 
ที่พัฒนาให้มีระบบการเล่นที่ซับซ้อนและมีระดับความยากมากขึ้น ส าหรับนักเล่นเกมที่ชอบความท้าทาย 
(Mobygames, 2017) ท าให้เกมแนว Puzzle เป็นเกมที่แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางทั้งผู้เล่นทั่วไป 
และผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกม 

10ภาพที่ 11 เกม Tetris เกม puzzle ในยุคเริ่มต้น 
 

 
11ภาพที่ 12 เกม Puzzles and Dragons ที่ผสมเกม 

Puzzles กับการ์ดเกม 
 

 
 
 

                                           
10 Jordan, Sam, The 100 Best Video Games of All Time, accessed March 27, 2017, available from 

http://hiconsumption.com/2015/07/best-video-games-of-all-time/ 
11 Myphonedaily.com, Puzzle & Dragons, accessed March 27, 2017, available from 

http://myphonedaily.com/2013/04/21/puzzle-dragons-the-fusion-dungeon-puzzle-and-dragons-game-app-review-for-
ios-iphone-itouch-ipad-ipad-mini-and-android/ 
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เกมแนว Mysteries จะเป็นการไขปริศนาคล้ายกับแนว Puzzle แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับรู้ความ
จริง หรือหนีออกจากฉากที่เกมก าหนด โดยส่วนมากเกมแนว Mysteries จะใส่ฉาก บรรยากาศ และเนื้อ
เรื่องที่ดูน่ากลัวตามแบบฉบับเรื่องสยองขวัญ เกมประเภทนี้มักมีเงื่อนไขหรือล าดับการไขปริศนา หากไม่
ท าตามเงื่อนไขจะท าให้เกมจบลงโดยที่ตัวละครของผู้เล่นเสียชีวิต (Mobygames, 2017)  ซึ่งเกมแนว 
Mysteries ที่ไม่ได้ใส่องค์ประกอบของเรื่องสยองขวัญลงไป และให้ผู้เล่นท าหน้าที่ไขปริศนาเพียงอย่าง
เดียวจะมีค่อนข้างน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

12ภาพที่ 13 Outlast เกมแนว Horror Mysteries ผู้เล่นต้องไขปริศนาในโรงพยาบาลจิตประสาท 
พร้อมเอาชีวิตรอดจากอันตรายต่างๆ 

 
 
1.8. Visual Novel  
เกมแนว Visual Novel เป็นประเภทของเกมที่ใกล้เคียงกับนิยายมากกว่าเกม คือ ตัวเกมจะให้ผู้

เล่นอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีภาพตัวละคร ฉาก เสียงพากย์ และเสียงดนตรีประกอบตลอดทั้งเกม เมื่อ
ด าเนินเนื้อเรื่องไปถึงจุดหนึ่งจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือก ซึ่งจะส่งผลให้พบเหตุการณ์ต่างกัน จึงมีลักษณะ
คล้ายการอ่านนิยายที่มีเสียง ภาพประกอบ และเหตุการณ์ให้ผู้เล่นตัดสินใจ (Urban Dictionary, 2017) 
จุดเด่นที่แตกต่างจากนิยายคือการที่มีตัวเลือกการกระท าท าให้มีฉากจบที่หลากหลาย เช่น ฉากจบแบบไม่
ดี (Bad End) ฉากจบแบบมีความสุข (Good End) และฉากจบที่แท้จริงของเรื่อง (True End) เกมบาง

                                           
12 StasisInterrupted [pseud.], Outlast, accessed March 27, 2017, available from http://stasisinterrupted.com/ 

outlast/ 
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เกมจะมีฉากจบแยกตามตัวละคร และในหนึ่งตัวละครก็จะแบ่งเป็นฉากจบหนึ่งถึงสามแบบตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้เกมแนว Visual Novel มีฉากจบที่หลากหลายมากท่ีสุด  

ในกรณีที่ปรากฏร่วมกับเกมแนวอ่ืน โดยส่วนมากจะไม่จัดเกมดังกล่าวเป็นเกมแนว Visual 
Novel แต่จะถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภทการเล่น โดยส่วนมากจะถูกจัดในหมวดเกม Adventure หรือ 
RPG (Wikipedia, 2016) นอกจากส่วนเนื้อหาจะเป็นจุดขายหลักของเกมจึงจะจัดอยู่ในหมวด Visual 
Novel 

13ภาพที่ 14 Steins;Gate เกมแนว Visual Novel ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

14ภาพที่ 15 แผนผังเนื้อเรื่องและฉากจบในเกม Zero Escape แสดงลักษณะการ 
วางผังโครงเรื่องของเกมแนว Visual Novel 

                                           
13 ProfessorProf [pseud.] , Steins;Gate, accessed March 27, 2017, available from https://lparchive.org/ 

SteinsGate/Update%2041/ 
14 Quinones, Paul, Review: Zero Escape, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.dualshockers.com/review-zero-escape-virtues-last-reward/ 
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ทั้งนี้เกมในแต่ละประเภทอาจจะไม่ได้แยกจากกันโดนสมบูรณ์ เกมบางเกมอาจจะเกิดจากการ
ผสมผสานของเกมมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น เกมแนว Puzzle RPG จะเป็นเกมผจญภัยที่ผู้เล่นต้องไข
ปริศนาเพื่อด าเนินเนื้อเรื่องต่อไป 

 
2. ลักษณะของท่ัวไปของเกม RPG 

RPG ย่อมาจาก Role Playing Game ความหมายตามค าศัพท์หมายถึง การละเล่นที่ผู้เล่นจะ
สวมบทบาทเป็นตัวละครสมมติที่มีภูมิหลัง บทบาท หน้าที่ และความสามารถแตกต่างจากตัวผู้เล่น  แต่
ในทางปฏิบัติเมื่อพูดถึงเกม RPG จะหมายถึงเกมการละเล่นชนิดหนึ่งที่ เป็นเกมกระดาน หรือเกม
คอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้อเรื่องของเกมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด แตกต่างจากเกมประเภทอ่ืนที่ให้
ความส าคัญกับวิธีการเล่นหรือระบบเกม คือ การเล่นเกม RPG จะเป็นการเล่นเพ่ือเสพเนื้อเรื่อง โดยผู้เล่น
จะน าตัวละครออกผจญภัยท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแต่ละช่วงเพ่ือด าเนินเนื้อเรื่องไปให้ถึงตอนจบ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องการพัฒนาตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นเกมแนว Visual Novel 
(Wikipedia, 2017) 

เกม RPG เริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ. 2517 เมื่อส านักพิมพ์ Tactical Studies Rules, Inc. ได้
ตี พิมพ์หนังสือคู่มือการเล่นเกม  Dungeons & Dragons ที่ออกแบบโดย Gary Gygax และ Dave 
Arneson ก่อนจะย้ายไปสังกัดกับ Wizards of the Coast ในปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน  (Nakorn 
Srisomwongs, 2015) 

เกม Dungeons & Dragons เป็นเกม Table Top RPG คือ เป็นเกมที่ผู้เล่นจะมารวมกลุ่มเล่น
บนโต๊ะตัวเดียวกัน ในโลกสมมติที่ผู้ดูแลเกมสร้างขึ้น โดยเกม Dungeons & Dragons จะประกอบด้วย
หนังสือคู่มือและลูกเต๋าจ านวนหนึ่ง ในส่วนคู่มือจะประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ คู่มือของผู้เล่น คู่มือ
ของดันเจี้ยนมาสเตอร์ และสารานุกรมมอนสเตอร์ โดนทั้งสามเล่มจะกล่าวถึงกฎการเล่นเกม เทคนิค และ
วิธีการค านวณต่างๆ ส่วนลูกเต๋าจะใช้ทอยเพ่ือก าหนดค่าและตัดสินผลลัพธ์ 

 การเล่นเกม Dungeons & Dragons จะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายสร้างดันเจี้ยนและฝ่ายผู้
เล่น  ฝ่ายสร้างดันเจี้ยนจะมีหน้าที่สร้างโลก เหตุการณ์ และต าแหน่งปรากฏตัวของศัตรูโดยอ้างอิงข้อมูล
จากหนังสือคู่มือ การสร้างดันเจี้ยนอาจใช้เพียงกระดาษวาดเป็นภาพสถานที่และตีตารางเป็นช่องส าหรับ
เคลื่อนไหว และก าหนดต าแหน่งที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือใช้วัสดุต่างๆ ที่มีอยู่สร้างแบบจ าลองขึ้นมาก
ก็ได้ เมื่อสร้างเสร็จก็สามารถเชิญเพ่ือนให้มาร่วมเล่นเกมเป็นฝ่ายผู้เล่นส่วนตนเองมีหน้าที่ด าเนินเรื่องและ
ดูแลให้เกมด าเนินไปอย่างเรียบร้อย ส่วนฝ่ายผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครของตนเองขึ้นมาโดยอ้างอิงจาก
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หนังสือคู่มือ และออกผจญภัยไปในโลกที่ฝ่ายสร้างดันเจี้ยนสร้างขึ้น ระยะเวลาการเล่นเกมขึ้นอยู่กับการ
วางเนื้อเรื่องของฝ่ายผู้สร้างดันเจี้ยนและพฤติกรรมของฝ่ายผู้เล่น ท าให้อาจมีการหยุดเกมแล้วเล่นต่อใน
ภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

        15ภาพที่ 16 ลูกเต๋าแบบต่างๆ                         15ภาพที่ 17 หนังสือคู่มือประกอบการเล่นเกม 
Dungeons and Dragons 

 
16ภาพที่ 18 แผนที่ดันเจี้ยนแบบง่ายที่วาดลง
บนกระดาษหลายแผ่นน ามาต่อกัน 

 
 
 

17ภาพที่ 19 แผนที่ดันเจี้ยนแบบที่ใช้ชิ้นส่วน
ของเล่นสร้างเป็นแบบจ าลองสถานที่ 
 

 
 

                                           
15 Wikipedia, Dungeon & Dragons, accessed March 27, 2017, available from https://en.wikipedia.org/wiki 

/Dungeons_%26_Dragons 
16 Alabast [pseud.], Handmade randomized dungeon tiles, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.rpgbooster.com/handmade-randomized-dungeon-tiles/ 
17 Dravenforge.com, Sci-Fi Sets, accessed March 27, 2017, available from http://www.dwarvenforge.com/ 

scifi/ 
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การตัดสินแพ้ชนะจะอ้างอิงจากการที่ฝ่ายผู้เล่นสามารถด าเนินเรื่องไปถึงจุดจบได้หรือไม่ หากผู้
เล่นท าได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าตัวละครของผู้เล่นตายหมดถือว่าฝ่ายผู้สร้างดันเจี้ยนเป็นฝ่ายชนะ แต่โดย
ธรรมชาติของเกมแล้วฝ่ายผู้สร้างดันเจี้ยนต้องการให้ฝ่ายผู้เล่นเล่นเกมจนจบ จึงมักจะสร้างเงื่อนไขที่ท าให้
ผู้เล่นสามารถเล่นเกมจนจบได้ เช่น อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างตัวละครใหม่ มีตัวละครอ่ืนเข้ามาช่วยเหลือ 
อนุญาตให้ย้อนกลับไปที่จุดพักล่าสุด เป็นต้น (Nakorn Srisomwongs, 2558 ; Wikipedia, 2015) 

การตีพิมพ์คู่มือเกม Dungeons & Dragons ท าให้เกิดการเล่นเกมรูปแบบใหม่นอกเหนือจากเกม
วางแผน การละเล่นในรูปแบบนี้ช่วยเสริมสร้างความคิดและจินตนาการท าให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันตัวเกมก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบ คือมีการ
ก าหนดค่าต่างๆ เป็นตัวเลข เช่น ค่าความสามารถของตัวละคร ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์
ส าคัญ โอกาสที่ศัตรูจะปรากฏตัว เป็นต้น ซึ่งตัวเลขที่ก าหนดขึ้นมีผลต่อการความส าเร็จในการกระท า
ต่างๆ โดยดันเจี้ยนมาสเตอร์จะเป็นผู้ค านวณโดยอ้างอิงจากหนังสือคู่มือ และสรุปออกมาในลักษณะของ
ความเป็นไปได้ เช่น "มีโอกาสโจมตีโดน 80%" ก็จะตัดสินโดยการทอยลูกเต๋าที่มีตั้งแต่ 4 - 20 หน้า เพ่ือ
ตัดสินว่าจะโจมตีโดนหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการทอยลูกเต๋าเพ่ือก าหนดผลลัพธ์นี้เป็นต้นแบบของการสุ่มค่า
ความส าเร็จของเกมในยุคปัจจุบัน (Nakorn Srisomwongs, 2558 ; Wikipedia, 2015) 

เวลาต่อมา บริษัท Nintendo แห่งประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาเครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
ออกมาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 คือ เครื่องเกม Nintendo Entertainment System (NES) หรือ
เรียกกันโดยทั่วไปว่าแฟมิคอม โดยเครื่องแฟมิคอมจะอ่านข้อมูลที่เขียนอยู่ในตลับเกมเพ่ือแปลงข้อมูลแล้ว
ฉายบนจอโทรทัศน์ โดยผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครในเกมได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมที่เรียกว่า เกมแพด 
(Game Pad) คอนโทรลเลอร์ (Controller) หรือจอยสติ๊ก (Joystick) เครื่องเกมที่พัฒนาขึ้นมานี้ท าให้เกิด
อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ที่ค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเกม rpg เองก็ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนานี้เช่นกัน (Wikipedia, 2015) 

ในปี พ.ศ. 2529 บริษัท Enix ได้ผลิตและวางจ าหน่ายเกมแนว RPG ที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงระบบ
ของเกมจาก Dungeons & Dragons ทั้งด้าน รูปแบบการเล่นและวิธีค านวณ ท าให้เกม Dragon Quest 
เป็นเกม RPG เกมแรกที่ปรากฏบนเครื่องเกมคอมพิวเตอร์ และในปีต่อมา บริษัท Square ก็ได้วาง
จ าหน่ายเกม Final Fantasy ซึ่งเป็นเกมแนว RPG เช่นเดียวกับ Dragon Quest ทั้งสองเกมได้รับความ
นิยมอย่างมาก เนื่องจากตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่สนุกสาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกในตลับเกม
ในการค านวณผลลัพธ์ต่างๆ ท าให้การเล่นรวดเร็วและลื่นไหลกว่าการเล่นเกม  RPG ที่มีมนุษย์เป็น 
ผู้ควบคุม อีกทั้งยังมีภาพและเสียงประกอบที่ไพเราะ ท าให้เกมได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการ
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สร้างภาคต่อมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองเกมที่กล่าวมานี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเกม RPG รูปแบบ
ของเกมคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน (Wikipedia, 2015) 

เกม RPG หากจ าแนกตามประเภทการเล่นแล้วสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 
Action RPG และ Turn base RPG 

1.) Action RPG 
เกมแนว RPG ที่ใช้วิธีการควบคุมตัวละครแบบเกมแนว Action คือ ผู้เล่นจะควบคุมตัวละครให้

เคลื่อนไหว จู่โจม ป้องกัน หลบหลีก และใช้ทักษะพิเศษต่อสู้กับศัตรูแบบเรียลไทม์ คือ ศัตรูจะเคลื่อนไหว
ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ตลอดเวลา ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครให้เอาชนะศัตรูให้ได้ ซึ่งขอบเขตการควบคุมตัว
ละครจะแตกต่างกันไป เกมจะจ ากัดความสามารถตัวละครและสิทธิการเข้าฉากบางฉากไว้  และเงื่อนไข
การผ่านด่าน หรือเงื่อนไขการด าเนินเนื้อเรื่องไว้ตามรูปแบบของเกม RPG เพ่ือจูงใจให้ผู้เล่นด าเนินเนื้อ
เรื่องต่อไปจนถึงตอนจบ  

 
18ภาพที่ 20 การต่อสู้ในเกม Diablo 3  

 

                                           
18 Grath [pseud.], Diablo 3 Ultimate Evil Edition teszt, accessed March 27, 2017, available from 

https://gamepod.hu/teszt/diablo_3_ultimate_evil_edition_teszt/izgalmas_kalandok.html 
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2.) Turn Base RPG 
เกมแนว RPG แบบ Turn Base เป็นเกมที่ใช้การควบคุมตัวละครเป็นพิเศษ คือ เมื่อผู้เล่นเดินพบ

ศัตรู ไม่ว่าจะเดินเข้าปะทะตัวละครฝั่งศัตรู พบศัตรูจากการสุ่มในพ้ืนที่ หรือพบศัตรูตามที่เนื้อเรื่องบังคับ 
เกมจะตัดไปยังฉากต่อสู้ที่มีตัวละครทั้งสองฝ่ายอยู่ในฉาก มีตัวเลขแสดงค่าพลังชีวิตและเวทมนตร์ที่
เหลืออยู่ของฝั่งผู้เล่น หรือของทั้งสองฝ่าย เกมจะให้ผู้เล่นเลือกค าสั่งก าหนดการกระท าตัวละคร โดย
พ้ืนฐานจะมีโจมตี ใช้ทักษะหรือเวทมนตร์ ใช้ไอเทม และวิ่งหนี เมื่อก าหนดเสร็จตัวละครทั้งสองฝั่งจะ
โจมตีตามค าสั่งที่ได้รับ โดยล าดับการโจมตีขึ้นอยู่กับค่าความเร็วของตัวละครแต่ละตัว คนที่มีค่าความเร็ว
สูงกว่าจะได้โจมตีก่อนหรือได้เลือกค าสั่งก่อน เมื่อก าจัดศัตรูทั้งหมดได้เกมจะแสดงค่าประสบการณ์ เงิน 
และไอเทมท่ีได้รับ จากนั้นจะตัดภาพกลับไปที่ฉากแผนที่ให้ผู้เล่นเดินทางต่อ 

การเล่นแบบ Turn base เป็นลักษณะการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม RPG ซึ่งสืบทอดมาจาก
เกม Dungeons & Dragons เพราะในอดีตไม่มีเครื่องมือช่วยค านวณ และเกม RPG ก็มีค่าพลังและวิธี
ค านวณแบบละเอียดที่ต้องใช้เวลา และการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ จึงเกิดการเล่น
รูปแบบนี้ขึ้น 

 
19ภาพที่ 21 การเลือกค าสั่งในฉากต่อสู้ของเกม Final Fantasy VII 

                                           
19 Arcadesushi.com, Final Fantasy 7 Remake Change, accessed March 27, 2017, available from 

http://arcadesushi.com/final-fantasy-7-remake-changes/ 
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นอกจากนี้ยังมีเกมที่ที่พัฒนาจากเกมแนว Turn base คือ Tactical RPG หรือเรียกโดยทั่วไปว่า 
เกมแนว Tactics ซึ่งลักษณะโดยรวมจะคล้ายแนว Turn base แต่จะน าลักษณะบางส่วนจากเกมแนว 
Strategies มาปรับปรุง ท าให้มีเงื่อนไขเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง และภูมิประเทศในฉากก็ส่งผลต่อ
การต่อสู้อย่างมาก เช่น ตัวละครที่อยู่บนที่สูงจะมีระยะโจมตีของอาวุธระยะไกลเพ่ิมขึ้น  การเดินขึ้นที่สูง
หรือการเดินผ่านหนองน้ าจะท าให้ระยะเดินสั้นลง การโจมตีจากด้านหลังจะเพ่ิมความแม่นย าและพลัง
โจมตี เป็นต้น ด้วยองค์ประกอบที่เพ่ิมขึ้นมาท าให้เกมแนว tactics มีความซับซ้อนและใช้เวลาเล่นต่อฉาก
นานกว่าเกมแนว RPG ทั่วไป 

 
20ภาพที่ 22 ภาพจากเกม Final Fantasy 
Tactics Advance แสดงปัจจัยด้าน
ระยะทางและความสูงของฉากท่ีมีผลต่อ
การเล่น 

 
 

 
3. พัฒนาการของเกมออนไลน์ 

เกมออนไลน์ คือ เกมที่ให้ผู้เล่นที่เปิดบริการให้ผู้เล่นที่อยู่ต่างสถานที่สามารถเข้าเล่นได้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่พัฒนามาจากการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเล็กๆ เป็นเชื่อมต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ในประเทศ หรือในภูมิภาคนั้นทั้ งหมด ท าให้เกม
ออนไลน์เกมหนึ่งสามารถรองรับผู้เล่นได้มากกว่าเกมประเภทอ่ืน 

เกมออนไลน์เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่สมัยที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาในหน่วยงาน
ย่อย โดยเกมออนไลน์เกมแรกของโลก คือ Mazewar พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นเกมที่ผู้เล่นสองฝ่าย
ต่างเคลื่อนไหวในเขาวงกต เพ่ือต้นหาและก าจัดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอาวุธยิงของตน ในหน้าจอเกมจะแสดง
ภาพเส้นทางที่อยู่ด้านหน้าจากมุมมองสายตาตัวละคร และแผนที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ เมื่อพบศัตรูที่ควบคุม
โดยผู้เล่นคนอ่ืนจะมองเห็นเป็นปิศาจลูกตาอยู่ในฉาก (Wikipedia, 2015) 

                                           
20 Wikipedia, Final Fantasy Tactics Advance, , accessed March 27, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_Tactics_Advance 
 



31 
 

 
  

ปี พ.ศ. 2519 Will Crowther ได้เริ่มพัฒนาเกม Adventure เป็นเกมผจญภัยเกมแรกที่มีเพียง
ตัวหนังสือให้อ่าน เมื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นทางเลือกผู้เล่นต้องพิมพ์ค าสั่งว่าตนเองจะท าอะไร หลังจากนั้นตัว
เกมจะสรุปผลจากการกระท าให้ และด าเนินเรื่องต่อไป หลังจากท่ี Don Woods เข้าร่วมทีมพัฒนาก็มีการ
ทดลองน าระบบต่างๆ ของเกม Dungeons & Dragons เพ่ิมเข้ามาในเกม (Wikipedia, 2015) 

 
 
21ภาพที่ 23 เกม Maze war 
 
 
 
 
 
 

 
22ภาพที่ 24 เกม Adventure 

 

                                           
21 Digibarn.com, Xerox Maze War, , accessed March 27, 2017, available from http://www.digibarn.com/ 

collections/games/xerox-maze-war/ 
22 Mahney, Nathan P., Collossal Cave Adventure (1977), accessed March 27, 2017, available from 

http://crpgadventures.blogspot.com/2015/06/colossal-cave-adventure-1976.html 
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เกม  Avalon: The Legend Lives ของ  Yehuda Simmons เริ่มพัฒนาในปี พ.ศ. 2532 โดย
เสริมระบบต่างๆ ของ Dungeons & Dragons เป็นเกมที่มีแต่ข้อความเช่นเดียวกับ Adventure แต่ตัว
เกมได้พัฒนาให้ผู้เล่นจ านวนมากสามารถเข้าเล่นพร้อมกันและพบกันในเกมได้  ระบบดังกล่าวนี้ได้
กลายเป็นรากฐานในการวางระบบพ้ืนฐานของเกมออนไลน์ยุคต่อมา (Wikipedia, 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 

23ภาพที่ 25 เกม Avalon : The Legend Lives 
 

เกมออนไลน์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านภาพและระบบการเล่น  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2528 
Kelton Flinn และ John Taylor ได้น าเกม Island of Kesmai เปิดให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคิด
ค่าบริการ 12 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง หลังจากนั้นก็มีเกมที่ เริ่มเปิดให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่
เนื่องจากช่วงต้นของการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต ทางผู้ให้บริการยังก าหนดข้อจ ากัดการใช้งานไว้
ค่อนข้างมาก แต่ก็เริ่มลดข้อจ ากัดลงในเวลาต่อมา ท าให้เกมออนไลน์ได้รับการพัฒนามากขึ้น และในปี 
พ.ศ. 2540 Richard Garriott ผู้สร้างเกม Ultima Online ก็ได้บัญญัติศัพท์ MMORPG (Massive 
Multiplayer Roleplaying Game) หมายถึงเกมออนไลน์ที่ผู้ เล่นจ านวนมากจากหลายสถานที่สวม
บทบาทเป็นตัวละครในเกมเพ่ือนออกผจญภัยต่อสู้กับศัตรู (Wikipedia, 2015) 

หลังจากนั้นเกมออนไลน์ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเกมจ านวนมากท่ีเปิดให้บริการและปิด
ตัวลง โดยเกมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเกมหนึ่ง คือ เกม Ragnarok Online ของบริษัท Gravity ประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเกมที่ผสมผสานทั้งงานภาพ เสียง ระบบการเล่น และการผจญภัยได้อย่างลงตัว ท าให้
ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นเกมที่ท าให้วงการเกมออนไลน์ตื่นตัวมากขึ้น 

                                           
23 Elmaethor [pseud.], Avalon : The Legend Lives, accessed March 27, 2017, available from 

http://www.moddb.com/games/avalon-the-legend-lives/images/absolution#imagebox 
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เกมออนไลน์ในปัจจุบันส่วนมากเป็นเกมแนว MMORPG (Massive Multiplayer Online Role 
Playing Game) คือ เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นจ านวนมากจากต่างสถานที่เข้าไปสวมบทบาทเป็นตัวละครออก
ผจญภัยในโลกของเกม (Wikipedia, 2015) ซึ่งการเล่นโดยส่วนมากจะน ามาจากเกมแนว Action หรือ 
Action RPG ที่นอกจากจะให้ผู้ เล่นออกผจญภัยแล้ว ยังให้อิสระในการควบคุมตัวละครแก่ผู้ เล่น
ค่อนข้างมาก เพราะการเล่นที่ต้องใช้ไหวพริบและการตัดสินใจเฉพาะหน้าจะท าให้รู้สึกตื่นเต้น และดึงดูดผู้
เล่นได้ดีกว่าเกมแนว Turn Base อีกท้ังตัวระบบยังเอื้อให้ผู้เล่นได้ประลองฝีมือกับผู้เล่นด้วยกันอีกด้วย 

การเล่นเกมตัวเกมจะให้ผู้เล่นสร้างและปรับแต่งตัวละครตามท่ีตนเองต้องการ บางเกมจะให้ผู้เล่น
เลือกอาชีพที่ต้องการตั้งแต่ต้น ในขณะที่บางเกมจะให้ผู้เล่นท าภารกิจเปลี่ยนอาชีพในภายหลัง เมื่อสร้าง
ตัวละครเสร็จและเข้าสู่เกม ตัวเกมจะน าเสนอเนื้อเรื่องและแนะน าระบบพ้ืนฐานของเกมให้ผ่านภารกิจ
เบื้องต้น ก่อนจะปล่อยให้ผู้เล่นออกผจญภัยตามอิสระ 

การผจญภัยในเกม MMORPG ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูในฉากเพ่ือเพ่ิมระดับของตัวละคร 
และหาไอเทมสวมใส่ที่ดีขึ้น เพ่ือเข้าไปต่อสู้ในพ้ืนที่ที่มีความยากมากขึ้น ซึ่งบางพ้ืนที่จะถูกจ ากัดไว้ให้
เฉพาะคนที่ท าภารกิจที่ก าหนดได้ส าเร็จเท่านั้น แต่ในส่วนของภารกิจจะลดความส าคัญลงจากเกม RPG 
ปกติ ท าให้ผู้เล่นที่ไม่ต้องการทราบเนื้อเรื่องสามารถเล่นเกมได้โดยไม่ถูกจ ากัดมากนัก 

 
24ภาพที่ 26 การเปลี่ยนไอเทมสวมใส่และค่าสถานะที่เปลี่ยนไปในเกม Phantasy Star Online 2 

ที่มา : เกม Phantasy Star Online 2 
 

                                           
24 Sega Games co., Ltd, Phantasy Star Online 2 [computer program], Tokyo: Ota, 2016. 
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หลังจากท่ีเกมให้บริการได้ระยะหนึ่ง เกมออนไลน์ส่วนมากจะเปิดระบบ Raid และระบบสงคราม
ระหว่างกิลด์เพิ่มเข้ามาในภายหลัง 

ระบบ Raid คือการเพ่ิมด่านที่มีความยากมากกว่าปกติและจ าเป็นต้องใช้ผู้เล่นระดับเดียวกับ
ความยากของดันเจี้ยนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปจึงจะเอาชนะได้ ความยากของภารกิจมีหลายสาเหตุ เช่น มีศัตรู
จ านวนมาก ศัตรูมีพลังชีวิตและพลังโจมตีสูง และดันเจี้ยนมีเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ เป็นต้น ท า
ให้ของรางวัลที่ได้รับจากภารกิจ Raid มักเป็นไอเทมระดับสูงที่มีค่ามาก  

ระบบสงครามระหว่างกิลด์เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจากระบบต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง โดย
ส่วนมากระบบสงครามระหว่างกิลด์จะให้ผู้เล่นแต่ละกิลด์ต่อสู้กันเพ่ือยึดครองสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ผู้ที่
ยึดครองได้จะได้รับสิทธิและไอเทมพิเศษเฉพาะผู้ครองครองสถานที่ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งระบบจะ
เปิดให้ผู้เล่นเข้ามาโจมตีอีกครั้ง และฝ่ายป้องกันก็ต้องปกป้องสถานที่ไว้ให้ได้ ระบบทั้งสองอย่างที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นระบบที่พิสูจน์ฝีมือของผู้เล่นว่าในสนามรบที่ชุลมุน ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครตอบสนองต่อ
สถานการณเฉพาะหน้าและประสานกับผู้เล่นในกลุ่มได้ดีหรือไม่ ท าให้เป็นระบบที่เข้าถึงเฉพาะผู้เล่น
ระดับกลางถึงระดับสูงเป็นส่วนมาก 

 
25ภาพที่ 27 บรรยากาศก่อนเริ่มสงครามในเกม Linage II และการแสดงสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันความ

สับสน 

                                           
25 Gala [pseud.], Chronos power Ranking, accessed March 27, 2017, available from 

http://boards.lineage2.com/showthread.php?t=259645 



35 
 

 
  

 
26ภาพที่ 28 ภาพความชุลมุนในภารกิจประเภท Raid ของเกม PSO2 

4. วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น 
วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ เป็นเรื่องแต่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกเกมออนไลน์ของ

ตัวละครเอก เกมออนไลน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเป็นเกมออนไลน์แนว MMORPG เช่นเดียวกับเกม
ออนไลน์ที่เปิดให้บริการโดยทั่วไป แต่สอดแทรกจินตนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ท าให้ผู้เล่น
เกมออนไลน์ในวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ไม่ได้เล่นเกมผ่านมอนิเตอร์แล้วควบคุมตัวละครด้วยเมาส์หรือ
คีย์บอร์ด แต่จะสวมอุปกรณ์เล่นเกมที่ศีรษะ หรือเข้าไปนอนในแคปซูลพิเศษที่มีเครื่องมือที่ช่วยส่งคลื่น
สมองเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ ท าให้ผู้เล่นสามารถส่งสติสัมปชัญญะของตนเองเข้าไปในร่างกายที่อยู่ในโลกของ
เกม ท าให้ผู้เล่นควบคุมตัวละคร และรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เหมือนร่างกายของตน ส่วน
ร่างกายจริงจะอยู่ในสภาพนอนหลับ 

 
27ภาพที่ 29 ภาพจากการ์ตูน Sword Art Online แสดงร่างกายของผู้เล่นที่นอนหลับระหว่างเล่นเกม 

                                           
26 Sega Games co., Ltd, Phantasy Star Online 2 [computer program], Tokyo: Ota, 2016. 

 
27 Anderson, Steve, Would A Sword Art Online-Style Game Murder Human Civilization? , accessed March 

27, 2017, available from http://media.equityarcade.com/explore/articles/2016/01/02/would-a-sword-art-online-style-
game-murder-human-civilization/ 
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วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ปรากฏครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นช่วงที่เกม
ออนไลน์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย วรรณกรรมเรื่องแรกท่ีปรากฏ คือ หนังสือการ์ตูนเรื่อง Mahoujin 
Guru Guru หรือ คาถาพาต๊อง กุรุกุรุ หนังสือการ์ตูนเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางไปปราบ
จอมมารของผู้กล้านิเกะกับจอมเวทกุรุ  โดยตัวเรื่องมีวัตถุประสงค์ล้อเลียนเกม RPG ที่มีชื่อเสียง คือ เกม 
Dragon quest ของบริษัท Square และเกม Final Fantasy ของบริษัท Enix (Bakaupdate, 2014; 
Wikipedia, 2014) โดยใส่ลักษณะของเกมลงไปในงานเขียนประเภทการ์ตูน เช่น กล่องข้อความบรรยาย
เหตุการณ์ต่างๆ  เช่น มังกรร้ายปรากฏตัว , ผู้กล้าโจมตี, มอนสเตอร์รู้สึกขยะแขยง เป็นต้น และเป็นค่า
สถานะและความสามารถของตัวละครที่แสดงผลตัวอักษรและตัวเลขชัดเจน เช่น ผู้กล้าระดับ 1, HP (พลัง
ชีวิต) 23, MP (พลังเวทมนตร์) 30, ท่าไม้ตาย ดาบสายฟ้า เป็นต้น  

28ภาพที่ 30 (ซ้าย) การใช้กล่องข้อความบรรยาย
เหตุการณ์แบบเกม RPG ในเรื่อง คาถาพาต๊อง 
 
 
 
 
 

 
 
 

28ภาพที่ 31 (ขวา) กล่องข้อความบอกชื่อ ค่าสถานะ และค าบรรยายอาวุธในเรื่องคาถาพาต๊อง 
 

แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ใช่วรรณกรรมเอมออนไลน์โดยสมบูรณ์เพราะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นขณะที่
เกมออนไลน์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม แต่โครงสร้างที่
ปรากฏในเรื่อง อย่างเช่น กล่องข้อความ การระบุผลลัพธ์เป็นตัวเลข ก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมเกมออนไลน์ในเวลาต่อมา 

                                           
28 Mangapark.me, Mahoujin guru guru, accessed March 27, 2017, available from 

http://mangapark.me/manga/mahoujin-guru-guru 



37 
 

 
  

พ.ศ. 2543 กลุ่ม CyberConnect2 ในสังกัดบริษัท Bandai ก็ได้พัฒนาและวางจ าหน่ายเกมแรก
ของซีรีส์ .hack ของเครื่องเกม Sony Play Station2 โดยเนื้อเรื่องของเกมเกี่ยวกับการผจญภัยในเกม
ออนไลน์ของไคท์เพ่ือหาข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนที่กลายเป็นอยู่ในอาการโคม่าเพราะถูกสัตว์ประหลาดที่
ไม่เคยเห็นฆ่าในเกม โดยเกมซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นเกม และผจญภัย
ในโลกของเกมจริงๆ ไม่ใช่เพียงการผจญภัยในโลกต่างมิติที่มีลักษณะเหมือนเกม เกม .hack ได้รับความ
นิยมท าให้มีภาคต่อหลายภาค และมีภาคแยกในสื่อประเภทอ่ืน ทั้ง หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์การ์ตูน 
และนวนิยาย (Wikipedia, 2015 ; .hack//wiki, 2015 อ้างถึงใน.hack//Universe, 2015) 

 
29ภาพที่ 32 ผู้เล่นที่ถูกไวรัสจนอยู่ในอาการโคม่า  

เรื่อง คาถาพาต๊องกุรุกุรุ และ เกม .hack ต่างก็ถือว่าเป็นต้นก าเนิดของวรรณกรรมเกมออนไลน์ 
โดยวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ในยุคหลังได้รับลักษณะเฉพาะจากคาถาพาต๊องกุรุกุรุ คือ กล่องข้อความ
บรรยายสถานการณ์ และการแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข และได้รับโครงเรื่องจากเกม .hack คือ เป็น
การผจญภัยในเกมออนไลน์ของตัวละครเอก ซึ่งระหว่างผจญภัยอาจพบอันตรายที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้เล่น
ในโลกจริง 

แม้เกมซีรีส์ .hack จะได้รับความนิยมจนมีการสร้างภาคต่อขึ้นมาอีกหลายภาค แต่วรรณกรรม
แนวเกมออนไลน์ก็ยังไม่ได้รับการสร้างสรรค์ในสื่อประเภทการ์ตูน และนวนิยายมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2552 ส านักพิมพ์ Dengeki Bunko ได้ตีพิมพ์นิยายแนวเกมออนไลน์ของ Reki Kawahara เรื่อง Sword 
Art Online ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เล่นที่ติดอยู่ในเกมออนไลน์เสมือนจริง ไม่สามารถออกจากเกมได้จนกว่า
จะเอาชนะศัตรูตัวสุดท้ายบนชั้นที่ 100 และการถูกฆ่าในเกมจะท าให้เครื่องเกมแบบสวมศีรษะที่สวมอยู่ส่ง
คลื่นไมโครเวฟท าลายสมองท าให้ผู้เล่นถึงแก่ความตาย โดยนวนิยายเรื่องดังกล่าวได้รับความนิยมอย่าง
มากจนติดอันดับหนังสือขายดี อีกทั้งยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นแปลเป็น

                                           
29 .hack//wiki, Rena, accessed March 27, 2017, available from http://dothack.wikia.com/wiki/Rena 
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ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ baka-tsuki.com ท าให้นิยายเรื่องนี้ได้รับความนิยมจนเกิดกระแส
สร้างสรรค์วรรณกรรมเกมออนไลน์เป็นจ านวนมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทย  โดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับการดัดแปลงเป็นการ์ตูนทีวีออกเผยแพรในปี พ.ศ. 2556  (bakaupdate, 
2014 ; Wikipedia, 2014) 

พ.ศ. 2556 ส านักพิมพ์ Enterbrain ตีพิมพ์วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ของ Mamare Touno 
เรื่อง Log Horizon ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ติดอยู่ในโลกของเกมออนไลน์ Elder Tale หลังจากการ
อัพเดทเกมครั้งล่าสุด และไม่สามารถออกไปได้ ท าให้ต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่ในโลกท่ีคล้ายกับเกมออนไลน์
พร้อมกับหาทางกลับสู่โลกเดิม (bakatsuki.org, 2014 ; bakaupdate, 2014) ในด้านโครงเรื่องมีลักษณะ
คล้ายกับ Sword Art Online แต่ Log Horizon จะมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบของเกมชัดเจนกว่า ตัวเอกมี
ความสามารถโดดเด่นแต่ไม่มากจนเกินไป เน้นเรื่องความสัมพันธ์และหน้าที่ของบุคคลในสังคม ทั้งยังมี
ประเด็นด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้นิยายเรื่องนี้ช่วยท าให้วรรณกรรมเกมออนไลน์ได้รับความนิยม
มากขึ้น และท าให้เกิดรูปแบบการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการกระจายบทบาทไปยังตัวละครหลายๆ 
กลุ่ม แทนที่จะเจาะจงเฉพาะกลุ่มของตัวละครเอกเพียงกลุ่มเดียว 

 
5. วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ในประเทศไทย  

ก่อนที่จะมีวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์เกิดขึ้นในประเทศไทย วรรณกรรมแนวแฟนตาซีที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในรูปแบบนวนิยาย คือ นวนิยายแฟนตาซีแนวโรงเรียน
สอนพลัง และนวนิยายแฟนตาซีแนวผจญภัย นวนิยายแฟนตาซีแนวโรงเรียนสอนพลังได้รับต้นแบบมา 
จากนวนิยายแปลเรื่อง Harry Potter มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนสอนใช้พลังพิเศษ ส่วนนวนิยายแนว 
ผจญภัยมีต้นแบบจากนวนิยายเรื่อง Lord of the Rings ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยเพ่ือท าความฝัน
ให้เป็นจริง หรือเพ่ือแก้ไขวิกฤติที่ก าลังเผชิญอยู่ (รื่นฤทัย สัทพัจน์, 2560 : 27 – 28) 

วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์เริ่มพัฒนาไปพร้อมกับต่างประเทศ โดยในช่วงต้นจากกลุ่มคนที่ชอบ
เล่นเกมและติดตามเกมซีรีส์ .hack ได้เขียนเรื่องแต่งเกี่ยวกับเกมทั้งสองในรูปแบบนวนิยายประเภท Fan 
Fiction แต่ก็ไม่ได้แพร่หลายมากนัก 

ช่วงปี พ.ศ. 2545–2546 ปรากฏวรรณกรรมเกมออนไลน์เรื่องแรกของไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ 
หนังสือการ์ตูนเรื่อง Project Earth Online เขียนโดย ประจักษ์ จั่นเพ็ชร ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนราย
ปักษ์ Seed! ของบริษัทฟิวเจอร์เกมเมอร์ จ ากัด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ฌาน เด็กท่ีถูกรังแก ได้เล่นเกมโปรเจกต์
เอิร์ท ผลจากการเล่นเกมท าให้จิตใจของฌานค่อยๆ เพ่ิมโตขึ้น การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ออกมาสาม
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เล่ม และไม่เป็นที่รู้จักมากนัก รวมทั้งไม่ได้เน้นจุดเด่นเรื่องระบบของเกม ท าให้การจัดหมวดหมู่เอนเอียง
ไปทางการผจญภัยในโลกแฟนตาซี มากกว่าแนวเกมออนไลน์ (วิกิพีเดีย, 2015) 

ในปี พ.ศ. 2549 EXECUTIONAL มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล ของส านักพิมพ์สยาม
อินเตอร์คอมมิคส์ เริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Ckids ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกเกมออนไลน์เสมือนจริงของกานดา ด้วยเหตุการณ์
บางอย่างท าให้เขาเข้าร่วมในสงครามระหว่างกลุ่ม Game Master กับผู้เล่น (วิกิพีเดีย, 2015) ภายหลังได้
มีการเปิดเผยว่า AI ของผู้สร้างที่ควบคุมดูแลเกมสามารถมอบความสามารถพิเศษให้ผู้เล่นทุกคนได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อาจท าให้ผู้เล่นจ านวนมากเสียชีวิตเพราะความสามารถพิเศษเป็นพิษ โดยในเรื่องนี้ได้น า
ลักษณะเด่นของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์จากเรื่อง คาถาพาต๊อง มาใช้ โดยท าให้ดูจริงจัง และเน้นด้าน
การต่อสู้มากขึ้น ทั้งการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับมอนสเตอร์ และการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน 

 
 

30ภาพที่ 33 การใช้ตัวเลขบอกความรุนแรง และความคับ
ขันของสถานการณ์ใน เรื่อง Executional 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสการแต่งนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยเริ่มขึ้น เมื่อส านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้ตีพิมพ์  
นวนิยายแปลจากไต้หวัน เรื่อง ราชาแห่งราชันย์ ของจางอวิ๋น ในปี พ.ศ. 2550 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่น
เกมออนไลน์ของเฉิงเฟิง ซึ่งเกมออนไลน์ในเรื่องกลายเป็นแหล่มท าเงินท าให้แก่ผู้เล่นได้ และการเล่นเกม
นั้นก็ท าให้เฉินเฟิงได้รับสิ่งต่างๆ มากกว่าการฆ่าเวลา (วิกิพีเดีย , 2015) ซึ่งนวนิยายเรื่องดังกล่าวแตกต่าง

                                           
30 Neozero [นามแฝง], Executional – 282, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/topic/ 

35217548 
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จากเกม .hack ที่ไม่มีโปรแกรมที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นโดยตรง แต่อาจมีอันตรายจากกลุ่มที่มี
ความแค้นภายในเกมและออกไปท าร้ายนอกเกมแทน ซึ่งนวนิยายเรื่องดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิด
กระแสของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 นักเขียนนามแฝง ปากกาแดงด า แต่งนิยายแนวเกมออนไลน์
เรื่อง ยุทธภพออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นจ านวนมาก และได้รับการตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ในปีเดียวกันร่วมกับนวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่องอ่ืนๆ ประกอบกับกระแสของวรรณกรรมเรื่อง Sword 
Art Online จากประเทศญี่ปุ่น ท าให้เริ่มมีการสร้างสรรค์วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์มากขึ้น จน
กลายเป็นยุคของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ ต่อจากวรรณกรรมแฟนตาซีแนวโรงเรียนสอนพลังที่มี
ต้นแบบจากนวนิยายเรื่องแฮรี่ พ็อตเตอร์ ในที่สุด (เด็กดีดอทคอม, 2558 ; วิกิพีเดีย, 2558 ; Se-ed, 
2558) 

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์นอกจากการควบคุมตัวละครที่ใช้วิธีควบคุมร่างกายโดยตรงแล้ว ใน
ส่วนอื่นๆ จะใกล้เคียงกับเกมออนไลน์แนว MMORPG ในปัจจุบัน ทั้งระบบพ้ืนฐาน เช่น การแสดงค่าพลัง
ต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลข การเก็บของในช่องเก็บของที่อยู่ในหน้าต่างของระบบ ท าให้สามารถพกไอเทม
ต่างๆ ติดตัวได้เป็นจ านวนมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อต่อการเดินทาง ระบบการต่อสู้ที่ท าให้ผู้เล่นสามารถ
ใช้การเคลื่อนไหวพิเศษผ่านตัวละครแม้ว่าผู้เล่นจะไม่มีความสามารถเช่นนั้นในชีวิตจริง การประกาศ
รางวัลที่ได้รับจากการต่อสู้ การประกาศข้อความส าคัญจากระบบ เป็นต้น จนถึงระบบส าหรับผู้เล่น
ระดับสูง เช่น ระบบต่อสู้ระหว่างผู้เล่น ระบบ Raid และระบบสงครามระหว่างกิลด์ ก็ปรากฏในนวนิยาย
แนวเกมออนไลน์เช่นกัน โดยเฉพาะระบบสงครามระหว่างกิลด์ที่ปรับให้มีระยะห่างระหว่างสงครามแต่ละ
ครั้งมากขึ้น การต่อสู้ก็ดุเดือดและรุนแรงใกล้เคียงกับสงครามจริง ซึ่งนวนิยายแนวเกมออนไลน์ส่วนมาก
นิยมใช้สงครามระหว่างกิลด์เป็นเนื้อเรื่องส าคัญในช่วงหลังก่อนจบเรื่อง 

นวนิยายแนวเกมออนไลน์บางเรื่องจะเสริมประเด็นเรื่องอันตรายของการเล่นเกมออนไลน์ในโลก
เสมือนจริงเข้าไป โดยจะมีผู้ไม่หวังดีสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลให้เทคโนโลยีที่เชื่อมระบบประสาท
ท างานผิดพลาด และส่งสัญญาณไปยังร่างกายว่าได้รับบาดเจ็บแบบเดียวกับที่ได้รั บในเกมท าให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต เช่น ในเรื่อง Rabbit Saga เดวิดที่ 13 ใช้โปรแกรมที่ตัดระบบกรองความเจ็บปวดและใช้
มีดแทงหัวใจของทหารรับจ้างนายหนึ่ง ท าให้ร่างกายของทหารรับจ้างคนดังกล่าวรับรู้ว่าถูกแทง และเกิด
อาการช็อกเสมือนถูกแทงที่หัวใจจริงๆ หรือในอีกกรณีหนึ่งคือมีโปรแกรมดั้งเดิมท างานผิดพลาด หรือมีคน
ดัดแปลงท าให้การส่งสัญญาณไปสู่สมองผิดปกติและท าลายสมองของผู้เล่นผ่านเครื่องเกมที่ผู้เล่นสวมอยู่ 
ดังเช่น ในนวนิยายแปลเรื่อง Sword Art Online ที่ผู้สร้างเกมจงใจขังผู้เล่นไว้และสร้างโปรแกรมที่ท าให้
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เครื่องเกมที่สวมศีรษะอยู่ปล่อยคลื่นไมโครเวฟท าลายสมองผู้ เล่นที่ตาย หรือมีผู้พยายามถอด
เครื่องเล่นเกมออก แก่นของเรื่องในช่วงหลังจึงเกี่ยวกับการหาสาเหตุและวิธีแก้ไข และการต่อสู้กับผู้ก่อ -
เหตุ 

จากประสบการณ์ด้านการอ่าน ผู้ วิจัยสามารถสรุปลักษณะโดยทั่วไปของเกมออนไลน์ใน
วรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ได้ดังนี้ 

1.) เป็นเกมออนไลน์แนว MMORPG 
2.) เกมออนไลน์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 
3.) ผู้เล่นจะส่งสติสัมปชัญญะของตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวละคร และควบคุมร่างกายของตัวละคร

เหมือนร่างกายของตน 
4.) ผู้เล่นมีความทรงจ าจากโลกจริง และรับรู้ว่าตนเองก าลังเล่นเกมอยู่ 
5.) ตัวละคร NPC ที่ควบคุมโดย AI จะมีลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ามนุษย์ 
6.) เวลาในเกมเดินเร็วกว่าเวลาจริง แต่ผู้เล่นจะไม่รู้สึกว่าเวลาเดินเร็วกว่าปกติ แม้ว่าเวลาในเกม

จะผ่านไป 24 ชั่วโมง ในขณะที่โลกจริงผ่านไปไม่ก่ีชั่วโมงเท่านั้น 
7.) ระบบต่างๆ ในเกมมีลักษณะคล้าย MMORPG ในปัจจุบัน ใช้ตัวเลขแทนค่าต่างๆ และผู้เล่น

สามารถเรียกใช้หน้าต่างของระบบที่ท าหน้าที่เหมือนคอมพิวเตอร์และช่องเก็บของพกพาได้ตามต้องการ 
8.) สงครามระหว่างกิลด์มีความส าคัญมากและเป็นแก่นส าคัญในช่วงท้ายของเรื่อง 
9.) นวนิยายที่มีประเด็นเรื่องอันตรายจากเกมออนไลน์เสมือนจริงจะมีเนื้อหาช่ วงท้ายเกี่ยวกับ

การแก้ไขและยับยั้งอันตรายดังกล่าว 
จากข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะข้อ 

4 และข้อ 7 ที่เป็นลักษณะเฉพาะแตกต่างจากนวนิยายแนวแฟนตาซีอ่ืนๆ คือ ตัวละครเอกจะมีความ
หวาดกลัวต่อความตายค่อนข้างน้อย เพราะการตายในเกมโดยไม่มีไวรัสหรือโปรแกรมผิดปกติ ผู้เล่นจะ
สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้โดยมีระดับลดลงและสูญเสียทรัพย์สินส่วนหนึ่ง  และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่
สามารถกลับโลกของตนเองได้แบบนวนิยายแนวผจญภัยในโลกต่างมิติ เนื่องจากนวนิยายแนวผจญภัยใน
โลกต่างมิตินั้นตัวเอกจะถูกเรียกไปในโลกใบอ่ืนด้วยความไม่เต็มใจ และโดยส่วนมากจะไม่ปรากฏวิธีการ
เดินทางกลับไปยังโลกเดิมของตน ท าให้เกิดความรู้สึกโหยหาและกังวลว่าจะไม่สามารถกลับไปที่โลกของ
ตนเองได ้ 

ในส่วนการแทนค่าต่างๆ เป็นตัวเลขท าให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ง่ายกว่าตัวละครก าลังได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบคู่ต่อสู้ และการน าระบบหน้าต่างของเกมท าให้ผู้เล่นสามารถใส่ไอเทมไว้ในหน้าต่างระบบ ท าให้
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คล้ายกับเดินทางตัวเปล่าเพราะไม่ต้องแบกน้ าหนักจากสิ่งของที่พกติดตัว และยังติดต่อหรือท าธุระ
บางส่วนผ่านหน้าต่างของเกมได้ทันที 

นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีแนวใหม่ที่เกี่ยวกับตัวละครที่เกิด
ใหม่ในโลกต่างมิติ โดยที่ตัวละครดังกล่าวมีความทรงจ าในชาติก่อนของตนอย่างครบถ้วน โดยนวนิยายบาง
เรื่องสร้างโลกท่ีมีลักษณะคล้ายกับเกมออนไลน์ คือ มีการแสดงค่าสถานะ ระดับ น าระบบทักษะต่างๆ เข้า
มาใช้ นวนิยายแนวเกิดใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยจะเห็นได้จากรายชื่อนวนิยายแนวแฟนตาซีที่
ได้รับการตีพิมพ์ของประเทศญี่ปุ่น และในรายชื่อนวนิยายแปลที่ลงบนเว็บไซต์ต่างๆ (nekopost.net, 
2017 ; bakatsuki, 2017) จากสิ่งที่ปรากฏนี้ท าให้คาดการณ์ได้ว่านวนิยายแนวเกิดใหม่ในต่างโลกจะ
กลายเป็นกระแสนวการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของไทยในภายหลังแทนนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 

 
6. เรื่องย่อและแนวคิดหลักของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 6 เรื่อง 

ก่อนจะเข้าสู่บทถัดไป ผู้วิจัยจะขอสรุปเนื้อเรื่องของนวนิยายที่ใช้ศึกษาท้ัง 6 เรื่อง เพื่อให้เห็นเนื้อ
เรื่องหลักของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่จะใช้ศึกษา โดยแต่ละเรื่องมีเนื้อหาดังนี้ 

6.1. อาหมวยออนไลน์ 

 อาหมวยตัวละครเอกของเรื่องเข้าเล่นเกมออนไลน์เสมือนจริงของบริษัท GWL ในฐานะ
ผู้ปกครองของวิน หลานชายของตนเอง ด้วยวิธีการเล่นที่แปลกจากผู้เล่นคนอ่ืนท าให้อาหมวยได้รับทักษะ
หลายชนิดและสัตว์เลี้ยงระดับสูงหลายตัว ระหว่างผจญภัยอาหมวยได้ร่วมกลุ่มกับผู้เล่นระดับแนวหน้า
หลายคน เช่น ตะขอกรงเล็บเหยี่ยว ฮาเดส และมิคาเอล 

 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่พนักงานและผู้เล่นหลายคนตกอยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากถูก
โปรแกรมในเขตนรกท าร้าย และยังมีกลุ่มมาเฟียที่ต้องการโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งเอนโดรฟินที่ทีม
พัฒนาโปรแกรมซ่อนไว้ในเขตนรก กลุ่มผู้บริหารเกมและสมาชิกกิลด์ใหญ่จึงร่วมมือกันเปิดประตูเขตนรก
เพ่ือให้มิคาเอลและอาหมวยลงไปน าไข่มังกรนรกานต์ที่เป็นไอเทมส าหรับทีมพัฒนาโปรแกรมในเขตนรก
เพ่ือช่วยคนที่ตกอยู่ในอาการโคม่า ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับต ารวจสากลเพ่ือจับกุมกลุ่มมาเฟีย ในบท
สุดท้ายของเรื่องกลุ่มตัวเอกสามารถท าส าเร็จทั้งสองเป้าหมาย หลังจากนั้นมิคาเอลและอาหมวยก็แต่งงาน
กัน 
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 แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การมีความกล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 
การปฏิบัติกับผู้อ่ืนโดยตัดสินจากการกระท าไม่ใช่ตัดสินจากชาติก าเนิด และการกระท าที่เป็นอาชญากรรม
จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

6.2. Adventure World Online 

 ชางหลง ตัวละครเอกของเรื่องเดินทางผ่านสถานที่จัดงานฉลองของเกม Adventure 
World Online และได้สมัครเข้าเล่นเกม หลังเข้าเกมในช่วงแรกชางหลงได้ภูตจิ้งจอกคิทสึเนะที่แปลงเป็น
คนได้เป็นสัตว์เลี้ยง และพิชิตสุสานโจรสลัดเดวี่โจนส์ได้โดยบังเอิญ ท าให้ได้รับไอเทมที่ช่วยในการต่อสู้เป็น
จ านวนมาก และออกผจญภัยไปในพ้ืนที่ต่างๆ ระหว่างเดินทางชางหลงได้ร่วมกลุ่มกับผู้เล่นของกิลด์เพ
นดรากอนบ่อยครั้ง 

 ชางหลงออกเดินทางในโลกเกมโดยมีเหตุการณ์ส าคัญคือภารกิจสืบทอดบัลลังก์ราชาโจร
สลัด การต่อสู้กับผู้สืบทอดบัลลังก์ราชาโจรสลัดคนอื่น และการช่วยเหลือผู้เล่นแทนคุณ ซึ่งแยกไปรวมกลุ่ม
กับผู้เล่นอีกคนที่กลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ราชาโจรสลัดอีกคนหนึ่ง ก่อนที่ตัวเกมจะประกาศอัพเดทแพท
เข้าสู่ช่วงสงคราม 

 แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การมีความกล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 
การปฏิบัติกับผู้อ่ืนโดยตัดสินจากการกระท าไม่ใช่ตัดสินจากชาติก า เนิด และความเมตตาที่มีต่อผู้ที่ก าลัง
เดือดร้อน 

 

6.3. Evolution Online 

 เมฆาเข้าเล่นเกม Evolution Online ที่ผู้ให้บริการประกาศจะมอบเงินรางวัล 10 ล้าน
บาทให้แก่ผู้ที่เคลียร์เกมได้ เพราะรู้สึกสนใจโฆษณาของเกม หลังเจ้าเล่นเมฆาออกผจญภัยท้าทายภารกิจ
และศัตรูต่างๆ โดยไม่เกรงกลัว ด้วยฝีมือการต่อสู้และสติปัญญาท าให้เมฆาถูกจักรพรรดิฟ้าและราชาลมที่
เป็นผู้เล่นที่มีสิทธิ์จบเกมสูงสุดเพ่งเล็งถึงขนาดลงมาจัดการด้วยตัวเอง แต่เมฆาก็หนีรอดไปได้ 

เมฆาที่รอดจากผู้เล่นระดับสูงเริ่มพัฒนาฝีมือและสร้างกองก าลังของตนเองจนเริ่ม
ต่อต้านกิลด์ใหญ่ๆ ได้ ในช่วงท้ายของภาคแรกเมฆาสามารถลวงราชาลมให้ตกหลุมพรางได้แถมยังได้พาลี 
NPC ที่เป็นพนักงานของเกมเข้ามาเป็นพวกได้ รวมทั้งสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งยังสามารถยึดเกาะเริ่มต้นได้ ท า



44 
 

 
  

ให้กลุ่มของเมฆากลายเป็นผู้เล่นที่มีสิทธิ์จบเกมสูงสุดคนหนึ่ง และตัวเกมก็ปิดอัพเดทตัว เกมเข้าสู่ช่วง
สงครามที่ผู้เล่นที่ตายในช่วงนั้นจะไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้อีก 

แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การมีความกล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 
การพัฒนาตนเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ การไม่ยอมจ านนต่อผู้มีอ านาจที่ใช้อ านาจในทางมิชอบ และการ
วางแผนและการพิจารณาอย่างมีสติรอบคอบเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

6.4. Monster Soul Online 
ศิลา ตัวละครเอกของเรื่องได้รับบาดเจ็บจากการประลองกับมนตรา แพทย์จึงแนะน าให้

เล่นเกมออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือท ากายภาพบ าบัดผ่านระบบเชื่อมประสาทระหว่างที่ร่างกายรักษาตัว ศิลา
เลือกเกม Monster Soul Online 

ศิลาเล่นเกมโดยเลือกเป็นเผ่าสไลม์ ระหว่างออกผจญภัยในเกมศิลาประกาศตัวเป็นศัตรู
กับกิลด์ของมนตราอย่างชัดเจน ศิลาออกเดินทางตามหาข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์และฝึกวิชาไปใน
ขณะเดียวกัน หลังเดินทางไปช่วงหนึ่งศิลาก็ได้พบกับอาจารย์และได้รับรู้ว่าเกมที่เล่นอยู่เป็นเกมที่จอมยุทธ์
หลายคนใช้ฝึกวิชาในเกมเพ่ือให้ส่งผลถึงร่างกายจริงๆ และการชนะสงครามในเกมเป็นเงื่อนไขที่มนตราจะ
ขึ้นเป็นผู้สืบทอดสมาคมจ้าวยุทธภพ ส่วนทางมนตราฝึกวิชาลมหายใจมหาเทพที่ส่งผลให้อายุสั้นลงใน
ความเป็นจริงแลกกับพลังมหาศาล เพ่ือปรับปรุงสมาคมใหม่ก่อนที่ตนเองจะตาย 

ตัวเกมเข้าสู่ช่วงสงคราม ศิลาได้ก่อตั้งกองทัพต่อสู้กับมนตราพร้อมกับกองก าลังที่สามท่ีมี
ความแค้นกับมนตรา การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด จนในที่สุดศิลาก็ต่อสู้ตัดสินตัวต่อตัวกับมนตรา ศิลา
ได้รับชัยชนะและกลายเป็นประมุขคนใหม่ของสมาพันธ์จ้าวยุทธภพ ส่วนมนตราถูกท าลายวิชาทั้งหมดแต่ก็
บรรลุเคล็ดวิชาลมหายใจมหาเทพที่แท้จริงท าให้ร่างกายแข็งแรงกว่าคนปกติและอายุกลับมายืนยาวเท่า
เดิม หลังสงครามจบและออกจากเกม ทั้งคู่ถูกจู่โจมโดยศัตรูของสมาคม แต่หนีรอดมาได้ ศิลาตัดสินใจ
สลายสมาคมในฉากหน้าและใช้เกมออนไลน์เป็นแหล่งติดต่อและฝึกฝนเพ่ือหาทางโต้กลับ 

แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถของตนเอง การไม่ยอมจ านนต่อผู้ที่ใช้
อ านาจในทางมิชอบ และการมองสิ่งต่างๆ ให้รอบด้านโดยไม่ยึดติดกับมุมมองเพียงด้านเดียว 

 

6.5. Rabbit Saga 

รีอาตัวละครเอกเล่นเกมออนไลน์ Fate Blood Online โดยแข่งกับพ่ีชายว่าใครจะหา
ตัวจริงอีกฝ่ายเจอก่อน โดยระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลรีอาเห็นภาพการต่อสู้คัดเลือกราชาของโลกที่เผ่า
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กระต่ายรูก้าเป็นฝ่ายชนะ เมื่อเข้าเกมได้รีอาจึงเลือกเล่นเผ่าครึ่งรูก้า ซึ่งมีค่าสถานะต่ า แต่แลกกับการเป็น
ที่รักของ NPC 

รีอาเล่นเกมโดยได้รับความช่วยเหลือผู้เล่นเอส และ NPC ตามสถานที่ต่างๆ โดยภารกิจ
ที่ส าคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจวิญญาณพิทักษ์เมืองซีอาน ท าให้รีอาเริ่มมีชื่อเสียง หลังจากเดินทางไปอีก
ช่วงหนึ่งรีอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุบเขาปิดตายของเผ่าเท็นงุกับเผ่างูขาว ซึ่งเกิดจากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี
ต้องการข้อมูลช่วงที่เกมก าลังพัฒนาจาก AI ของมังกรฟ้าที่ซ่อนตัวอยู่ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยบังเอิญของรี
อาช่วยปลดปล่อยทั้งสองเผ่าออกมาสู่โลกภายนอก แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวก็ส่อเค้าไปในทางไม่ดี
เนื่องจากมีผู้พัฒนายาที่ส่งผลให้ระบบตัดความเจ็บปวดไม่ท างาน ส่งผลให้ร่างกายเข้าใจว่าบาดแผลในเกม
เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจริงๆ ซึ่งส่งผลให้หัวใจล้มเหลวได้ โดยผู้ที่รู้เรื่องนี้มีเพียงกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่
ตกเป็นเหยื่อ กับผู้เล่นเดมวิดที่เป็นผู้ใช้ยาชนิดนี้เท่านั้น 

แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การท้าทายและพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการท า
ความเข้าใจความสามารถที่ตนเองมี การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีสันติผ่านการเจรจา และการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่เกี่ยวข้องกับชาติก าเนิด 

 

6.6. Real Dream Online 

ตัวละครเอกของเรื่องประสบอุบัติเหตุถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสจนประสาทการเชื่อมต่อ
ระหว่างสมองกับร่างกายมีปัญหา ผู้ที่รักษาได้มีเพียง AI ที่ดูแลเกม Real Dream Online ที่จะรับฟังค า
ขอจากผู้ชนะสงครามที่มีทุก 3 เดือนในความเป็นจริง หรือ 1 ปีในเกมเท่านั้น แพทย์จึงใช้เครื่องเกม
เชื่อมต่อส่งตัวละครเอกเข้าสู่เกม โดยตัวเอกใช้ชื่อว่าเมอบิอุส 

เมอบิอุสออกเดินทางในเกมพร้อมกับช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่สนใจว่าจะเป็นผู้เล่น
หรือ NPC ท าให้ได้รับความนิยมจนมีพันธมิตรและผู้ติดตาม โดยเฉพาะตัวละครหญิง 5 คนที่ติดตามมาใน
ฐานะคนรัก แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความบาดหมางกับสมาคมใหญ่ทั้ง 3 สมาคมที่มีอ านาจในเกมจน
เกิดการต่อสู้กันหลายครั้ง 

แนวคิดหลักของเรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถของตนเอง การให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ที่ก าลังเดือดร้อน การไม่ยอมจ านวนต่อผู้มีอ านาจที่ใช้อ านาจในทางมิชอบ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเท่า
เทียมโดยไม่เกี่ยวข้องกับชาติก าเนิด และมุมมองด้านความรักที่มองว่าความรักคือการดูแลและมอบ
ความสุขให้แก่คนที่รัก 
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 จากเรื่องย่อและแนวคิดหลักของเรื่องนี้ จะน าไปสู่บทถัดไปที่วิเคราะห์พฤติกรรมที่ปรากฏใน
เนื้อหาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ ด้วยทฤษฎีโครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้ง 6 เรื่องว่า แต่ละเรื่องมีโครงสร้างเป็นอย่างไร และ
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่าง
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บทท่ี 3  
การศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย 

 
 ในบทนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง
นิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา  

การศึกษาโครงสร้างนิทาน ของวลาดิมีร์ พรอพพ์ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างของนิทาน
ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง โดยน าทฤษฎี Synatagmatic ที่เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดย
เปรียบว่าโครงสร้างของนิทานเหมือนกับไวยากรณ์ของภาษา การด าเนินเรื่องของนิทานเปรียบได้กับ
ไวยากรณ์ของประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม ในขณะที่นิทานจะใช้พฤติกรรมแทนองค์ประกอบดังกล่าว 
โดยพรอพพ์ให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับของพฤติกรรมหลักของตัวละคร (ศิราพร ณ ถลาง และ 
พิชญาณี เชิงคีรี, 2554 : 29; วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์, 2535 : 150)  
 จากการศึกษานิทานรัสเซีย 100 เรื่อง พรอพพ์ ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 4 ข้อ คือ  

1. พฤติกรรมของตัวละครจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าใคร (who) เป็นผู้กระท า 
และกระท าอย่างไร (how)  

2. จ านวนพฤติกรรมในนิทานรัสเซียที่น ามาศึกษามี 31 พฤติกรรม  
3. การล าดับพฤติกรรมในเรื่องต่างๆ จะเหมือนกัน  
4. นิทานมหัศจรรย์ทั้งหมดมีโครงสร้างแบบเดียวกัน 

 ผลการศึกษานิทานรัสเซีย 100 เรื่อง พรอพพ์พบว่านิทานจะเริ่มด้วยการการกล่าวถึงความเป็นมา

ของตัวละคร แทนค่าด้วย () ตามด้วยพฤติกรรมหลักใน 31 พฤติกรรม ดังนี้ 

1. สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าออกไปจากบ้าน ()
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2. ตัวเอกถูกห้ามไม่ให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง () 

3. ข้อห้ามนั้นถูกละเมิด () 

4. ตัวโกงพยายามสืบหาข้อมูลของตัวเอก () 

5. ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก () 
6. ตัวโกงพยายามที่จะตบตาตัวเอก เพ่ือที่จะลักพาตัวเอก หรือครอบครองทรัพย์สินของตัวเอก  

()  

7. ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง () 
8. พฤติกรรมของตัวโกง ตัวโกงท าร้ายหรือท าอันตรายสมาชิกในครอบครัว (A) 
9. เมื่อเกิดความโชคร้ายหรือความขาดแคลน ตัวเอกถูกขอร้องหรือได้รับค าสั่งให้ไปค้นหา ตัวเอก

ได้รับอนุญาตให้ไปหรือถูกส่งตัวไปหา (B) 
10. ตัวเอกยินยอมที่จะไปเสาะหา (C) 

11. ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน () 
12. ตัวเอกได้รับการทดสอบ, ถามค าถาม, ถูกโจมตี ซึ่งต้องท าให้ต้องมีผู้วิเศษหรือคนมาช่วย  

(D) 
13. ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (ในด้านบวกหรือในด้านลบ) (E) 
14. ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
15. ตัวเอกออกเดินทาง (G) 
16. ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
17. ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
18. ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ (J)  
19. ความโชคร้ายหรือความขาดแคลนนั้น ๆ หมดไป (K) 

20. ตัวเอกกลับบ้าน () 
21. ตัวเอกถูกตามล่า (Pr) 
22. การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
23. ตัวเอกซ่ึงไม่มีใครรู้จักกลับบ้านหรือไปยังเมืองอ่ืน (O) 
24. การปลอมเป็นตัวเอก (L) 
25. ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
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26. ตัวเอกท างานส าเร็จ (N) 
27. ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 
28. คนที่ปลอมเป็นตัวเอกถูกเปิดเผย (Ex) 
29. ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 
30. ตัวโกงหรือคนท่ีปลอมเป็นตัวเอกถูกลงโทษ (U) 
31. ตัวเอกแต่งงานและขึ้นครองบัลลังก์ (W) 
ในพฤติกรรมหลัก 31 พฤติกรรม พรอพพ์ยังได้ก าหนดพฤติกรรมย่อย ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

พฤติกรรมหลัก อีกหลายพฤติกรรม โดยจะขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ดังนี้ 
A พฤติกรรมของตัวโกง  

A1 หมายถึง ตัวโกงลักพาตัวเอก  
A2 หมายถึง ตัวโกงจับผู้ช่วยเหลือหรือผู้มีอ านาจวิเศษได้  
A3 หมายถึง ตัวโกงท าลายพืชผล 
A4 หมายถึง ตัวโกงขโมยแสงแดด 
A5 หมายถึง รูปแบบต่างๆ ของการขโมย 
A6 หมายถึง ตัวโกงท าร้ายตัวเอกจนบาดเจ็บหรือพิการ 
A19 ตัวโกงประกาศสงคราม  

G ตัวเอกออกเดินทาง 
G1 หมายถึง ตัวเอกเหาะไป 
G2 หมายถึง ตัวเอกข่ี (ม้า) ไป เดินทางทางบกหรือทางน้ า 
G3 หมายถึง ตัวเอกถูกพาไป 
G4 หมายถึง ตัวเอกไปตามเส้นทางที่ถูกชักน า  

(ศิราพร ณ ถลาง และพิชญาณี เชิงคีรี, 2544 : 40 - 44) 
ในการน าพฤติกรรมที่ปรากฏมาวิเคราะห์โครงสร้างของนิทาน ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างจากการ

วิเคราะห์โครงสร้างส่วนหนึ่งของเรื่อง “หงส์ – ห่าน” ของวลาดิมีร์ พรอพพ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
 

เนื้อหา เหตุการณ์/พฤติกรรม 
    ณ ที่แห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ พวก
เขามีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคน 

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น () 
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    หญิงชราพูดกับลูกสาวว่า “ลุกจ๊ะ, ลูกจ๊ะ” 
“พ่อกับแม่ก าลังจะออกไปท างานข้างนอก แล้ว
พ่อกับแม่จะกลับมาเอาขนมปังชิ้นเล็กๆ มาให้หนู
นะ แล้วจะกลับมาเย็บเสื้อตัวใหม่ให้หนู และซื้อ
ผ้าพันคอผืนเล็กๆ มาฝากด้วย แต่ลูกต้องดูแล
น้องชายคนเล็ก และอย่าให้เขาออกไปที่สนาม
หน้าบ้านนะ” 
 

การห้าม () 

    หลังจากนั้นพ่อและแม่ก็ออกจากบ้านไป สมาชิกของครอบคัวที่มีอายุมากกว่าออกไปจากบ้าน 

(1) 

    และลูกสาวก็ลืมเรื่องที่พ่อแม่สั่งให้เธอท าอะไร แรงกระตุ้นที่ท าให้ละเมิดข้อห้าม (M) 
    เธอวางน้องชายตัวเล็กของเธอใต้หน้าต่างบน
สนามหญ้าแล้ววิ่งออกไปที่สนาม เธอเพลิดเพลิน
กับการเล่นอย่างสนุกสนาม 

ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก () 

    ระหว่ างนั้นมีหงส์ -ห่ าน บินลงมาจับตั ว
เด็กชายตัวน้อยไปด้วยปีกอันแข็งแรง 

ตัวโกงลักพาตัวเอก (A1) 

 
หลังจากวิเคราะห์จนจบเรื่องแล้ว วลาดิมีร์ พรอพพ์ได้น าพฤติกรรมทั้งหมดของเรื่อง หงส์-ห่าน 

มาเรียงต่อกันได้เป็นโครงสร้าง ดังนี้ 

111A1 C [ D E1 ]   G4 K1  [ Pr1 D1 E1 F9 = Rs4 ]3 

                                                D7 E7 F9 
ในภายหลัง พรอพพ์ได้น าโครงสร้างของเรื่องหงส์-ห่าน ไปวิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างของนิทาน

พ้ืนบ้านเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือหาโครงสร้างร่วมของนิทานพ้ืนบ้านที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน และจ าแนกเป็น
หมวดต่างๆ ตามลักษณะของโครงสร้างพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่อง (ศิราพร ณ ถลาง และพิชญาณี เชิงคีรี, 
2544 : 29 - 31) โดยในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกัน 
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1. การวิเคราะห์โครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยตามแนวคิดโครงสร้างนิทาน 
จากการศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์ 6 เรื่อง ได้แก่ 1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Adventure 

World Online 3.) Evolution Online 4.) Monster Soul Online 5.) Rabbit Saga 6.) Real Dream 
Online ผู้วิจัยพบว่าเมื่อน าพฤติกรรมที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยทั้ง 6 เรื่องมารวมกัน 
มีพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมที่ปรากฏในทฤษฎีโครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์  19 
พฤติกรรม ดังนี้ 

1. ตัวโกงพยายามสืบหาข้อมูลของตัวเอก () 

2. ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก () 
3. ตัวโกงพยายามที่จะตบตาตัวเอก เพ่ือที่จะลักพาตัวเอก หรือครอบครองทรัพย์สินของตัวเอก 

()  

4. ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง () 
5. พฤติกรรมของตัวโกง ตัวโกงท าร้ายหรือท าอันตรายสมาชิกในครอบครัว (A) 
6. ตัวเอกได้รับการทดสอบ, ถามค าถาม, ถูกโจมตี ซึ่งต้องท าให้ต้องมีผู้วิเศษหรือคนมาช่วย  

(D) 
7. ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (ในด้านบวกหรือในด้านลบ) (E) 
8. ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
9. ตัวเอกออกเดินทาง (G) 
10. ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
11. ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
12. ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ (J) 
13. ความโชคร้ายหรือความขาดแคลนนั้น ๆ หมดไป (K) 
14. การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
15. ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
16. ตัวเอกท างานส าเร็จ (N) 
17. ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 
18. ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 
19. ตัวเอกแต่งงานและขึ้นครองบัลลังก์ (W) 
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ในการศึกษาหากผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ตรงกับพฤติกรรมย่อยของ
พฤติกรรมหลักแล้ว ผู้วิจัยจะใช้สัญลักษณ์ของพฤติกรรมย่อยแทน เช่น ใช้ A6 หมายถึง ตัวโกงท าร้ายตัว
เอกจนบาดเจ็บหรือพิการ, A14 หมายถึง ตัวโกงฆ่าตัวเอก, A19 หมายถึง ตัวโกงประกาศสงคราม, E5 
หมายถึง ตัวเอกแสดงความเมตตา, E7 หมายถึง ตัวเอกท าตามค าร้องขอ เป็นต้น โดยในกรณีที่ปรากฏ
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมหลักชนิดเดียวกันตั้งแต่ 2 พฤติกรรมขึ้นไปในช่วงที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจะใช้
แทนด้วยพฤติกรรมหลักเพียงพฤติกรรมเดียว เช่น ในเหตุการณ์ช่วงเดียวกันตัวละครเอกได้ไกล่เกลี่ยให้
กลุ่มผู้เล่นสองกลุ่มยุติการทะเลาะเบาะแว้ง และในขณะเดียวกันก็เสนอตัวช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจน
ส าเร็จลุล่วง ซึ่งตรงกันพฤติกรรม E5 ตัวเอกแสดงความเมตตา และ E6 ตัวเอกไกล่เกลี่ยการทะเลาะเบาะ
แว้ง ผู้วิจัยจะใช้พฤติกรรม E ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ ในการวิเคราะห์แทนพฤติกรรมย่อยของทั้งสอง
พฤติกรรม 

นอกจากพฤติกรรม 19 พฤติกรรมที่กล่าวมาแล้ว ยังปรากฏพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏในทฤษฎี
โครงสร้างนิทานพื้นบ้าน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ คือ 1.) การประกาศเข้าสู่
ช่วงสงครามที่กลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์รวมตัวกันต่อสู้กับผู้เล่นกลุ่มอ่ืนเพ่ือแย่งชิงหรือปกป้องสถานที่ส าคัญ 
โดยผู้ที่ครอบครองสถานที่ส าคัญได้ทั้งหมด หรือท าให้กลุ่มของผู้เล่นอ่ืนสูญเสียสิทธิ์การเข้าร่วมสงครามจะ
กลายเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลที่มีค่าจากระบบ ซึ่งการประกาศสงครามนี้เป็นการประกาศสงครามโดย
กลุ่มผู้บริหารผ่านตัวเกม ไม่ใช่การประกาศสงครามโดยผู้เล่นด้วยกัน 2.) การเกิดอันตรายกับผู้เล่นเกม 
หรือกลุ่มผู้ให้บริการเกม โดยเป็นผลจากการดัดแปลงเครื่องเกม การสร้างไวรัส หรือความผิดปกติจาก
โปรแกรมของเกม ท าให้ผู้ที่ถูกโจมตีจนตายภายในเกมภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดตกอยู่ในอาการโคม่าหรือ
เสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากเครื่องเกมที่ปรากฏในเรื่องใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบประสาทของผู้เล่น
เพ่ือส่งจิตใจเข้าสู่โลกของเกม ผู้วิจัยจึงก าหนดพฤติกรรมใหม่ที่ไม่ปรากฏเพ่ือใช้ในการศึกษานี้เป็น
พฤติกรรมที่ 20 และ 21 คือ  

20.) การประกาศเข้าสู่ช่วงสงครามโดยระบบของเกม (War)  
21.) อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นผ่านระบบเชื่อมประสาทสมองของเครื่องเกม (Mnd) 
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ใช้เครื่องหมาย [.....]n ซึ่งมีความหมายว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนด้วยกัน

เป็นชุดเหตุการณ์ และจะเกิดขึ้นด้วยกันเสมอ และ n จะแทนด้วยตัวเลข หมายถึงจ านวนครั้งที่เกิดชุด
เหตุการณ์ดังกล่าว 

หลังจากก าหนดพฤติกรรมที่ใช้ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยพบว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท โดยจ าแนกจากการปรากฏของพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) คือ 
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1.) นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 2.) นวนิยายแนวเกม
ออนไลน์ที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) โดยผู้วิจัยได้จัดท าตารางโดยน าเนื้อหา
หลักของเรื่องมาตีความเป็นพฤติกรรม โดยได้ผลการศึกษาในแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 

 
1.1. เกมออนไลน์ที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 

1.1.1. อาหมวยออนไลน์ 

เนื้อหา เหตุการณ์/พฤติกรรม 

    อาหมวยเข้าเล่นเกมพร้อมกับหลานชายชื่อวิน  
เนื่องจากความผิดพลาดระหว่างสร้างตัวละคร 
ท าให้อาหมวยในเกมอายุลดลง 10 ปี 

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น () 
ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 

    อาหมวยแยกกับวินไปท าภารกิจที่ก าลังจะถูก
ถอดออกจากเกม ท าให้ได้ทักษะและพลังจิต
จ านวนมาก ก่อนจะกลับมารวมกันและสร้าง 
อัลติเมทโกเลมขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และตั้งชื่อว่า
โกเลมน้อย 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

    กลุ่มของอาหมวยท าภารกิจต่อสู้กับมังกรและ
ได้ รั บชั ยชนะ ได้ รั บคทา เวทและไข่ มั งกร 
อินดิโกดรากอน 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

    อาหมวยพาวินกลับเมือง กลุ่มผู้เล่นตะขอ- 
กงเล็บเหยี่ยวชวนกลุ่มของอาหมวยไปท าภารกิจ
ร่วมกัน 
    กลุ่มของอาหมวยเดินทางไปเมืองตักกศิลา 
พบกับดักและศัตรูเป็นจ านวนมาก ที่ปลายทาง
ทุกคนได้พบ NPC บรรณารักษ์ซึ่งให้ค าแนะน า
และภารกิจ พิ เศษส าหรับการพัฒนาอาชีพ
ความสามารถของแต่ละคน 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 

    กลุ่มของอาหมวยออกเดินทางด้วยเรือจนไป
พบเกาะร้าง และต่อสู้กับซอมบี้จ านวนมาก 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
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รวมถึงปลาหมึกยักษ์คราเคนที่ปลอมเป็นเกาะ 
แต่ก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุด  
    หลังเดินทางไปทวีปหลัก อาหมวยและวินจึง
ได้รับร้านค้าที่สามารถเข้าจากเมืองที่เคยผ่าน
มาแล้วได้จาก NPC ที่มาเจรจาของรางวัล 

ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

    กลุ่มของอาหมวยถูกกิลด์แมงมุมทมิฬจ้องเล่น
งาน ตะขอกรงเล็บเหยี่ยวจึงพาทุกคนไปจู่โจม
ฐานที่มั่นของกิลด์แมงมุมทมิฬก่อน ท าให้เกิดผล
กระทบเป็นลูกโซ่จนกิลด์แมงมุมทมิฬต้องสลาย
กิลด์ในที่สุด 

ตัวโกงประกาศสงคราม (A19) (เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมของตัวโกง (A) 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
 

    กลุ่มของอาหมวย ตะขอกรงเล็บเหยี่ยว และ
เพ่ือนของวิน 20 คน เดินทางไปล่ามังกร แต่ถูก 
จู่โจมขณะเดินทาง 
    กลุ่มของอาหมวยที่ถูกแยกออกมาเดินทางไป
ล่ามังกรทองต่อ ด้วยการวางแผนที่รอบคอบ ท า
ให้ก าจัดมังกรได้ส าเร็จและได้ไอเทมล้ าค่า และ
ลูกมังกรทองชื่อเดรกที่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของ 
มิคาเอล 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

   ฝ่ายตะขอกรงเล็บเหยี่ยวได้ข้อมูลมาว่าฝ่าย
ศัตรูล่อลวงผู้เล่นใหม่มาใช้แรงงาน และก าลังจะ
ลักพาตัวสมาชิกที่ก าลังเดินทางมาสมทบ จึงล่อ
ฝูงกิเลนให้โจมตีจุดนัดพบจนกลุ่มคนร้ายตาย
หมด และยังช่วยเหลือกลุ่มผู้เล่นที่ถูกจับตัวไปได้
ส าเร็จ  
   จบศึกมังกรขาวได้กิเลนไฟเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ถูก
คนในกิลด์พยายามยึดเป็นสมบัติส่วนรวม ท าให้
ต้องออกจากกิลด์ 

ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง (2) เป็นพฤติกรรม

ย่อยของตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก () 
ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ต้องมีการต่อสู้ (I5) 

เป็นพฤติกรรมย่อยของตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
ตัวโกงขับไล่ตัวเอก (A9) เป็นพฤติกรรมย่อยของ

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
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    กลุ่มของอาหมวยเดินทางไปพร้อมกับกลุ่ม
ของตะขอกรงเล็บเหยี่ยวที่จะไปชิงเทเลพอร์ต 
ระหว่างนั้นพบอสูรเฝ้าเทเลพอร์ตธาตุลมและ
เอาชนะได้  
    หลังการต่อสู้โกเลมน้อยได้เครื่องประดับที่
ต้องการและแบ่งให้ทุกคนในกลุ่ม เดรกได้ลูกน้อง
เป็นอสูรวิญญาณ ส่วนตะขอกรงเล็บเหยี่ยวชิง 
เทเลพอร์ตได้และกลายเป็นหัวหน้ากิลด์คนใหม่ 
ส่วนอาหมวยท าภารกิจของอาชีพที่เคยได้รับ
ค าแนะน าส าเร็จ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 

    สมาชิกกิลด์พยัคฆ์ทมิฬจ านวนหนึ่งทรยศหนี
ไปเข้ากิลด์พยัคฆ์ฟ้าที่ รวบรวมอสูรระดับ 3 
จ านวนมากด้วยการโกง เพ่ือประกาศสงครามกับ
กิลด์ของตะขอกรงเล็บเหยี่ยว แต่ก็ถูกกลุ่มของ
อาหมวยและตะขอกรงเล็บเหยี่ยวท าลายจนหมด 

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

    มิคาเอลเรียกประชุมลุงบรรณารักษ์ กีย์ ทวี 
และจอมมารทั้งสองเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่อยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากโปรแกรมกระตุ้น
สมองที่พัฒนาในพ้ืนที่ปิดของเกม ด้วยการเปิด
ประตูนรกไปเอาไข่มังกรนรกานต์สีเทา โดยใช้
ภารกิจการบวงสรวงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของกิลด์ใหญ่
ทั้งห้ากิลด์เป็นฉากบังหน้า และใช้กฎพิเศษบังคับ
ให้ผู้เล่นคนอ่ืนออกจากเกมชั่วคราว เพ่ือไม่ให้
ต่อสู้กับศัตรูที่ออกมาจากนรก 

อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 
การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) 

    มิคาเอล อาหมวยและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลงไปเก็บ
ไข่มังกรนรกานต์และส่งไปให้ฮาเดสได้ส าเร็จ ก่อนที่

โล่อคิลลิสที่มีอยู่จะส่งกลุ่มของอาหมวยกลับไปที่เมืองท าให้หนีจากการตามล่า
ของแม่มังกรได้ส าเร็จ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ของวิเศษถูกเคลื่อนย้าย (F1) เป็นพฤติกรรมย่อยของ

พฤติกรรมตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
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    ฮาเดส วิน และกิลด์ใหญ่ทั้งห้ารับมืออสูรที่
ออกมาจากนรกและสามารถต้านทานเอาไว้ได้ 
    ระหว่างนั้นเบนนี่ จางหรือพยัคฆ์ขาวลายเมฆ
กับพยัคฆ์สามเศียรเข้าจู่ โจมเพ่ือชิง ไข่มังกร
นรกานต์ที่กลุ่มมิคาเอลส่งผ่านกระเป๋าเคลื่อนย้าย 
แต่ก็ถูกตะขอกรงเล็บเหยี่ยว และต ารวจซ้อนแผน
จับกุมตัวคนร้ายได้เกือบหมด 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
 

    เบนนี่ จาง ถูกแม่มังกรนรกานต์โจมตีจนตก
อยู่ในอาการโคม่า ลูกชายพยัคฆ์สามเศียรจึงสืบ
ทอดแก๊งมาเฟียและจัดการสมาชิกที่ไม่ดีออกไป
จากองค์กร 

อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 
 
 

    พ่ีงูใช้ปัญญากล่อมมังกรนรกานต์ได้ส าเร็จท า
ให้การต่อสู้จบลง ก่อนจะพาเดรก และโกเลมน้อย 
กลับไปนรกกับมังกรนรกานต์ในฐานะลูกมังกร
นรกานต์ 
    ผู้ป่วยที่อยู่ในอาการโคม่าได้รับการช่วยเหลือ
ให้ฟ้ืนคืนสติในที่สุด 

ตัวเอกไกล่เกลี่ยการทะเลาะเบาะแว้ง (E6) เป็น
พฤติกรรมย่อยของตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

มิคาเอลกับอาหมวยแต่งงานกันในโลกความจริง การแต่งงาน (W) 

 เมื่อน าพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องมาเรียงตามล าดับจะได้โครงสร้างพฤติกรรมของเรื่อง ดังนี้ 

 T F [G (D) (A) () H I F]7 Q N A H I Mnd War G F Pr H A I F Mnd E W 

 ตัวเรื่องเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละครและเหตุการณ์เริ่มต้น (α) ที่ตัวเอกได้เข้าไป
เล่นเกม เกิดเหตุการณ์ที่ตัวเอกเปลี่ยนรูปลักษณ์ (T) จากนั้นตัวเอกเข้าไปเล่นเกมและได้รับของวิเศษ (F) 
จากตัวละครฝ่ายผู้บริหารเกม จากนั้นจึงเริ่มผจญภัยโดยเกิดเป็นชุดเหตุการณ์ การเดินทางไปต่างเมือง(G) 

พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง () ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู 
(H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) เป็นจ านวน 6 ครั้ง โดยที่พฤติกรรมพฤติกรรม

ของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) และตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง () ปรากฏเพียงบางครั้ง จาก
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ชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าท าให้กลุ่มของตัวละครเอกเป็นที่รู้จัก (Q) จากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกกิลด์
ทรยศกลุ่มตัวเอกไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม ท าให้เกิดพฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และตัวเอก
ได้รับชัยชนะ (I) จากนั้นเนื้อเรื่องได้เปิดเผยพฤติกรรมอันตรายที่เกิดจากระบบของเกม (Mnd) ที่ท าให้
ทีมงานตกอยู่ในอาการโคม่าเป็นจ านวนมาก และเพ่ือช่วยเหลือจึงได้ท าเงื่อนไขท าให้เกิดพฤติกรรม เข้าสู่
ช่วงสงคราม (War) และเกิดเหตุการณ์ตัวเอกเดินทางเข้าสู่นรก (G) ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ที่ใช้
ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังจากนั้นตัวเอกจึงหนีจากการตามล่าของศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในเกม (Pr) ใน
ขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็เกิดพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) พฤติกรรมของตัวโกง (A) ที่ฉวยโอกาส
เข้าแทรกแซงการต่อสู้ และตัวเอกได้รับชัยชนะ ( I) จากการต่อสู้กับทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายตัวโกงได้รับ
อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) ท าให้ตกอยู่ในอาการโคม่า ส่วนทางฝั่งตัวเอกได้รับความช่วยเหลือท า
ให้การต่อสู้จบลง และช่วยเหลือผู้ป่วยได้ส าเร็จตามพฤติตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) หลังจากเหตุการณ์
สิ้นสุดลงตัวเอกก็แต่งงานกับสมาชิกในกลุ่ม (W) 
 
 

1.1.2. Monster Soul Online 

เนื้อหาหลัก พฤติกรรม 
ตัวละครเอกศิลาพ่ายแพ้ต่อมนตราในการ

ประลองยุทธ์และได้รับบาดเจ็บ แพทย์จึงเสนอให้
เล่นเกมออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
ระบบประสาทสัมผัส ศิลาจึงเข้าเล่นเกม Monster 
Soul Online 

ความเป็นมาของตัวละครและเหตุการณ์เริ่มต้น 

() 

ศิลาได้รับไอเทมพิเศษแขนของผู้ถูกปิดผนึก 
และได้ท าเงื่อนไขพิเศษท าให้ถูกส่งไปยังคฤหาสน์
แห่งบาปและพบผู้เล่นอีกคนหนึ่ง 

NPC ประจ าสถานที่ลวงให้ทั้งสองคนฆ่ากันเอง 
แต่ทั้งคู่ไม่หลงกล จึงได้รับรางวัลเป็นการ์ดแห่ง
บาปและส่งกลับไป 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
การเดินทางไปต่างเมือง(G) 

ตัวเอกไม่หลงเชื่อตัวโกง (5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัว

โกง () 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ศิลาเดินทางจากเกาะเริ่มต้นเข้าไปในเมืองของ
เกาะหลัก พบสมาชิกกิลด์ของมนตราที่เล่นเกม

การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
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เดียวกันก าลังรังแกผู้เล่น จึงเข้าช่วยเหลือและ
ประกาศตนเป็นศัตรู ภายหลังชูเอเรียหนึ่งใน
สมาชิกระดับสูงตามมาสมทบและเกิดการต่อสู้ 
โดยศิลาเป็นฝ่ายชนะ 

ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

มนตราและครอส หัวหน้ากิลด์ใหญ่อีกกิลด์หนึ่ง
เดินทางมาจัดการศิลาด้วยตนเอง ศิลาสู้ไม่ได้แต่
ได้หมาป่าเดียวดายและเซโร่ที่มีฝีมือใกล้เคียงกัน
มาช่วยเหลือท าให้หลบหนีไปได้ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 

ศิลาแยกตัวจากทั้งสองคนและออกเดินทางไป
ฝึกวิชาที่หุบเขาคนโฉด ได้เข้าไปในอาณาจักร
ส ไลม์ ที่ ถู กผนึ ก แล ะรั บภารกิ จปลดปล่ อ ย
อาณาจักรด้วยการฆ่ามังกรทั้ง 6 ธาตุ 

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 

ศิลาเข้าร่วมงานประลองที่เมืองโคลอสเซีย และ
สามารถเอาชนะได้แม้จะถูกฝ่ายเจ้าภาพเอา
เปรียบ และด้วยผลของเวทมนตร์ของเซบาสเตียน
ที่เข้าร่วมกลุ่มตอนที่กลับไปคฤหาสน์แห่งบาป จึง
ได้ทรัพย์สินจากผู้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

ในวันเดียวกัน มนตราน าทัพบุกท าลายกิลด์
ของครอสได้ส าเร็จ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ศิลาเดินทางท าภารกิจต่อ และได้ท าภารกิจต่อสู้
ของเมืองลอสเกรียได้ส าเร็จและกลายเป็นผู้ครอง
เมือง และหลังจากเดินทางไปเก็บอัญมณีแห่ง
หายนะที่เกาะเริ่มต้นมาส่งราชาเครื่องจักรก็ได้รับ
ชุดเกราะใหม่ โดยระหว่างการเดินทางศิลาได้
จัดการมังกรไปอีกสามตัว 

การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ในโลกแห่งความจริง ศิลากลับมาแข็งแรงเป็น
ปกติ และได้รับความช่วยเหลือจนพบอาจารย์และ

ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
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ได้รับรู้ เกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าคนใหม่ของ
สมาพันธ์จ้าวยุทธ์ 

ศิลากลับเข้าเกมและเข้าร่วมงานเลี้ยงของคนที่
เป็นปฏิปักษ์กับมนตราที่เมืองซงซู่หยวน มนตรา
ส่งขุนพลของตนมาโจมตีงานเลี้ยง ฝั่งศิลาเป็นฝ่าย
ชนะ 

ลูซิ เฟอร์ที่อยู่ ในการ์ดแห่งบาปของหมาป่า
เดียวดายถูกปล่อยออกมาจากการ์ดและฆ่าศิลา
พร้อมท าลายทักษะเกือบทั้งหมดที่ศิลาเคยเรียน
มาเพ่ือรับทักษะใหม่ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวโกงฆ่าตัวเอก (A14) เป็นพฤติกรรมย่อยของ

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

มนตรายึด เมืองส าคัญสามเมือง คือ เกรีย 
โคลอสเซีย และซงซู่หยวน ได้สิทธิ์เข้าพบผู้สร้าง
เกมและปลดระบบคุ้มครองผู้เล่นออก ท าให้สัตว์
ประหลาดในเกมแข็งแกร่งขึ้นเพ่ือสร้างโลกที่ผู้เล่น
ช่วยเหลือกันในภายหลัง 

ระหว่างเดินทางไปพบผู้สร้างเกม มนตราถูกมือ
สังหารของสมาคมจ้าวยุทธภพโจมตี และส าเร็จ
วิชาลมหายใจมหาเทพ ท าให้ได้พลังมหาศาลแต่
ต้องตายในชีวิตจริงภายใน 2 อาทิตย ์

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 

ศิลาเดินทางไปที่ทะเลทรายตามค าแนะน าของ
อาจารย์และได้รับการฝึกฝนวิชาดาบจาก NPC 
สร้างจากบุคลิกและความทรงจ าของพ่อแม่ 

การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

ศิลาเดินทางไปนครมนตรา และผ่านเข้าไปยัง
ดินแดนของมังกรและต่อสู้กับมังกรสองตัวสุดท้าย 
ท าให้อาณาจักรสไลม์ได้รับการปลดปล่อย และ
ได้รับดาบที่มังกรทั้งสองใช้ 

การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกท างานยากได้ส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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ศิลาถูกมนตราพบตัวและต่อสู้กัน มนตราได้
เปิดเผยข้อมูลลับท าให้ทั้งสองคนสูญเสียชิ้นส่วน
ของผู้ถูกปิดผนึก ศิลาพ่ายแพ้แต่เซบาสเตียนมา
ช่วยเหลือจึงหนีรอดไปได้ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 

กลุ่มของศิลาลักพาตัวหมาป่าเดียวดายกับคน
สนิทที่มีทีท่าจะแยกตัวออกไปมาประลอง ศิลา
ได้รับชัยชนะและขอให้หมาป่าเดียวดายออก
เดินทางโดยไม่ยุ่งเก่ียวกับสงครามครั้งนี้ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

ตัวเกมเข้าสู่ช่วงสงคราม ผู้ที่ครอบครองเมือง
ส าคัญได้ครบและก าจัดหัวหน้ากิลด์ฝ่ายศัตรูได้
หมดจะเป็นผู้ชนะ โดยผู้ที่ตายในระหว่างสงคราม
จะไม่สามารถกลับเข้าเกมได้จนกว่าสงครามจะจบ 

การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) 

กลุ่มของศิลาลอบเข้าเมืองซงซู่หยวนและต่อสู้
กับเรวินที่ครองเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ  

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

ศิลาปลอมตัวเข้าเป็นสมาชิกกิลด์ของซีโร่ที่ครอง
เมืองโคลอสเซีย หลังจากท าภารกิจร่วมกับสมาชิก
ระยะเวลาหนึ่งก็ได้พบกับซีโร่และพูดคุยปรับความ
เข้าใจกัน ซีโร่จึงยอมถอนตัวจากฝ่ายของมนตรา 
ท าให้ศิลายึดเมืองโคลอสเซียได้ในที่สุด 

ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 
การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

อาณาจักรสไลม์ถูก NPC ทีเ่ก่งที่สุดจู่โจมจนเสีย
ท่า แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เล่นที่เดินทางมา
โดยบังเอิญจึงสามารถเอาชนะศัตรูได้ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

ศิลาที่เดินทางไปกับผู้เล่นอีกคนพบกล่องสมบัติ
ของจอมโจรเนโร ภายในกล่องสมบัติมีรหัสลับที่
ส่งสัญญาณไปให้เพ่ือนของจอมโจรเนโรเรื่องที่ถูก
มนตราบังคับให้หยุดเล่นเกม จึงกลับมารวมกลุ่ม
กันประกาศตัวเป็นศัตรูกับมนตรา 

การเดินทางไปต่างเมือง(G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
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กลุ่มของศิลาและกลุ่มพันธมิตรของเนโรบุก
โจมตีเกาะทั้งห้าของนครมนตราที่มีขุนพลของ
กิลด์คอยป้องกัน การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด โดย
ฝ่ายศิลาได้รับชัยชนะและยึดเกาะส่วนหนึ่งเป็น
ฐานที่มั่น และได้ไอเทมมาเสริมก าลังให้กองทัพ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

กลุ่มของศิลาบุกโจมตีฐานที่มั่นกิลด์ของมนตรา 
โดยมนตราได้น าสมาพันธ์จ้าวยุทธภพส่วนหนึ่งเข้า
มาเสริมก าลังในเกม และอัญเชิญมหาปิศาจจาก
นรก 2 ตนมาร่วมต่อสู้ ท าให้ฝ่ายศิลาต่อสู้อย่าง
ยากล าบากแต่ก็ได้รับชัยชนะ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)  
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

ศิลาต่อสู้ตัวต่อตัวกับมนตรา ระหว่างการต่อสู้
ทั้ งสองฝ่ายต่างบรรลุสุดยอดวิชาของตนเอง 
โดยเฉพาะมนตราที่ท าให้อายุขัยที่หายไปกลับคืน
มา หลังจากต่อสู้กันอย่างดุเดือด ศิลาก็เป็นฝ่าย
ชนะและท าลายวรยุทธ์ของมนตราตามค าขอของ
พ่อของมนตรา ท าให้ศิลาเป็นฝ่ายชนะสงคราม
และกลายเป็นหัวหน้าสมาพันธ์จ้าวยุทธภพ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกท าตามค าร้องขอ (E7) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
ตัวเอกเป็นทีรู่้จัก (Q) 

ศิลาและมนตราถูกโจมตีในโลกความจริงโดย
องค์กรที่เป็นศัตรูกับสมาพันธ์จ้าวยุทธภพ แต่ด้วย
ความช่วยเหลือของผู้อาวุโสและผู้สร้างเกม ท าให้
ทั้ งสองคนหลบหนีไปได้  ศิลาจึงประกาศยุบ
สมาคมเพ่ือหลบหนีจากการตามล่าและใช้เกม 
Monster Soul Online เ ป็ น สื่ อ กล า ง ในกา ร
พบปะและฝึกฝนวิชาเพ่ือต่อสู้กับศัตร ู

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
 

 
จากตารางเนื้อหาและพฤติกรรมข้างต้น สามารถน าพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องมาเขียนเรียงล าดับ

เป็นโครงสร้างของนวนิยายได้ ดังนี้ 
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F G  F [(G) H (I) (Rs)]2 M [ (G) H I F]2 E H I [A]2 Mnd G D [(G) H (I) (A) (N) (F) (Rs)]3 
War H I T G D [ (G) H (D) I (F)]5 E Q A Rs 

 เนื้อเรื่องกล่าวถึงการข้าเล่นเกมของตัวละครเอกที่เล่นเกมเพ่ือท ากายภาพบ าบัด () ตอนที่เข้า
เล่นเกมตัวเอกท าเงื่อนไขพิเศษจึงได้รับของวิเศษ (F) และถูกพาไปยังคฤหาสน์แห่งบาป (G) และถูกหลอก

ให้ต่อสู้กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งแต่ตัวเอกไม่หลงเชื่อ () จึงได้รับของวิเศษเป็นรางวัล จากนั้นเกิดชุดเหตุการณ์
ที่การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชันชนะ (I) และตัวเอกหลบหนีจากการ
ต่อสู้ (Rs) เป็นจ านวนสองครั้งโดยมีเพียงตัวเอกต่อสู้กับศัตรูที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง หลังจากนั้นตัวเอกได้รับ
ภารกิจให้ปลดปล่อยดินแดนที่ถูกปิดผนึก (M) และเกิดชุดเหตุการณ์การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอก
ต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) เป็นจ านวน 2 ครั้ง โดยตัวเอกออก
เดินทางปรากฏเพียง 1 ครั้ง 
 ตัวเอกได้รับความช่วยเหลือท าให้ได้พบอาจารย์และได้รับข้อมูลที่จ าเป็น (E) และกลับเข้าสู่เกม
ต่อสู้กับศัตรูในงานเลี้ยง (H) จนได้รับชัยชนะ (I) ก่อนจะถูกตัวโกงฆ่า (A) หลังจากนั้นตัวโกงอีกคนหนึ่งก็
ยึดเมืองส าคัญทั้งหมด (A) ท าให้ตัวเอกต้องออกเดินทาง (G) และได้รับการสั่งสอนจากผู้วิเศษ (D) หลังจาก
นั้นได้เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกเดินทางเข้าไปในเมืองของฝ่ายศัตรู (G) ต่อสู้กับศัตรู (H) ได้รับชัยชนะ (I) 
ถูกตัวโกงท าลายไอเทมส าคัญ (A) ท าภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ (N) ได้รับของวิเศษ (F) และหลบหนี
จากการตามล่า (Rs) เป็นจ านวน 3 ครั้ง โดยมีเพียงการต่อสู้กับศัตรู (H) ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ก่อนที่เวลาของ
เกมจะด าเนินเข้าสู่ช่วงสงครามตามที่ก าหนดไว้ (War) 
 หลังเข้าสู่ช่วงสงครามตัวเอกได้ต่อสู้กับศัตรู (H) และเอาชนะได้ (I) แต่ไม่สามารถรุกคืบต่อจึงต้อง
แปลงโฉม (T) เข้าไปปะปนกับกลุ่มข้าศึก (G) และเกลี้ยกล่อมจนยอมถอนตัวจากฝั่งศัตรู (D) หลังจากนั้น
ได้เกิดการปะทะกันระหว่างก าลังทั้งสองฝ่ายอย่างรุนแรงถึง 5 ครั้ง เป็นชุดเหตุการณ์ การเดินทางไปต่าง
เมือง(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัวเอกได้รับของวิเศษ 
(F) โดยมีเพียงการต่อสู้กับศัตรู (H) และได้รับชัยชนะ (I) เท่านั้นที่เกิดขึ้นครบทั้ง 5 ครั้ง และหลังจากชนะ
สงครามตัวเอกก็ได้ช่วยเหลือศัตรู (E) และได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสมาคมจ้าวยุทธภพ (Q) ภายหลังถูกตัว
โกงอีกกลุ่มลอบท าร้าย (A) แต่ได้รับความช่วยเหลือจนหลบหนีออกมาได้ (Rs) 
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1.1.3. Rabbit Saga 

เนื้อหา เหตุการณ์/พฤติกรรม 

เทียร่า ตัวเอกของเรื่องรับค าท้าเล่นเกม
เดียวกับพ่ีชาย ราฟาเอล โดยไม่ให้ถูกจับได้ว่า 
ตัวละครในเกมของอีกฝ่ ายเป็นใคร และยั ง
ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้เล่นที่รวยติดอันดับ 1 ใน 
10 ของเกม 

ระหว่างรอการตอบสนองจากผู้ให้บริการเกม 
เทียร่าได้เห็นการต่อสู้ เ พ่ือชิงฐานะสายเลือด
ศักดิ์สิทธิ์  ผู้ชนะคืออเล็กซานเดอร์  แห่ง เผ่า
กระต่ายรูก้า 

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น (α) 
 
 
 

เทียร่าสร้างตัวละครเป็นเผ่าลูกครึ่งรูก้าชื่อรีอา 
ด้วยเงื่อนไขของเกมท าให้มีค่าสถานะที่น้อยมาก
จนกว่าจะท าภารกิจที่ก าหนดไว้ได้ส าเร็จ แต่จะ
ได้รับความเอ็นดูจาก NPC เป็นการชดเชย 

การแปลงโฉม (T) 
 

 รีอาถูกส่งไปที่หมู่บ้านเริ่มต้น และได้รับการ
ต้อนรับจาก NPC จากผู้ใหญ่บ้าน และเกวลเวอลิน 
ผลจากความสามารถประจ าเผ่าพันธุ์ของตัวละคร 
ท าให้เกวลเวอลินช่วยเหลือรีอาเป็นพิเศษ ท าให้
ได้รับสมุนไพรหายากและทักษะต่างๆ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 

เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

รีอาถูกส่ งไปหมู่บ้านรู เช่  แต่ เพราะความ
ผิดพลาดทางเทคนิคจึงหลงไปบ้านชาวนา รีอารับ
ภารกิจส่งข้อความไปให้ลูกชายของชาวนาและ
ได้รับเมล็ดแครอทส าหรับปลูกไว้ทานเป็นอาหาร 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 

เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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เมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านรู เช่ ผู้ ใหญ่บ้าน
แนะน าให้รีอาไปพบมาน่า ช่างท าตุ๊กตาที่อาศัยอยู่
ในป่าเพ่ือตัดชุดให้  เมื่อไปถึงบ้านมาน่า รีอาได้รับ
การรับรองอย่างดีและได้รับชุดตุ๊กตาส าหรับสวม
ใส่แทนเสื้อผ้าปกติที่ไม่สามารถใส่ได้ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ระหว่างการสนทนา มีผู้เล่นคนอ่ืนบุกเข้ามาใน
ป่า รีอาให้ก าลังใจมาน่าที่ก าลังจะออกไปสู้และได้
รู้ความจริงว่ามาน่าเป็นมอนสเตอร์ระดับบอสชื่อ
ราชินีแห่งความตาย ซึ่งเธอได้ก าจัดผู้เล่นที่เข้ามา
จนหมด แล้วจากไปโดยมอบเงาหนามกุหลาบชื่อ 
อิบารา ให้คอยติดตามและช่วยเหลือรีอา 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 
 

รีอากลับไปรับภารกิจที่หมู่บ้านรูเช่ แต่ภารกิจ
ที่รับมาเป็นภารกิจที่เกิดความผิดพลาด รอให้ฝ่าย
พัฒนาเกมแก้ไข ท าให้รีอาถูกโทมี่ NPC ประจ า
ภารกิจ และกระต่ายมารตามล่าจนตกลงไปใน
แม่น้ า 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
 
 

ผู้เล่นเอสที่เดินทางผ่านมาช่วยเหลือรีอาไว้ 
หลังจากสนทนากันครู่หนึ่งเอสจึงร่วมกลุ่มกับรีอา 

ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

กลุ่มของรีอาเดินทางไปรังอสูรหมาป่า แต่เมื่อ
พบกับอสูรหมาป่า รีอากลับถูกดึงตัวไปในมิติอ่ืน 

รีอาพบหญิงสาวหูกระต่าย หญิงสาวหูกระต่าย
ขอร้องให้รีอาตามหาและช่วยเหลือเอล็กซานเดอร์ 
ก่อนที่จะสลายไปพร้อมกับส่งรีอากลับไปรวมกลุ่ม
กับเอส 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 

กลุ่มของรีอาเดินทางไปเมืองซีอานที่มีต้นแบบ
จากเมืองซีอานในประเทศจีน ระหว่างทางมีโจร

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
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แสร้งขอความช่วยเหลือแล้วลอบโจมตี แต่ก็ถูก
เอสจัดการจนหมด 

ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

หนึ่งชั่วโมงต่อมา รีอากลับเข้าสู่เกม เอสพา 
รีอาไปชมขบวนแห่เจ้าสาวของซงอู๋จิน เสนาธิการ
ของกิลด์วังสิบสามมังกร แต่ความจริงเป็นแผน
ก าจัดศัตรู กลุ่มนินจาหลงกล จึงถูกกิลด์วังสิบสาม
มังกร และเอสสังหารจนหมด 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
 
 
 

เอสพารีอาไปร้านขายอาวุธและได้พบผู้เล่น 
เดวิดที่ 13 เดวิดขายอาวุธระดับ 8 ธนูวัยหวาน
ของอาร์เทมิส รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่น สีพิงค์เพิร์ล และ
ซองธนูให้รีอาในราคาสามแสน 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

กลุ่มของรีอาเดินทางออกไปนอกเมือง เอสฝึก
ให้รีอายิงธนูใส่ราชาหมีสีน้ าตาล ท าให้รีอามีระดับ
ตัวละคร และทักษะยิงธนูสูงขึ้น ก่อนที่เอสจะออก
จากเกม 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

หลังแยกจากเอส รีอากลับเข้าเมืองเพ่ือซื้อ
กระถางก ายานจากร้านของ NPC เหมยลี่อิงแล้ว
ออกไปเก็บประสบการณ์กับแมวภูเขาโดยใช้กลิ่น
มาทาทาบิหรือต าแยแมว ล่อให้แมวภูเขาเข้ามา
ใกล้และเมาหมดสภาพ ระหว่างนั้นบอสแมวภูเขา
ก็ตามกลิ่นต าแยแมวมา และกลายเป็นสัตว์เลี้ยง
ของรีอา 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

เจ้าส้มพารีอาไปพบวิญญาณครึ่งหนึ่งของจิ๋นซี
ฮ่องเต้ รีอาจึงได้รู้ว่าตัวจริงของเจ้าส้ม คือ พยัคฆ์
ขาวแห่งสวรรค์ เจ้านายของเหมยลี่อิง และยังเป็น
อดีตสัตว์เลี้ยงของจิ๋นซีฮ่องเต้ 

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
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จิ๋นซี ฮ่องเต้ขอร้องให้รีอาน าดาบไปช าระ
วิญญาณแค้นของคนในดันเจี้ยนสุสานกษัตริย์ใต้
เมืองซีอาน 

รีอาพาเอสที่กลับเข้าเกมไปขอความร่วมมือกับ
กิลด์สิบสามมังกร ฮางหลวง หัวหน้ากิลด์สิบสาม
มังกรตกลงให้ความร่วมมือ โดยประกาศบอกผู้
เล่นคนอ่ืนให้เตรียมตัวรับมือศัตรูที่จะปรากฏตัว
เมื่อเริ่มภารกิจ และยังส่งฮังหลงและซงอู๋จินไป
ร่วมภารกิจ 

ระหว่างเตรียมตัว  NPC เหมยลี่อิง ผู้เล่นเดวิด
ที่ 13 และ NPC ยมทูตของเดวิดที่ 13 เข้าร่วม
กลุ่มกับรีอา รวมสมาชิกที่ลงไปในดันเจี้ยนทั้งหมด 
8 คน 

พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด พวกรีอาลงไปในสุสาน 
ท าส่วนกิลด์สิบสามมังกรและผู้เล่นอ่ืนต่อสู้กับศัตรู
ออกมาจากประตูเมืองทั้งสี่ทิศ 

กลุ่มของรีอาฝ่าไปถึงห้องเก็บพระศพและ
พบจิ๋นซีฮ่องเต้ที่วางแผนให้รีอาน าดาบมาให้ แต่ 
รีอาเจรจากับจิ๋นซีฮ่องเต้ จนยอมเป็นวิญญาณ
พิทักษ์เมืองซีอาน และให้สมาชิกทั้ง 8 คนเลือก
สมบัติไปได้คนละหนึ่งชิ้น รีอาถูกบังคับให้รับตรา
ส าหรับท าสัญญากับเจ้าส้ม และอานม้าไม่ระบุ
สายพันธุ์จากเอส ก่อนจะกลับเข้าไปในเมืองและ
ออกจากเกม 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 

ตัวเอกไม่หลงเชื่อตัวโกง (5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัว

โกง () 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

หลังจบภารกิจ กิลด์สิบสามมังกรจัดงานเลี้ยง
ในเมือง  รีอาที่กลับเข้าเกมหลังจากออกไปเรียน
และท าการบ้านแอบอ้างชื่อฮังหลงท าให้ได้รับไอ
เทมเป็นจ านวนมาก ก่อนจะถูกถูกสมาชิกพรรควัง

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
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บุปผาข่มขู่ ให้ส่ งกระดิ่ งน้ าค้ างโลหิตให้  แต่ 
เอสก็มาสมทบและจัดการสมาชิกกิลด์วังบุปผาจน
หมด ก่อนจะเดินทางออกจากเมือง  

เอสพารีอาเข้าไปในคฤหาสน์ไวท์บารอนเพ่ือ
เพ่ิมระดับ ระหว่างนั้นเอสสังหารผู้เล่นที่เคยเป็น
คู่แข่งกับรีอาในเกมก่อน 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

รีอาท าภารกิจซ้ าจนถึง 13 ครั้งก็มีศัตรูที่มอง
ไม่เห็นโจมตีใส่ทั้งคู่ แต่ก็มีไวท์บารอนแห่งเผ่ารูก้า 
เจ้าของคฤหาสน์ที่เปลี่ยนวิญญาณตนเองไปอยู่ใน
ภาพวาดคอยช่วยเหลือให้ รีอา เปิดประตู ใน
ภาพวาด 13 รูปทั่วคฤหาสน์ ท าให้ศัตรูปรากฏตัว
ออกมาให้เอสจัดการได้ส าเร็จ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 

เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
 

รีอาออกจากเกม เอสใช้ก าลั งบังคับไวท์ 
บารอน ท าให้ได้รู้ว่าอเล็กซานเดอร์และหญิงสาว 
หูกระต่ายเคยมาพักที่คฤหาสน์ก่อนจะเดินทางไป
เหมืองกุหลาบนิรันดร์ และศัตรูที่เอสจัดการคือ
เพ่ือนของไวท์บารอนที่ถูกศัตรูของอเล็กซานเดอร์
ดึงสติออกไป 

ตัวเอกพยายามสืบหาข้อมูลของตัวโกง (ε2) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวโกงพยายาม

สืบหาข้อมูลของตัวเอก (ε) 
 

รีอากลับเข้าเกม เอสพารีอาไปรับรางวัล
ภารกิจที่หมู่บ้านใกล้ๆ ระหว่างนั้นกลุ่มบุคคล
ปริศนาก็บุกมาฆ่าไวท์บารอน แต่ไวท์บารอนชิง
เผาคฤหาสน์ ท าให้รีอามองเห็นและกลับมาช่วง
ทันเวลา ไวท์บารอนจึงจัดงานเลี้ยงขอบคุณ และ
สอนทักษะวาดรูปและทักษะเสกวัตถุให้ ท าให้รีอา
สร้างโอนิกส์ อสูรจากน้ าหมึกได้ส าเร็จ 

ตัวโกงท าร้ายตัวเอกจนบาดเจ็บหรือพิการ (A6) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง 
(A) 

การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

รีอาออกเดินทางไปเก็บระดับเพ่ิมเติม ระหว่าง
ทางพบกลุ่มผู้ เล่นกิลด์มังกรฟ้า ประกอบด้วย 

พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
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เซียวฟง จับวาง ไซมอน และพาราฟิน และออก
เดินทางร่วมกัน 

ระหว่างพักแรม เจ้าส้มขโมยลูกแก้วเซย์ริวไป
จากเซียวฟง ท าให้รีอารีบไล่ตามไปจนพบเขตแดน
ที่ถูกปิดผนึก 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
 

ระหว่างส ารวจ กลุ่มของรีอาถูกเท็นงุที่ปรากฏ
ตัวจับตัวไป แต่ถูกโจมตีระหว่างทาง ท าให้สมาชิก
ถูกแยกเป็นสองกลุ่ม เป็นฝั่งรีอากับพาราฟิน และ
เซียวฟงกับผู้เล่นอีกสองคน 

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

รีอาและพาราฟินถูกจับไปขังไว้บนจุดสูงสุด
ของหมู่บ้านเทนกุ พาราฟินใช้สเน่ห์ล่อลวงเท็นงุที่
เฝ้ายามท าให้หนีออกมาได้ และได้พบเดวิดที่ 13 
และวีนัสที่บังเอิญผ่านมา 

ตัวเอกช่วยให้ได้รับอิสรภาพ (D4) เป็นพฤติกรรม
ย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

เท็นงุที่เป็นกบฏพยายามโจมตีทั้งสี่คน แต่ถูก 
มิโดระ หัวหน้าเท็นงุที่ตามมาจับไปขังไว้ในคุก 
ก่อนจะเชิญทั้งสี่คนไปที่ต าหนักใหญ่ รีอาถูกเดวิด
คะยั้นคะยอจนยอมถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนใน
หุบเขา 

มิโดระอธิบายว่าเผ่าเท็นงุและเผ่างูขาวถูกขังไว้
ในหุบเขา โดยเคยมีกลุ่มคนต่างถิ่นเข้ามายั่วยุให้
เท็นงุและงูขาวต่อสู้กันโดยอ้างว่าจะช่วยให้ออก
จากหุบเขาได้ ระหว่างนั้นมิโดระสังเกตเห็นความ
ผิดปกติของผู้น าคนก่อน จึงก่อกบฏขับไล่ออกจาก
หมู่บ้าน และพบว่าผู้น าของคนรวมถึงเท็นงุและงู
ขาวอีกจ านวนหนึ่งติดค าสาปท าให้บ้าคลั่ง 

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

เซียวฟง ไซมอน และจับวางถูกพายุพัดแยกมา
ที่หมู่บ้านงูขาว หลังการเจรจาหัวหน้าหมู่บ้านให้

พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
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ชินกะพาไปส่งที่หมู่บ้านเท็นงุพร้อมผู้ติดตามสอง
คน 

ระหว่างเดินทางกลุ่มของเซียวฟงถูกพวกต้อง
สาปจู่โจมท าให้เดินทางได้ล่าช้า ระหว่างนั้นมีฝน
ตกท าให้กลุ่มต้องสาปล่าถอยเพราะกลัวพรายน้ าที่
จะออกมา ชินกะจึงพาพวกเซียวฟงไปหลบในถ้ า 
และได้พบกับเจ้าส้มที่ใช้โพรงของพรายน้ าเดินทาง
มา และตัดสินใจใช้โพรงเดินทางไปหมู่บ้านเท็นง ุ

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

ฝั่งรีอา มิโคไดจะน าทหารออกไปไล่พรายน้ า
ออกมาอาละวาด รีอาจึงวางแผนให้ทุกคนโจมตี
เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจพรายน้ า ส่วนพาราฟินท า
ให้ฝนหยุดตกเพ่ือไล่พรายน้ ากลับถ้ า เดวิดที่13 
วางกับดักไว้ท าให้จัดการพรายน้ าได้ส าเร็จ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

เดวิดที่13 แยกตัวออกมาแล้วแอบเข้าไปในคุก
เพ่ือนไต่สวนเท็นงุที่ทรยศ ท าให้ทราบว่าค าสาปใน
หุบเขาเกิดจากกลุ่มบุคคลภายนอก 4 คนที่ได้รับ
ภารกิจลับให้น าข้อมูลส าคัญที่เซริวมีอยู่กลับไป 
โดยใช้ไวรัสยึดร่างของ NPC ที่ต้องค าสาป 

หลังได้ข้อมูลที่ต้องการ เดวิดที่13 ใช้ยาที่ท า
ให้ระบบรักษาความปลอดภัยหายไปท าให้ร่างจริง
ของผู้ควบคุมช็อกจนหัวใจหยุดเต้น 

อันตรายจากการเล่นเกม (Mnd) 

รีอาเข้าไปในถ้ า และได้พบกับกลุ่มของเซียวฟง 
ลูกแก้วแสดงภาพอนาคตที่วีนัสติดค าสาปจนต้อง
ฆ่าตัวตาย ส่วนเดวิดกลายเป็นศัตรูของทุกคนและ
จับรีอาเป็นตัวประกัน 

ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

รีอาออกไปข้างนอก ช่วยเหลือพาราฟินและ
ต่อสู้กับกลุ่มเท็นงุต้องสาป กลุ่มของรีอาเป็นฝ่าย
ชนะ เพราะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ติดต่อ

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
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มาให้สมาชิกที่ควบคุมร่างอดีตหัวหน้าเท็นงุถอน
ตัว 

มิโคไดบอกวิธีออกจากหุบเขาแก่ทุกคนและชุบ
ชีวิตคนตาย ยกเว้น 4 คนที่ถูกควบคุมจากกลุ่ม
บุคคลที่ 3 

หลังจากส่งทุกคนออกไป มิโคไดกับชินกะขัง
ตัวเองไว้ภายในหุบเขาแล้วเริ่มต่อสู้กัน 

รีอาที่กลับเข้ามาได้ถูกชินกะที่เสียสติฆ่า ก่อน
จะกลายร่างเป็นเทพธิดาและเริ่มโจมตีมิโคไดและ
ชินกะโดยที่รีอาไม่สามารถควบคุมได้ 

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 

รีอาควบคุมร่างได้ส าเร็จและสลายพลังตัวเอง
ทิ้ง แล้วเกลี้ยกล่อมมิโคไดและชินกะให้ท าสัญญา
กับตนได้ส าเร็จ 

เดวิดที่  13 ใช้ ไอเทมที่ ได้ รับจากพ่อของ
เจ้าของตัวละครที่รีอาใช้พาทุกคนหลบหนีออก
จากหุบเขา 

ตัวเอกไกล่เกลี่ยการทะเลาะเบาะแว้ง (E6) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยา
ต่อผู้วิเศษ (E) 

พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

 
จากตารางข้างต้น สามารถเขียนสรุปพฤติกรรมของนวนิยายเรื่อง Rabbit Saga ออกมาเป็น

โครงสร้างได้ ดังนี้ 

[G D (F)]2 H I F [G (Rs) (D)]2 M [(G) H I F]4 M D H N F [(F) (G) H (D) I]3  E A Rs F 
[A D]3 H I Mnd E [(A) H (I) E]2 F 

 เนื้อเรื่องเริ่มด้วยการกล่าวถึงสาเหตุที่ตัวเอกเข้าเล่นเกมเพราะเดิมพันกับพ่ีชาย () หลังจากนั้น
เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกออกเดินทาง (G) ได้รับความช่วยเหลือจาก NPC (D) และได้รับของวิเศษ (F) 
เป็นจ านวน 2 ครั้ง โดยตัวเอกได้รับของวิเศษเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่พรรคพวก
ของตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และได้รับชัยชนะ (I) และมอบของวิเศษให้ตัวละครเอก (F) หลังจากนั้นเกิดชุด
เหตุการณ์ที่ตัวเอกออกเดินทาง (G) หลบหนีจากการตามล่า (Rs) และได้รับความช่วยเหลือจากผู้เล่น (D) 
2 ครั้ง โดยมีเพียงการออกเดินทาง (G) ที่เกิดทุกครั้ง จากนั้นตัวเอกได้รับภารกิจประจ าเผ่าพันธุ์ (M) และ
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เกิดชุดเหตุการณ์ตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ได้รับชัยชนะ (I) และได้รับของวิเศษมา
เป็นรางวัล (F) จ านวน 4 ครั้ง โดยการเดินทาง (G) เกิดข้ึนเพียงบางครั้ง  
 หลังจากนั้นตัวเอกได้รับภารกิจจากจิ๋นซีฮ่องเต้ (M) จึงขอความช่วยเหลือจากผู้เล่นที่ครอบครอง
เมืองให้ช่วยท าภารกิจ (D) กลุ่มของตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และไปจนถึงสถานที่เป้าหมายโดยมองกล

อุบายออก () และใช้วิธีเจรจา ท าให้บรรลุภารกิจในระดับสูงที่สุด (N) ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับสมบัติ
เป็นรางวัล (F) ตามมาด้วยการผจญภัยครั้งใหม่ที่ท าให้เกิดชุดเหตุการณ์ ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ตัวเอก
ออกเดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (G) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) และตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) จ านวน 3 
ครั้ง โดยการต่อสู้กับศัตรู (H) และการได้รับชัยชนะ (I) เกิดขึ้นทุกครั้ง จากการปะทะข้างต้นท าให้ตัวเอก

เริ่มสืบหาข้อมูลของตัวโกง () แต่ไม่ทันได้ข้อมูลตัวโกงก็พยายามฆ่าปิดปาก NPC ที่ให้ความช่วยเหลือตัว
เอก (A) แต่ตัวเอก็กลับมาช่วยเหลือไว้ได้ทัน (Rs) และได้รับทักษะพิเศษเป็นการตอบแทน (F) 
 ในช่วงต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเอกออกเดินทางไปกับสมาชิกกลุ่มใหม่ และเกิดชุดพฤติกรรมที่ตัว
โกงพยายามท าร้ายกลุ่มตัวเอก (A) แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากตัวละครอ่ืนท าให้พ้นจากอันตราย (D) 
เป็นจ านวน 3 ครั้ง ตามด้วยการปะทะกับศัตรูท าให้เกิดเหตุการณ์ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และได้รับชัย
ชนะ (I) ในขณะเดียวกันก็มีคนใช้ไวรัสท าให้อาการบาดเจ็บภายในเกมส่งไปถึงร่างกายนอกเกม (Mnd) 
จากนั้นตัวเอกได้รับความช่วยเหลือจากลูกแก้วให้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์เลวร้าย (E) ส่งผลให้เกิดชุด
เหตุการณ์ พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกมีปฏิกิริยา
ต่อผู้วิเศษ (E) เป็นจ านวน 2 ครั้ง โดยมีการต่อสู้ (H) และการให้ความช่วยเหลือ (E) เกิดขึ้นทุกครั้ง 
หลังจากเหตุการณ์จบลงตัวเอกก็ได้ผู้ติดตามเป็นสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งถึง 2 ตน (F) 
 
 

1.1.4. Real Dream Online 

เนื้อเรือ่ง พฤติกรรม 

ตัวละครเอกของเรื่องถูกรถชนท าให้การ
เชื่อมต่อระหว่างสมองกับร่างกายมีปัญหา มีวิธี
รักษาคือต้องชนะสงครามประจ าปีของเกม เรียล 
ดรีมออนไลน์ และขอให้ AI ที่ดูแลเกมช่วยรักษา  

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น () 
อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 
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ตัวละครเอกเข้าสู่เกมในชื่อเมอบิอุส และมีค่า
สถานะที่น้อยมาก ระบบจึงให้สิทธิ์พิเศษท าให้สัตว์
ประหลาดที่เมอบิอุสโจมตีเป็นตัวแรกกลายเป็นคู่หู  

เมอบิอุสถูกส่งลงมาบนตัวจิ้งจอกเก้าหางกูมิโฮ
พอดี จึงได้รับเธอเป็นคู่หูตามเงื่อนไขที่ระบบตั้งไว้ 

เมอบิอุสตามกูมิโฮไปช่วยน้องสาวของกูมิโฮให้
เป็นอิสระ  กูมิโฮจึงยอมรับเมอบิอุสเป็นคู่หู 

ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

เมอบิอุสกับกูมิโฮเดินทางเข้าไปในเมืองเริ่มต้น 
ได้รับการเปลี่ยนอาชีพเป็นมือปืน ได้รับท่าไม้ตาย 
Cool Shot และปืนทอมป์สัน 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

กลุ่มของเมอบิอุสเดินทางไปหมู่บ้านของกูมิโฮ 
และเดินทางไปปราบกีฟ้ารัฟเฟอเซีย 

นักเวทอวกาศคอสมอสที่ตั้งใจเดินทางมาช่วย
หมู่บ้านทราบว่าเมอบิอุสจัดการปัญหาให้แล้วจึง
เปลี่ยนอาชีพให้เป็นมือปืนอวกาศ พร้อมมอบปืน 
Infinity and Endless ให้  

ก่อนออกเดินทางเมอบิอุสได้รับอินาริเป็นคู่หู
อีกคนหนึ่ง 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

กลุ่มของเมอบิอุสเดินทางไปหมู่บ้านศิลปะ และ
ช่วยหมู่บ้านจากกลุ่มโจรสองกลุ่ม โดยวางแผนให้ 
อินาริ เป็นไส้ศึกยุให้ โจรสองกลุ่มต่อสู้กัน แล้ว
จัดการกลุ่มท่ีเหลือรอด 

หลังจบศึกเมอบิอุสได้ปืนใหญ่แกมม่า โมเซ่ กับ
คัมภีร์สร้างกระสุน ส่วนโจรกลุ่มหนึ่ง เมอบิอุสช่วย
เจรจาให้กลายเป็นกองก าลังประจ าหมู่บ้าน 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
 

ที่เหมืองเมอบิอุสไปสบทบกับผู้เล่นเทปันยากิที่
ก าลังต่อสู้กับอีฟริก 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
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อีฟริกยอมรับฝีมือของเมอบิอุส ท าให้เมอบิอุส
ได้รับความสามารถอัญเชิญอสูร และได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มของเทปันยาก ิ

ของวิเศษปรากฏตัวด้วยความสมัครใจ (F6) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวเอกได้รับของ
วิเศษ (F) 

กลุ่มของเมอบิอุสเดินทางไปเมืองพาราดิโซ่และ
ร่วมกลุ่มกับลีอา ผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวจริง
ของเมอบิอุส  

ทั้งสี่คนถูกสมาชิกของสหพันธ์อาร์คแอนด์เมจิก
วางกับดัก ท าให้ลิฟต์ตกไปในดันเจี้ยนที่ผนึก 
บอสลับไว้ เนื่องจากระดับต่างกันมากเมอบิอุสจึง
ใช้ผลึกวิญญาณท าให้รถสปอร์ตที่พบมีชีวิตและใช้
หนีออกมา  

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง (θ) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
การช่วยเหลือตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 

กลุ่มของเมอบิอุสเดินทางไปเมืองทานุกิซิตี้  
และเข้าร่วมอีเวนท์หนีตายจากเมืองซอมบี้ ระหว่าง
ทางพบบอสผีดิบแรมนูเซียและก าจัดได้ส าเร็จ ท า
ให้กลุ่มของเมอบิอุสได้อันดับหนึ่งในอีเวนท์ ได้รับ
รางวัลเป็นปืนยิงจรวดที่แรมนูเซียใช้และบัตร
ท่องเที่ยวเกาะมัลด์ดีฟท่ียังไม่เปิดให้บริการ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

เมอบิอุสเดินทางไปเกาะมัลด์ดีฟ ระหว่างที่
พักผ่อนก็ได้ช่วยเหลือไอม์ เจ้าหญิงเงือกต่อสู้กับ
เจ้าชายชาร์กที่ต้องการไอม์เป็นภรรยาคนที่สอง  

การต่อสู้จบลงโดยที่ไอม์ถูกค าสาปท าให้เป็น
สาวงามแต่ขี้เหร่ในมุมมองของเงือก เจ้าชายชาร์ก 
ประทับใจที่เมอบิอุสไม่รังเกียจไอม์จึงเป็นฝ่ายยอม
แพ้และสัญญาว่าจะช่วยเหลือทุกอย่าง ส่วนไอม์ก็
รวมกลุ่มออกเดินทางไปด้วยกัน 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวโกงใช้ค าสาปและแปลงร่างตัวเอก (A11) เป็น

พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง (A) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

กลุ่มของเมอบิอุสเดินทางกลับจากเกาะมัลด์ดีฟ 
และตรงไปเมืองซากุระเพราะสหพันธ์ชิลด์แอนด์

ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง (θ) 
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ซอร์ดจับตัวสมาชิกสมาคมอธรรมค้ าจุนโลกาที่ 
เทปันยากิสังกัดอยู่ไว้ในปราสาท  

เมอบิ อุสเมอร์บิ อุสยอมไปพบสหพันธ์ชิลด์
แอนด์ซอร์ดที่จุดนัดพบและถูกจับตัวตามอุบายของ
อีกฝ่าย แต่ เมอบิ อุสซ้อนแผนด้วยการเตรียม
อุปกรณ์ไว้หลบหนี และเริ่มก่อความวุ่นวายใน
ปราสาทเพ่ือให้คนอ่ืนๆ ไปช่วยสมาชิกของสมาคม
อธรรมค้ าจุนโลกาหนีไปตามทางลับ  

ตัวเอกหนีเข้าไปในที่ซ่อนต่างๆ (Rs4) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมการช่วยเหลือตัว
เอกจากการตามล่า (Rs) 

กลุ่มของเมอบิ อุสเดินทางไปเมืองโมนาโค
เพ่ือให้ดาวินชี่ ช่างเทคนิคที่พบในเมืองพาราดิโซ่
ปรับปรุงแบล็คไลท์นิ่ง รวมทั้งเข้าร่วมการแข่ง 
โมนาโคแรลลี่ และได้รับอันดับ 1 ท าให้เมอบิอุส 
กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ชัยชนะจากการแข่งขัน (I2) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของพฤติกรรมตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 
 

ระหว่างออกเดินทางไปยังเมืองของสมาคม
อธรรมค้ าจุนโลกา เมอบิอุสช่วยเหลือเซราฟิน่า เจ้า
หญิงของเมืองดาวน์สวอนที่ถูกสมาพันธ์กุญแจมือ
จับตัวอยู่  ระบบถือว่าเมอบิอุสใช้ก าลังช่วงชิง
ทรัพย์สินธ์ผู้ อ่ืน สมาพันธ์กุญแจมือได้รับสิทธิ์
ประกาศสงครามกับเมืองดาวน์สวอน ตามแผนการ
ที่หนุมาน อสูรที่เคยถูกราชาเมืองดาวน์สวอนผนึก
วางแผนไว้ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 

ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง (θ) 
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

เมอบิอุสเข้าพิธีแต่งงานกับเซราฟิน่าเพ่ือให้มี
อ านาจน าทัพ เมอบิอุสได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าชายชาร์กและสมาคมอธรรมค้ าจุนโลกาในการ
ท าสงคราม  

สงครามเริ่มขึ้น โดยเมอบิอุสวางแผนและการ
ใช้ภูมิประเทศและความสามารถเฉพาะตัวของ
สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เมืองดาวสวอน

การแต่งงาน (W) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู(H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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ได้รับชัยชนะจากการต่อสู้กับศัตรูที่มีจ านวนมาก 
และยังก าจัดหนุมานได้ส าเร็จ 

หลังก าจัดหนุมาน เมอบิอุสได้รับอัญมณีที่เคย
อยู่บนร่างกายของหนุมาน ซึ่งสามารถสร้างเกราะ
ป้องกันใหม่ให้เมืองแทนเกราะป้องกันที่สลายไป
เพราะการประกาศสงคราม 

กลุ่มของเมอบิอุสออกเดินทางไปเมืองโครมัน
ยองของสมาคมอธรรมค้ าจุนโลกาโดยให้เซราฟิน่า
คอยดูแลเมืองดาวสวอน 

หลังเดินทางออกจากเมืองโครมันยองลีอา
แยกตัวไปเมืองเอเธนส์คนเดียว เมอบิอุสและ
สมาชิกในกลุ่มก็ตามไปจนพบ แต่คืนต่อมาลีอา
ปลีกตัวไปท าธุระในเมืองเพียงล าพัง 

ลีอาถูกจูนิเอล หัวหน้าสมาคมชิลด์แอนด์ซอร์ด
ที่เป็นคู่หมั้น และคนที่ขับรถชนเมอบิอุสจับตัวไว้
และเรียกให้เมอบิอุสมาถูกรุมสังหารในโคลอสเซียม 
แล้วบังคับให้ลีอาเข้าพิธีแต่งงานในเกมในอีก 3 
เดือนข้างหน้า เมอบิอุสหนีออกมาได้แต่ได้รับ
บาดเจ็บหนัก 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 

ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง (θ) 
ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ (J) 
ตัวเอกหนีเข้าไปในที่ซ่อนต่างๆ (Rs4) เป็น

พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมการช่วยเหลือตัว
เอกจากการตามล่า (Rs) 

ตัวโกงบังคับเรื่องการแต่งงาน (A16) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง (A) 

 

3 เดือนต่อมาระหว่างพิธีแต่งงาน เมอบิอุสน า
พรรคพวกเข้าขัดขวางพิธีและชิงตัวลีอากลับมาได้
ส าเร็จ และสังหารจูนิเอลและพรรคพวก ท าให้
เมอบิ อุสกลายเป็นขั้ วอ านาจใหม่ที่พร้อมท า
สงครามกับทั้งสามสหพันธ์ 

ช่วยให้ได้รับอิสรภาพรอดพ้นจากการคุมขัง (D4) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

 
จากตารางข้างต้น สามารถสรุปพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในเรื่องออกมาเป็นโครงสร้างได้ ดังนี้ 
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Mnd E [(G) (H) (I) F]2 [(G) H I F (E)]3 G D  F Rs [G H (A) I F]2  Rs G I Q G  A W 

H I F G  J Rs A D 

เนื้อเรื่องเริ่มด้วยการกล่าวถึงสาเหตุที่ตัวเอกเข้าเล่นเกม () เพ่ือให้ชนะสงครามและขอพรจาก 
AI เพ่ือรักษาอาการป่วย (Mnd)  และเมื่อตัวเอกเริ่มเกิดก็ได้รับการช่วยเหลือจากระบบ (E) และเกิดชุด
เหตุการณ์ ตัวเอกออกเดินทาง (G) ต่อสู้กับศัตรู (I) ได้รับชัยชนะ (I) และได้รับของวิเศษและสัตว์เลี้ยง (F) 
จ านวน 2 ครั้ง โดยตัวเอกได้รับของวิเศษเกิดขึ้นทุกครั้ง หลังจากนั้นเกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกออกเดินทาง 
(G) ต่อสู้กับศัตรู (H) ได้รับชัยชนะ (I) และได้รับหรือใช้ความช่วยเหลือ (E) จ านวน 3 ครั้ง โดยการต่อสู้ (H) 
การเอาชนะศัตรู (I) และได้รับของวิเศษ (F) เกิดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง จากนั้นตัวเอกอกเดินทางต่อ (G) และได้ผู้

เล่นมาร่วมกลุ่ม (D) ก่อนจะติดกับดักศัตรู () แต่ก็พบของวิเศษ (F) และใช้ของวิเศษหนีรอดออกมาได้ 
(Rs) 
 หลังจากนั้นได้เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกออกเดินทาง (G) ต่อสู้กับศัตรู (H) พฤติกรรมของ
ตัวโกง (A) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษและสัตว์เลี้ยง (F) จ านวนสองครั้ง หลังจาก

นั้นตัวเอกถูกหลอกให้เข้าไปสู่กับดักของศัตรู () แต่ก็สามารถหนีออกมาได้ (Rs) และออกเดินทางต่อ (G) 
ไปเข้าร่วมงานแข่งจ้าวความเร็วและได้รับชัยชนะ ( I) ท าให้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียง (Q) จากนั้นจึงออก

เดินทางต่อ (G) และตกหลุมพรางของศัตรูอีกครั้ง () ท าให้ศัตรูได้สิทธิ์ประกาศสงคราม (A) ตัวเอกจึง
แต่งงานกับลูกสาวผู้ครองเมือง (W) และน ากองทัพต่อสู้กับศัตรู (H) จนได้รับชัยชนะ (I) และได้รับของ

รางวัล (F) เมือจบศึกตัวเอกก็ออกเดินทางต่อ (G) และตกหลุมพรางของศัตรูอีกครั้ง () ท าให้ถูกท าร้าย
จนบาดเจ็บสาหัส (J) แต่ก็หนีออกมาได้ (Rs) โดยตัวโกงจับตัวสมาชิกคนหนึ่งไปเพ่ือบังคับแต่งงาน (A) ใน
อีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งตัวเอกได้ปรากฏตัวเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกคนนั้นในภายหลัง (D) 
 
 

1.2. นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 
1.2.1. Adventure World Online 

เนื้อเรื่อง พฤติกรรม 

ตัวละครเอกเดินผ่านสถานที่ประชาสัมพันธ์
เกม Adventure World Online และได้รับการ
ชักชวน จึงสมัครเล่นเกมโดยใช้ชื่อว่าชางหลง 

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น () 
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ชางหลงออกเดินทางเพ่ือเพ่ิมระดับ ได้รับ
จิ้งจอกคิทสึเนะเป็นสัตว์เลี้ยง  

ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุตกไปในเหวและได้
พบกับผู้เล่นดอกท้อ ชางหลงจึงเข้าช่วยเหลือ และ
ได้รับดาบราชันย์จากสถานที่ท่ีตกลงไป 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงแยกจากดอกท้อ ระหว่างทางถูก
จิ้งเหลนไฟจ านวนมากไล่ตามจึงหนีเข้าถ้ าที่เต็มไป
ด้วยกับดัก 

ชางหลงฝ่ ากับดัก ได้ ส า เ ร็ จและพบกับ
วิญญาณของราชาโจรสลัดเดวี่โจนส์ ชางหลงจึงได้
ชุดเซตยมทูตและอาชีพร่างทรง 

ตัวเอกหนีเข้าไปในที่ซ่อนต่างๆ (Rs4) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมการช่วยเหลือ 
ตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงถูกวาร์ปออกมาและเดินทางต่อ 
ระหว่าง เดินทางกลุ่มของผู้ เล่นถังขยะเปียก 
สมาชิกกิลด์เพนดรากอนให้ชางหลงใช้เต็นท์ของ
พวกตนพักผ่อนในเวลากลางคืน ก่อนจะออก
เดินทางร่วมกันในภายหลัง 

ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

ชางหลงแยกตัวไปศาลเจ้าเ พ่ือพบ NPC 
แนะน าอาชีพ ได้รับวิญญาณของเดวี่โจนส์มาเป็น
ผู้ช่วย 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

กลุ่มของชางหลงรวมกับซิกฟรีด หัวหน้า
กิลด์เพนดรากอนเข้าไปช่วยเผ่าเอลฟ์ต่อสู้กับ 
กอบลิน และสามารถปราบราชาก็อบลินได้ส าเร็จ
ท าให้ได้ไข่สัตว์เลี้ยงเป็นรางวัล 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงแยกตัวออกเดินทาง ถูกสมาชิกกิลด์
อาชาทมิฬก่อกวนแต่ใช้กลอุบายหลอกล่อให้ไป
เจอกับบอสในพ้ืนที่ท าให้อีกฝ่ายหนีไป 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
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ตัวเอกหนีเข้าไปในที่ซ่อนต่างๆ (Rs4) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมการช่วยเหลือตัว
เอกจากการตามล่า (Rs) 

ชางหลงอาบน้ าในบ่อน้ าของเทพีเวริทัสท าให้
ชุดยมทูตได้รับพลังที่แท้จริง 

ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ชางหลงถูกอสูรปักษาจับไปที่รังด้วยความ
เข้าใจผิด และได้รับการสอนวิธีบินด้วยปีกที่งอก
ออกมาจากชุด 

ระหว่างทางต่อสู้กับอสรพิษเริงลมและได้รับ
ชัยชนะจึงได้อัญมณีเพ่ิมพลังให้ดาบ 

ผู้วิเศษมาช่วยเหลือโดยปราศจากการร้องขอ (D7) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ 
(D) 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

ชางหลงเดินทางไปเมืองโอเชียน่าและได้
ช่วยเหลือ NPC เจ้าชายเป็นและผู้เล่นหลายกลุ่ม 
แล้วเดินทางต่อไปเมืองซากุระและรับภารกิจแดน
คนตาย 

ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E)   

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
 

ชางหลงเข้าไปในเขตภารกิจที่ต้องช่วยเหลือ
คนที่มีชีวิตจากวิญญาณคนตาย ชางหลงใช้
ความสามารถและสติปัญญาช่วยเป้าหมายได้
ส าเร็จ และได้รับสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์ราชาโจรสลัด 
โดยมีเงื่อนไขคือต้องตามหาวิญญาณองครักษ์โจร
สลัดอีก 3 ตน 

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงกลับออกมาด้านนอกแต่ถูกพิษเห็ด
ทารกท าให้สูญเสียความสามารถด้านการต่อสู้  
สมาชิกในกลุ่มจึงพาไปเมืองหลงซานเพ่ือหายาแก้
พิษ 

ระหว่างทางถูกกิลด์อาชาทมิฬขัดขวางท าให้
เกิดการต่อสู้ กลุ่มของชางหลงได้รับชัยชนะและ
แก้ค าสาปได้ส าเร็จ 

ตัวโกงใช้ค าสาปและแปลงร่างตัวเอก (A11) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง (A) 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
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ชางหลงเดินทางไปเกาะยู โรป้าและรับ
ภารกิจคัดลอกอักขระจากวิหารเวท หลังจากท า
เควสส าเร็จท าให้ได้ทักษะอ่านอักขระและอ่าน
แผนที่ขุมทรัพย์และแผนที่ภารกิจได้ ส่วนซิกฟรีด
ที่ร่วมเดินทางได้รับอาชีพใหม่และชุดเซตอัลเบริส
เป็นรางวัล 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงเดินทางไปจนเจอกับเจ้าหญิงเรียอา
ที่อยู่ ในภารกิจและพากลับไปส่ง เมืองอย่ าง
ปลอดภัยท าให้ได้รับอมฤทธิ์เป็นรางวัล หลังจาก
นั้นชางหลงก็ออกเดินทางและปลดอาชีพนัก
อัญเชิญและได้รับองครักษ์ตนที่ 2 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ชางหลงเดินทางไปเมืองทรอยและปะทะกับ
กิลด์ซีซาร์ และไฮดรา 

ผู้เล่นดีมอสเข้ามาช่วยเหลือจนได้รับชัยชนะ 
แต่กลับหักหลังชางหลงในภายหลัง 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

ชางหลงเดินทางเข้าไปในเมืองและช่วย
องครักษ์ตนที ่3 ได้ส าเร็จ 

ทางฝั่งซิกฟรีดเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าเอลฟ์ส าเร็จ
แต่ถูกค าสาป ชางหลงจึงเดินทางไปเรียนยาแก้ค า
สาปจากหมอเทวดามาช่วยได้ส าเร็จ 

ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) 

ชางหลงรวมกลุ่มกับเพ่ือนไปตะลุยเคฟออฟ
มิลเลี่ยน คิทสึเนะสัตว์เลี้ยงของชางหลงเสียชีวิต
จากการต่อสู้ 

ตัวโกงฆ่าตัวเอก (A14) เป็นพฤติกรรมย่อยของ
พฤติกรรมของตัวโกง (A) 

ชางหลงหาทางชุบชีวิตคิทสึเนะโดยเข้าไปใน
เขตแดนจิ้งจอกของเทพอินาริ หลังท าภารกิจ
ส า เ ร็ จ โ ดยความช่ ว ย เหลื อของจิ้ ง จอกท า
ให้คิทสึเนะเกิดใหม่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ 

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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ชางหลงเดินทางไปพบคฤหาสน์ลึกลับและ
ช่วยเหลือองครักษ์คนที่ 4 และต่อมาช่วยเหลือผู้
เล่นชื่อแทนคุณได้ส าเร็จ 

ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

ผู้เล่นแทนคุณแยกตัวจากชางหลงและไป
รวมกลุ่มกับผู้เล่นคราวน์ ทั้งสองคนค้นพบและบุก
สุสานโจรสลัดอามาคุสะ ฮายาเตะและได้เป็นผู้สืบ
ทอดราชาโจรสลัด ในขณะที่ชางหลงพบสุสาน
ศาสตราและได้รับอาวุธส าหรับให้เหล่าวิญญาณใน
สังกัด 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
 

ตัวเกมประกาศปิดอัพเดทเพ่ือเข้าสู่ช่วง
สงคราม 

การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) 

 
จากตารางข้างต้น เมื่อน าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาเรียงล าดับ จะสามารถสรุปพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

ออกมาได้ ดังนี้ 

 G F [(E) (Rs) (D) (H) (I) F]4 [G (H) (I) (Rs) (F)]2 E G M N F A [G (E) (M) (N) (H) (I) F]4  
[A (E) (M) (N) (F)]2 E G F War 

เนื้อเรื่องเริ่มต้นกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละครและเหตุการณ์เริ่มต้น () ที่ท าให้ตัวเอกเข้า
เล่นเกม และตัวเอกได้ออกผจญภัย (G) และตัวเอกได้รับของวิเศษ หลังจากนั้นจึงเกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัว
ละครเอกให้หรือได้รับความช่วยเหลือ (E) ตัวละครเอกได้รับของวิเศษ (F) ตัวเอกหลบหนี (Rs) พฤติกรรม
ของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ซ้ ากัน
จ านวน 4 ครั้ง โดยมีเพียงพฤติกรรมตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง หลังจากนั้นเป็นชุด
เหตุการณ์ที่การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัวเอกหลบหนี 
(Rs) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ชุดเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง โดยมีพฤติกรรมการเดินทางไปต่าง
เมือง(G) ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง 

หลังจากนั้นตัวเอกได้ให้หรือรับความช่วยเหลือ (E) และการเดินทางไปต่างเมือง(G) น าไปสู่
พฤติกรรมตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) และตัวเอกสามารถท างานยากได้ส าเร็จ (N) จึงได้รับของ
วิเศษเป็นรางวัล (F) ท าให้เกิดพฤติกรรมจากตัวโกง (A) ที่มุ่งร้ายต่อตัวเอก จากนั้นจึงเกิดชุดเหตุการณ์ 
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การเดินทางไปต่างเมือง(E) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) ตัวเอก
ท างานยากได้ส าเร็จ (N) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ ซึ่ง
เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีพฤติกรรมการเดินทางไปต่างเมือง(G) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) เท่านั้นที่
จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ตามมาด้วยชุดเหตุการณ์ พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) ตัว
เอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) โดยชุด
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง และมีพฤติกรรมของตัวโกง (A) ที่จะเกิดขึ้นทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงเกิด
เหตุการณ์ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) และจบ
ภาคด้วยการประกาศเข้าสู่ช่วงสงครามโดยระบบเกม (War) 

 
 

1.2.2. Evolution Online 
เนื้อเรื่องหลัก พฤติกรรม 

ตั ว ล ะคร เ อก เ ข้ า เ ล่ น เ กม  Evolution & 
Revolution Online เพราะรู้สึกสนใจเกมที่มอบ
เงินรางวัลให้ผู้ชนะ 10 ล้านบาท และได้พบ
ประธานบริษัทเกมที่ปลอมตัว เป็นพนักงาน
ต้อนรับขณะก าลังสร้างตัวละคร โดยตัวละครเอก
ใช้ชื่อว่าเมฆา 

ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น () 

เมฆารับภารกิจตามหายาแก้พิษ แต่ในระหว่าง
ภารกิจกลับพบบอสพญางูเจ็ดสีฆ่าตาย 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวโกงฆ่าตัวเอก (A14) เป็นพฤติกรรมย่อยของ

พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
เมฆากลับไปแก้แค้นพญางูเจ็ดสีโดยใช้พิษ แต่

กลับท าให้พญางูเจ็ดสีวิวัฒนาการเป็นมังกรหมื่น
พิษ 

เมฆาหลอกล่อให้มังกรหมื่นพิษเข้าไปในอาณา
เขตของหมาป่าหมื่นโลหิต ท าให้ทั้ งสองต้อง
ร่วมมือกัน ท าให้มังกรหมื่นพิษยอมรับเมฆาเป็น
เจ้านาย 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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เมฆากลับไปส่งภารกิจที่เมืองและได้รับต ารา
ภาษา 

เมฆาเดินทางไปวิหารจันทราและติดกับดักใน
วิหาร และได้พบเทพีจันทราซึ่งมีปริศนาให้เมฆา
แก้ 

เมฆาแก้ปริศนาได้ส าเร็จและได้รับเทพีจันทรา
เป็นคู่หูคอยติดตามช่วยเหลือ 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ต่อสู้กันด้วยการทดสอบ การแข่งขัน (H2) เป็น

พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้กับ
ศัตรู (H) 

ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
ข้อ เสนอแลกเปลี่ ยนของผู้ วิ เศษ (D10) เป็ น

พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 

เมฆาเริ่มถูกผู้เล่นคนอ่ืนไล่ล่าเพราะชื่อเสียงที่
สามารถเอาชนะบอสและผ่านการทดสอบ แต่
เมฆาก็ใช้สติปัญญาและความสามารถฝ่าไปจนถึง
ท่าเรือและออกเดินทางไปถึงทวีปใหญ่ได้ส าเร็จ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 
 

เมฆาเดินทางไปถึงนครมนตราในทวีปใหญ่ 
ระหว่างที่ก าลังพักผ่อนในโรงเตี๊ยมก็ถูกจักรพรรดิ
ฟ้าและราชาลม ซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสจบเกมสูง
ที่สุดไล่ล่าเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เมฆาพยายาม
เจรจาสงบศึกแต่ไม่เป็นผล และถูกท าร้ายจนพลัด
ตกไปในแม่น้ า 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวโกงท าร้ายตัวเองจนบาดเจ็บหรือพิการ (A 6) 

เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง 
 

เมฆาตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านไร้ตะวันในสภาพ
บาดเจ็บภายใน เมฆาพยายามหาทางแก้ไขให้แสง
สว่างกลับสู่หมู่บ้านอีกครั้ง โดยการไขอักขระสร้าง
พระอาทิตย์เทียม ท าให้มังกรที่อาศัยในหมู่บ้าน
สละชีวิตเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บให้เมฆาเป็นการ
ตอบแทน 

ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

เมฆาเดินทางกลับไปนครมนตรา และได้ต่อสู้
กับคุณชายทมิฬที่ติดอันดับยอดฝีมือและได้รับชัย
ชนะ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 



83 
 

 
  

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ ชั ย ช น ะ เ ม ฆ า ก็ ไ ด้ ร่ ว ม
รับประทานอาหารกับยอดฝีมืออันดับ 3 และได้
นักประดิษฐ์ที่สนใจตัวเมฆาเข้าร่วมกลุ่ม 

ผู้วิเศษได้ให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ 
(F9) เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวเอก
ได้รับของวิเศษ (F) 

เมฆาเข้าไปเรียนเวทมนตร์ และได้รับภารกิจ
หัวใจป่าและน้ าตาธรณี 

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 

เมฆาเดินทางเข้าไปในป่าตามภารกิจและได้
พบเด็กปริศนาคนหนึ่ง ระหว่างที่ก าลังพาเด็กไป
หมู่บ้านก็ถูกสัตว์อสูรจู่โจม แต่หลังก าจัดสัตว์อสูร
กลับถูกชาวบ้านจับตัว 

เมฆาทราบความจริงว่าเด็กที่เดินทางมากับตน
คือหัวใจป่าซึ่งอยู่ในสภาพใกล้ตายเพราะการฝืน
ท าการเกษตร เมฆาจึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านและพา
หัวใจป่าไปส่งยังจุดหมาย และได้รับรางวัลเป็น
ต าราวิชาลับ 

ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

เมฆาหลงเข้าไปในวิหารอัสดงและได้พบกับ
ราชามังกร ราชามังกรเอาชนะเมฆาและประจุพลัง
ใส่ตัวเมฆาเพ่ือขัดขวางไม่ให้แข็งแกร่งข้ึน 

เมฆาเดินทางกลับนครมนตราเพ่ือส่งภารกิจ
และสร้างหัวใจป่าขึ้นมาใหม่ ได้รางวัลเป็นสิทธิ์
การเรียนเวท 6 ธาตุ 

ตัวโกงท าร้ายตัวเองจนบาดเจ็บหรือพิการ (A 6) 
เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง 
(A) 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

กลุ่มผู้ช่วยของเมฆา น าโดยเซเว่นไปท าภารกิจ
ที่ภูเขาไฟเพ่ือครอบครองกุญแจนิรันดร์ แต่พบ
สมาชิกกิลด์ของจักรพรรดิฟ้า และสูญเสียกุญแจ 
นิรันดร์ไป 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
รูปแบบต่างๆ ของการขโมย (A5) เป็นพฤติกรรม

ย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง (A) 

เมฆาใช้เวทมนตร์ที่ เรียนวางแผนเข้าไปใน
วิหารอรุ โณทัยซึ่ ง เป็นเขตหวงห้ามได้ส า เร็จ 
ภายในวิหารเมฆาได้รับบททดสอบจากเทพแห่ง

ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 
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แสงให้ต่อสู้กับร่างแห่งแสงของตนเอง โดยเมฆา
ผ่านการทดสอบและได้รับรางวัล 

เมฆากลับไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกและแบ่ง
ก าลังไปจัดการธุระ โดยเมฆาตามสืบเรื่องไวรัสที่
แพร่ระบาดในหมู่บ้านโดยมีกาก้าที่พบกันระหว่าง
ทางเดินทางไปด้วย 

เมื่อไปถึงหมู่บ้านเมฆาสามารถรักษาและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสได้ส าเร็จ แต่ก็ท าให้กาก้า
คืนร่างเป็นพาลีตามแผนของศัตรู 

การเดินทางไปต่างเมือง (G) 
ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อย

ของพฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

การหลอกลวงเหยื่อ () 
 

เมฆาต่อสู้กับพาลีโดยได้รับความช่วยเหลือ
จากราชาลม การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายเป็นไป
อย่างดุเดือดโดยเมฆาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ และ
ยังใช้ปัญญาหลอกราชาลมให้ติดกับท าให้ตนเองได้
พาลีกลับมาเป็นเ พ่ือนและได้ประโยชน์จาก
สงครามในภายหลัง 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 

การหลอกลวงเหยื่อ () 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

เซเว่นที่แยกตัวไปท าภารกิจที่เมืองเริ่มต้นพบ
กับขุนพลของฝ่ายศัตรู แต่ด้วยสติปัญญาท าให้หนี
รอดจากศัตรูและท าพิธีสืบทอดเมืองได้ส าเร็จ 

ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 

การหลอกลวงเหยื่อ () 
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

บริษัทเกมประกาศอัพเดทเกมเข้าสู่แพทกลียุค
ซึ่งผู้เล่นที่ถกูฆ่าจะไม่สามารถกลับเข้าเล่นเกมได้
อีก 

การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) 

จากตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมข้างต้น เมื่อเมื่อน าพฤติกรรมที่ปรากฏใน
เรื่องมาเรียงตามล าดับจะได้โครงสร้างพฤติกรรมของเรื่อง ดังนี้ 

 H A [(G) H I (F)]3 G H A [(M) E (H) (I) F]2 A G N F [(G) (M) (N) H I (E) () F]3 War 

 ตัวเรื่องเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละครและเหตุการณ์เริ่มต้น () ที่ตัวเอกได้เข้าไป
เล่นเกม จากนั้นตัวเอกจึงเริ่มผจญภัยแต่ได้ต่อสู้กับศัตรู (H) และถูกศัตรูฆ่าตาย (A) หลังจากนั้นก็เกิด
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เหตุการณ์ผจญภัยที่การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอก
ได้รับของวิเศษ (F) เป็นจ านวน 3 ครั้ง โดยที่พฤติกรรมการเดินทางไปต่างเมือง(G) และ ตัวเอกได้รับของ
วิเศษ (F) ปรากฏเพียงบางครั้ง หลังจากนั้นตัวเอกก็ออกเดินทางไปยังทวีปใหญ่ (G) และได้ต่อสู้กับศัตรู 
(H) และถูกตัวโกงท าร้ายบาดเจ็บ (A) หลังจากนั้นก็เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) 
ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ 
(F) ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยที่พฤติกรรมตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และตัว
เอกได้รับชัยชนะ (I) เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง จากนั้นตัวเอกก็พบและถูกศัตรูท าร้ายจนบาดเจ็บอีกครั้ง (A) 
ก่อนจะออกเดินทาง (G) และรายงานว่าท าภารกิจส าเร็จ (N) จึงได้รับของวิเศษเป็นรางวัล (F) หลังจากนั้น
ก็เกิดชุดเหตุการณ์ที่การเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกได้รับบททดสอบที่ยากล าบาก (M) และสามารผ่าน
บททดสอบนั้นได้ (N) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ ( I) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 

พฤติกรรมการหลอกลวง () และตัวเอกได้รับของวิเศษ ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดย
พฤติกรรมการเดินทางไปต่างเมือง(G) ตัวเอกได้รับบททดสอบ (M) ตัวเอกผ่านบททดสอบ (N) ตัวเอกมี

ปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) และพฤติกรรมการหลอกลวง () เกิดขึ้นเพียงบางครั้ง และเม่ือเหตุการณ์ทุกอย่าง
จบลงตัวเกมก็ประกาศเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) เป็นฉากจบในภาคแรกของเรื่อง  
 
2. สรุปโครงสร้างหลักของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย 

จากการศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยทั้ง 6 เรื่อง พบว่ามีลักษณะเด่นที่
น่าสนใจ ดังนี้ 

1.  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ ากันตลอดทั้งเรื่อง และเป็นพฤติกรรมที่ท าให้เนื้อเรื่องด าเนินต่อไป คือ 
ตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) 

เหตุผลที่พฤติกรรมทั้ง 4 ปรากฏเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์อ้างอิงมา
จากเกมออนไลน์ที่มีอยู่จริง และโดยธรรมชาติของเกมออนไลน์มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเพ่ือออกเดินทาง 
ต่อสู้กับศัตรู และสะสมไอเทมเพ่ือให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้น เพ่ือให้สามารถออกผจญภัยต่อได้ เนื่องจากพ้ืนที่
ที่อยู่ห่างออกจากเมืองเริ่มต้นจะมีระดับความยากสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในดันเจี้ยนที่ผู้เล่นต้องมีระดับสูง
และมีอุปกรณ์ที่ดีมากพอจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูภายในพ้ืนที่ได้  ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงมักจะ
เกิดข้ึนเป็นชุด คือ มีการเดินทาง (G) การต่อสู้ (H) การเอาชนะศัตรู (I) และการได้รับไอเทม (F) เมื่อจบศึก
นั้นก็จะเดินทาง ต่อสู้ เอาชนะศัตรู และได้รับไอเทมจากสถานที่ใหม่ ซึ่งตรงกับที่วลาดิมีร์ พรอพพ์กล่าวไว้



86 
 

 
  

ว่านิทานที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีการเรียงล าดับพฤติกรรมในโครงสร้างคล้ายกัน โดยชุดเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นนี้จะปรากฏซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง 

2. พฤติกรรมของตัวโกง (A) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) และปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผู้วิเศษ (E) 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรองลงมา 

 พฤติกรรมทั้งสามอย่าง แม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่มากเท่าพฤติกรรมในข้อที่ 1 แต่ก็นับเป็นพฤติกรรม
ส าคัญที่แสดงลักษณะของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมออนไลน์มีผู้เล่นเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ทั้งการติดต่อซื้อขาย ให้ความช่วยเหลือ หรือการกระทบกระทั่งระหว่างผู้
เล่นด้วยกัน อีกทั้งนวนิยายแนวเกมออนไลน์ยังก าหนดให้ NPC มีสติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์ ท าให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับ NPC ของระบบเพิ่มขึ้นมา แม้ว่าตัวละครเอกจะไม่นิยมเดินทางกับผู้เล่นกลุ่มอ่ืนก็ตาม 

พฤติกรรมทั้งสองนี้เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของเกมออนไลน์ ที่ผู้เล่นที่เล่นเกม
เดียวกันจะสามารถพบปะติดต่อสื่อสารกันได้ ท าให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกันภายในเกม 
ต่างกับเกมคอมพิวเตอร์รูปแบบอ่ืน ซึ่งการที่มีผู้เล่นจ านวนมากอยู่ในเกมท าให้เกิดการร่วมกลุ่มต่อสู้ ให้
ความช่วยเหลือ อันเป็นลักษณะของพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งจาก
เหตุผลส่วนตัว การแย่งชิงพ้ืนที่ออกล่า แย่งชิงไอเทมหายาก ไปจนถึงการกระทบกระทั่งเพ่ือแย่งชิงอ านาจ
ในสงครามระหว่างกิลด์ ซึ่งเป็นลักษณะตรงกับพฤติกรรมของตัวโกง (A) และยังเป็นลักษณะที่ปรากฏใน
สังคมเกมออนไลน์ในความเป็นจริง 

3. พฤติกรรมตัวเอกถูกทดสอบให้ท างานยาก (M) ตัวเอกท างานยากส าเร็จ (N) และการเข้าสู่ช่วง
สงคราม (War) เป็นพฤติกรรมที่ปรากฏเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง แต่เป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญต่อเนื้อเรื่อง
อย่างมาก 

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ และเกมออนไลน์จะมีภารกิจให้ผู้เล่นได้ท าเป็นจ านวนมาก แต่จะมี
ภารกิจบางประเภทที่มีความยากในระดับสูงและเป็นภารกิจส าคัญที่จะท าให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้น ท าให้
เนื้อเรื่องเดินหน้าต่อ หรือท าให้ระบบที่ยังไม่เปิดใช้งานสามารถใช้งานได้ ซึ่งภารกิจประเภทนี้เมื่อตัวละคร
ท าส าเร็จจะท าให้แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ หรือเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เข้าสู่ช่วงสงคราม 

ในส่วนพฤติกรรมการเข้าสู่ช่วงสงคราม เป็นเนื้อหาของเกมที่มีไว้เพ่ือให้ผู้เล่นระดับสูงเข้าร่วมเพ่ือ
ประชันฝีมือกัน อาจกล่าวได้ว่าการท าสงครามระหว่างกลุ่มผู้เล่นนี้เป็นจุดหมายของเกมออนไลน์ก็ว่าได้ 
ท าให้นวนิยายที่อ้างอิงจากเกมออนไลน์ที่ได้รับการตีพิมพ์ไปในระดับหนึ่งจะด าเนินเข้าสู่ช่วงสงครามโดย
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อัตโนมัติ และสงครามในเรื่องจะเป็นชุดการต่อสู้ที่มีความรุนแรงและความสนุกสนานที่สุด และผู้แต่ง
มักจะจบเรื่องเมื่อสงครามสิ้นสุดลง 

4. พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมที่จะปรากฏในนวนิยายแนวเกม
ออนไลน์บางเรื่องเท่านั้น เรื่องที่มีพฤติกรรมดังกล่าวปรากฏอยู่ ได้แก่ 1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Monster 
Soul Online 3.) Rabbit Saga 4.) Real Dream Online 

สาเหตุที่พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) ปรากฏในนวนิยายบางเรื่อง เนื่องจากผู้
แต่งต้องการสร้างสถานการณ์ที่มีแรงกดดันมากพอที่จะท าให้ตัวละคร และผู้อ่านรู้สึกหวาดกลัวไปพร้อม
กันได้ เนื่องจากเหตุการณ์คับขันรูปแบบอ่ืนๆ ในเรื่องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ในเกม ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตจริงของตัวละคร ท าให้ความเสี่ยงและความสูญเสียจ ากัดวงอยู่ในโลกของเกมออนไลน์เท่านั้น แต่
พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม ท าให้เกิดความเสี่ยงที่ตัวละครในเรื่องสามารถเสียชีวิตได้จริงๆ ซึ่ง
แรงกดดันที่เพ่ิมขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะท าให้เนื้อเรื่องตึงเครียดน่าติดตามมากขึ้นแล้ว ยั ง
ช่วยก าหนดทิศทางของเนื้อเรื่องท่ีตัวละครจะต้องหาทางแก้ไขเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว 

5. พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญรองลงมาที่เกิดขึ้นจากกลวิธี
การแต่งของผู้เขียนเพื่อให้เนื้อเรื่องน่าสนใจมากข้ึน 

เนื่องจากเกมออนไลน์ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ใช้ระบบเชื่อมประสาทสมองท าให้ผู้เล่นเข้าไป
อยู่ในเกมได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างไวรัสหรือทดลองสร้างโปรแกรมที่ส่งผลต่อระบบ
ประสาท จะท าให้ผู้เล่นที่ตกเป็นเหยื่อเสียชีวิตหรือตกอยู่ในสภาพโคม่าได้ เมื่อเกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นจึง
ให้ลักษณะของเรื่องเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน คือ จากการต่อสู้และเล่นเกมอย่างสนุกสนาน จะมีความตึง
เครียดมากขึ้นเพราะการตายในเกมอาจหมายถึงความตายในชีวิตจริง และตัวละครเอกหรือตัวละครกลุ่ม
หนึ่งจะต้องค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะมีผู้ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น นวนิยายที่มี
พฤติกรรมนี้ปรากฏอยู่จึงมักจบเรื่องเมื่อสามารถหาวิธีรักษาได้ 

จากข้อสังเกตทั้ง 5 ข้อ ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ออกมา
ได้ ดังนี้ 

(Mnd)  G A D H I (Mnd) E F   n (Mnd) War [G A D H I (Mnd) E F]n (E) 
M N 
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นวนิยายแนวเกมออนไลน์จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสาเหตุที่ตัวเอกเริ่มเล่นเกมออนไลน์ในเรื่อง 

และตามด้วยชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยประกอบไปด้วยพฤติกรรมตัวเอกออกเดินทาง (G) 
เป็นพฤติกรรมส าคัญ ตามด้วยเหตุการณ์ที่แยกออกเป็น  2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่เกิดการต่อสู้  
ประกอบด้วยพฤติกรรมของตัวโกง (A) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัย
ชนะ (I) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) และตัวเอกได้รับของวิเศษ โดยล าดับพฤติกรรมอาจสลับกันได้ แต่
โดนส่วนมากพฤติกรรมของตัวโกงและผู้วิเศษ (A และ D) จะเกิดขึ้นก่อนการต่อสู้และการได้รับชัยชนะ (H 
และ I) ส่วนพฤติกรรมการให้หรือได้รับความช่วยเหลือและตัวเอกได้รับของวิเศษจะเกิดขึ้นในภายหลัง (F) 
และพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้ (H) และได้รับชัยชนะ (I) จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด 2. ชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกท า
ภารกิจส าคัญส าเร็จ ประกอบด้วยพฤติกรรมตัวเอกได้รับบททอดสอบให้ท างานยาก (H) และตัวเอกท างาน
ยากส าเร็จ (N) โดยพฤติกรรมทั้งสองอาจกเกิดขึ้นห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ 

หลังจากชุดพฤติกรรมในช่วงต้นเนื้อเรื่องจะเข้าสู่พฤติกรรมการเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) ซึ่งจะท า
ให้เกิดชุดพฤติกรรมรูปแบบที่เกิดการต่อสู้ ประกอบด้วยตัวเอกออกเดินทาง (G) พฤติกรรมของตัวโกง (A) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E) 
และตัวเอกได้รับของวิเศษ(F) ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นซ้ าๆ จนจบเรื่อง โดยพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้
กับศัตรู (H) และตัวเอกได้รับชัยชนะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด 

พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมซึ่งอาจเกิดขึ้นในตอนต้นของเรื่อง 
ระหว่างชุดเหตุการณ์การต่อสู้ในช่วงก่อนสงคราม หลังชุดเหตุการณ์การต่อสู้ในช่วงก่อนสงคราม หรือ
ระหว่างชุดเหตุการณ์การต่อสู้หลังการประกาศสงครามก็ได้ และในตอนจบของเรื่องจะปรากฏพฤติกรรม
การได้รับหรือให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ที่ได้รับอันตรายจากระบบของเกมจะฟ้ืนกลับมาเป็นปกติ 

แม้ว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้ง 6 เรื่องจะมีโครงสร้างร่วมกัน แต่ก็สามารถจ าแนกโครงเรื่องได้
เป็น 2 โครงเรื่อง คือ นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม และนว
นิยายแนวเกมออนไลน์ที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม 

นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกมจะมีพฤติกรรมส าคัญ 
คือ อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมผิดพลาด หรือกลุ่มผู้ไม่
ประสงค์ดีปล่อยไวรัสหรือดัดแปลงเครื่องเล่นเกมให้ส่งผลร้ายต่อผู้เล่น ท าให้คนที่ได้รับอันตรายตกอยู่ใน
สภาพโคม่า หรือเสียชีวิต เนื้อเรื่องมีความตึงเครียดมากขึ้น และส่งผลให้กลุ่มตัวเอกหรือกลุ่มตัวละครอ่ืน
ต้องหาทางแก้ไขและรักษาผู้ป่วยให้ฟื้นกลับมา โดยนวนิยายที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ อาหมวยออนไลน์ 
Monster Soul Online Rabbit Saga และ Real Dream Online 
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นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกมจะมีโครงสร้าง
คล้ายกัน แต่จะไม่มีพฤติกรรมอันตรายจากระบบ (Mnd) ปรากฏในโครงสร้าง จึงไม่มีเหตุการณ์ที่ผู้เล่น
เกมตกอยู่ในอาการโคม่า หรือตายระหว่างเล่นเกม ท าให้เนื้อเรื่องเน้นไปที่ความสนุกสนานของการผจญ
ภัย นวนิยายที่มีโครงเรื่องแบบนี้ ได้แก่ Adventure World Online และ Evolution Online  

จากการศึกษาโครงสร้างนี้ท าให้เห็นว่าโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์มีลักษณะของการ
ซ้ าพฤติกรรมเป็นชุดพฤติกรรมตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัว
เอกได้รับของวิเศษ (F) ซึ่งลักษณะของการซ้ านี้เป็นลักษณะเด่นของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่เน้นการ
ต่อสู้และการผจญภัย ซึ่งจากการพิจาณาจากกระแสตอบรับของผู้อ่านจากคอมเมนต์เกี่ยวกับนวนิยายแนว
เกมออนไลน์ พบว่าผู้อ่านนวนิยายแนวเกมออนไลน์คาดหวังที่จะได้อ่านการต่อสู้ระหว่างตัวเอกและศัตรูที่
สนุกสนานและเร้าใจ โดยเฉพาะการต่อสู้ในช่วงสงคราม จึงสามารถกล่าวได้ว่าโครงสร้างที่มีลักษณะการ
ซ้ าชุดเหตุการณ์การเดินทางและการต่อสู้มากๆ ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หากต้องการให้นวนิยายได้รับความนิยม แต่ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ท าให้นวนิยายได้รับความนิยม
คือฝีมือด้านการเขียนของผู้แต่ง ที่สามารถเขียนฉากต่อสู้ และด าเนินเรื่องได้ตื่นเต้นเร้าใจเพียงใด 

ในด้านความมุ่งหมายของการแต่งจากโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้ง 6 เรื่องสามารถ
อนุมานได้ว่า ผู้แต่งต้องการสอดแทรกความคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านกล้าท้าทายอุปสรรคเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ผ่านการเดินทางของตัวละครเอกที่ออกผจญภัยค้นหาสิ่งใหม่ๆ โดยไม่หยุดอยู่กับที่ และไม่หวาดกลัวต่อ
อุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่ง ผู้เล่นที่มีอิทธิพล หรือกิจกรรมสงครามที่เป็นศูนย์
รวมศัตรูที่แข็งแกร่ง และเมื่อตัวละครเอกสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ก็ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ท าให้
ตนเองเติบขึ้น ทั้งด้านความสามารถและด้านจิตใจ 

นอกจากนั้นผู้แต่งยังได้สอดแทรกมุมมองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เคารพสิทธิของผู้อ่ืน แม้
จะเป็นสังคมออนไลน์ โดยแสดงให้เห็นผ่านมุมมองของผู้เล่นอิสระ และผู้เล่นระดับล่างที่ถูกผู้ เล่นระดับสูง
เอาเปรียบและกีดกัน โดยใช้ความสามารถและจ านวนคนอ้างความชอบธรรมของฝ่ายตน ซึ่งผู้แต่งแสดงให้
เห็นว่าการกระท าดังกล่าวจะค่อยๆ สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้เล่นอื่น ท าให้บรรยากาศการเล่นเกมที่ควรมี
อิสระและสนุกสนานถูกลดทอนลงอย่างน่าเสียดาย และการกระท าดังกล่าวจะค่อยๆ สร้างศัตรู ท าให้ถูก
ต่อต้านและถูกท าลายลง ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วผู้เล่นที่เคยกดขี่คนอื่นก็จะถูกผู้เล่นคนอ่ืนรังเกียจและกีดกันใน
ท้ายที่สุด 

ในบทต่อไป ผู้วิจัยศึกษาว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์โดยพิจารณาที่มาของเนื้อหา และ
จุดมุ่งหมายของการใช้วรรณกรรมอ่ืนในการสร้างเรื่องราวใหม่ เพ่ือให้เห็นว่าในการสร้างสรรค์นวนิยาย
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แนวเกมออนไลน์ ผู้ประพันธ์ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวบท (text) จากแหล่งต่างๆ ที่ไหลเวียนในสังคมมา
ดัดแปลง ผสมผสาน และถักทอเป็นตัวบทใหม่ คือ นวนิยายแนวเกมออนไลน์อย่างไร
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บทที่ 4  
ความสัมพันธ์ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยกับวรรณกรรมแนวอ่ืน 

 
ในกระบวนการสร้างสรรค์เกมออนไลน์ ผู้พัฒนามักน าเรื่องเล่า ต านาน วรรณคดี และวรรณกรรม

ต่างๆ มาดัดแปลงและผสมผสานเพ่ือสร้างธีมหลักของเกม และน าธีมนั้นมาพัฒนาเป็นเนื้อเรื่อง ตัวละคร 
และฉากต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจเพ่ิมที่มาอ่ืนๆ เป็นเนื้อหาที่พัฒนาเพ่ิมเติมตามตัวเกม เพ่ือให้เข้ากับ
เทศกาลในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งเพ่ือให้เกิดความตลกขบขัน ซึ่งนวนิยายแนวเกมออนไลน์เองก็
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการน าวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วมาดัดแปลง ผสมผสาน และผูกโยงเป็น
เรื่องราวใหม่ๆ ที่สนุก ตื่นเต้น และท้ายทายเช่นเดียวกับเกมออนไลน์ 

อนึ่ง ค าว่าวรรณกรรมในที่นี้ ผู้วิจัยใช้ในความหมายกว้าง คือนอกจากจะหมายถึงเรื่องเล่าและ
งานเขียนประเภทต่างๆ แล้ว ยังรวมไปถึงโปรแกรมและเกมคอมพิวเตอร์ ตามค าอธิบายในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 (1055) ดังนี้  

“วรรณกรรม (กฎ) งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค า
ปราศรัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย”  

เนื่องจากโปรแกรมและเกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้แต่งนวนิยายแนวแฟนตาซีและนวนิยายแนวเกมออนไลน์ อีกทั้งเกม
คอมพิวเตอร์ก็มีเนื้อเรื่องที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่ง และเกมจ านวนมากก็มีเนื้อ
เรื่องท่ีสนุกน่าติดตาม และมีเอกลักษณ์ท่ีมีเสน่ห์ไม่แพ้วรรณกรรมประเภทงานเขียนอ่ืนๆ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาวรรณกรรมแนวอ่ืนที่มาผสมผสานในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของ
ไทย โดยผู้วิจัยเลือกวรรณกรรมเรื่อง Rabbit Saga ของ Red Rose Sugar, Real Dream Online ของ 
Lilin และ อาหมวยออนไลน์ ของพลอยชมพูเป็นตัวอย่างในการศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า  
นวนิยายแนวเกมออนไลน์แต่ละเรื่องมีการลักษณะการผสมผสานที่ใกล้เคียงกัน การศึกษาโดยใช้งานเขียน
สามเรื่องเป็นตัวแทนศึกษาจึงเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนในการอ้างอิง 
 
1. ที่มาของวรรณกรรมแนวอื่นที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 
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 จากการศึกษารายละเอียดพบว่าการน าวรรณกรรมแนวอ่ืนมาผสมผสานในนวนิยายแนวเกม
ออนไลน์ เรื่อง Real Dream Online สามารถจ าแนกตามกลุ่มจากแหล่งที่มาได้เป็น 5 กลุ่ม คือ เกม 
คอมพิวเตอร์ ต านานและนิทาน วรรณคดีและวรรณกรรม ภาพยนตร์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละแหล่งที่มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1. เกมคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
เกมคอมพิวเตอร์เป็นการละเล่นรูปแบบใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเกมที่ท างานด้วย

พลังงานไฟฟ้าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องเล่น โดยตัวเครื่องจะอ่านข้อมูลที่อยู่ในแผ่นหรือตลับ
เกมให้ส่งข้อมูลภาพและเสียงไปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรทัศน์ โดยผู้เล่นจะควบคุมตัวละคร
ผ่านแป้นควบคุมของเครื่องเกมหรือคอมพิวเตอร์ให้ตัวละครที่ตัวเองควบคุมขยับไปตามการเคลื่อนไหว 
และท าภารกิจที่ได้โปรแกรมไว้ในเกมนั้นๆ โดยภาพ เสียง วิธีเล่น และเนื้อเรื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
เกม วรรณกรรมที่มาจากเกมคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 

1.1.1. เอกลักษณ์ของเกมคอมพิวเตอร์ 
เอกลักษณ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ โดยส่วนมากเป็น

รายละเอียดในส่วนเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในนวนิยายทุกเรื่องโดยกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหาผ่านการกระท า 
หรือข้อความบรรยายเล็กๆ น้อยๆ แต่รายละเอียดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปในความเป็นจริง และ
จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในเกมคอมพิวเตอร์และนวนิยายที่แต่งขึ้นโดยให้เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในเกมคอมพิวเตอร์
เท่านั้น โดยเอกลักษณ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์สามารถแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 1.1.1.1. การเรียกใช้หน้าต่างของระบบ 
หน้าต่างของระบบ (Interface) ในเกมคอมพิวเตอร์ หมายถึงหน้าต่างของระบบ

เกมที่ผู้ใช้กดเรียกขึ้นมาระหว่างเล่นเกม เพ่ือจัดการรายละเอียดต่างๆ ของเกมที่ก าลังเล่นอยู่ หน้าต่างของ
ระบบแบ่งเป็นหลายหมวด ทั้งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นโดยตรง เช่น การจัดการไอเทม การสวมใส่
อุปกรณ์ส าหรับต่อสู้ ค่าสถานะของผู้เล่น ทักษะที่มีอยู่ การจัดการสมาชิกในกลุ่ม ฉายาของตัวละคร ฯลฯ 
ไปจนถึงหมวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นโดยตรงเช่น การตั้งค่าภาพ เสียง และการควบคุม เป็นต้น และ
ระหว่างที่ก าลังเล่นเกม เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ก็อาจมีหน้าต่างของระบบปรากฏออกมาเพ่ือให้เลือกตอบ
ค าถาม หรือเลือกตัดสินการกระท าของตัวละคร ซึ่งในบางเหตุการณ์เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือ
ย้อนกลับได้อีก เช่น การเลือกสังกัดฝ่ายระหว่างกองทัพสองฝ่าย เมื่อเลือกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะกลายเป็น
ศัตรูกับผู้เล่น เป็นต้น และในกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอ่ืนและต้องการติดต่อ ซื้อขาย หรือเพ่ิม
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รายชื่อเป็นเพ่ือนก็จะมีหน้าต่างของระบบเพ่ือยืนยันสิ่งที่ผู้เล่นจะท า เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เล่นถูกเอา
เปรียบจากผู้เล่นคนอ่ืน เช่น การบังคับขายสินค้าโดยน าสินค้ายัดเยียดใส่ตัวผู้เล่นคนอ่ืนแล้วเรียกเก็บเงิ น
ในราคาสูง หรือการเซ็นชื่อเข้าร่วมเพ่ือน ารายชื่อไปใช้ประโยชน์ต่อโดยผู้เซ็นไม่ทราบรายละเอียดล่วงหน้า 
เป็นต้น (Sorensen, Alec, 2017) 

 
31ภาพที่ 34 หน้าต่างของระบบในเกม RPG 

   จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า หน้าต่างของระบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพ่ือให้
ความสะดวกแก่ผู้เล่นในการจัดการเรื่องจุกจิกต่างๆ ผ่านการเลือกค าสั่งในเกม และเพ่ือปกป้องผู้เล่นจากผู้
ไม่ประสงค์ดีโดยให้ผู้เล่นยืนยันการกระท าของตนเอง 

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆ หน้าต่างของระบบ
เกมจะแสดงออกมาในรูปแบบของภาพฉาย หรือ โฮโลแกรม (hologram) ที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้เล่น
เจ้าของหน้าต่างระบบเท่านั้น โดยผู้เล่นคนอ่ืนจะมองไม่เห็น หรือเห็นเป็นเพียงหน้าต่างของระบบปรากฏ
ขึ้นมาแต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในหน้าต่างระบบของบุคคลอ่ืนได้ นอกจากจะอยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน 
โดยหน้าต่างระบบที่แสดงขึ้นมาอาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เล่นอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่ม
เดียวกันก็ได้ โดยจะขอยกตัวอย่างตัวบทที่แสดงให้เห็นการใช้หน้าต่างของระบบในนวนิยายแต่ละเรื่องมา 
ดังนี้ 

 

                                           
31 GDM.net, RPG Game UI Set HD, , accessed March 27, 2017, available from 

https://www.gamedevmarket.net/asset/rpg-game-ui-set-hd-1979/ 
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32ภาพที่ 35 ลักษณะหน้าต่างของระบบแสดงค่าพลังของเพ่ือนร่วมกลุ่มจากการ์ตูนเรื่อง Log Horizon 

 

อาหมวยออนไลน์ 
อาหมวยเปิดดูเมนูเกม ก็เห็นมีข้อมูลเพิ่มขึ้นในช่องสัตว์เลี้ยง 
 
โกเลมไฟ* ระดับ 60 
พลังชีวิต 10,000 
พลังโจมตีทางกายภาพ 5,000 
พลังโจมตีเวทไฟ 1,000 
 
ตัวอ่อนอินดิโก ดรากอนระดับ 81 
พลังชีวิต – ยังไม่สามารถระบุได ้
 

                                           
32 Doris [pseud.],  [Log Horizon 2] Episode 11, accessed March 27, 2017, available from 

https://eastofthewire.wordpress.com/2014/12/14/log-horizon-2-episode-11-cool-techniques-demikas-redemption-and-
shiroes-final-showdown/ 
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“หือ มันมีข้อมูลทั้งสองตัวเลย” อาหมวยอุทาน วินเลยวิ่งมาขอดูบ้าง 
(พลอยชมพู, 2554ก, 220) 

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่อาหมวยเปิดหน้าต่างของระบบออกมาดู
สถานะของสัตว์เลี้ยงที่เพ่ิมขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายการอ่านเอกสารที่ปรากฏขึ้นจากภาพโฮแกรม และ
สามารถให้วินที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน และเข้าเล่นเกมในฐานะผู้ปกครองกับเด็กดูข้อมูลของตนได้ 

 
เฮเดสมองดูอุณหภูมิที่เมนูเกม เพียง 5 นาทีตัวเลขเปลี่ยนจาก 0 เป็น -100 

และกลางเป็นขีดขวางส้นๆ สองขีดในที่สุด แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิได้ลดลงเกินกว่าจะ
วัดได้ 

(พลอยชมพู, 2555ค, 45) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นว่าเมนูเกม หรือหน้าต่างของเกมในเรื่องอาหมวยออนไลน์

สามารถวัดอุณหภูมิในพ้ืนที่นั้นให้ผู้เล่นรับรู้ได้ในทันที ซึ่งเกมคอมพิวเตอร์บางเกมเมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานที่ที่
ร้อนหรือหนาวจนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อตัวละครท าให้ติดสถานะผิดปกติ สูญเสียพลังชีวิต หรือ
เคลื่อนไหวได้ช้าลง เป็นต้น ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิที่แสดงให้เห็นจึงเป็นการเตือนว่าสถานที่แห่งนั้นเป็น
อันตรายต่อผู้เล่นเพียงใด 

 
...มันไม่รอค าตอบ แต่ส่งจอภาพแสดงสถานะภารกิจของเดรกน้อยให้ปรากฏขึ้น

กลางวงสนทนาทันที... 
... “เริ่มติดต่อระบบ ส่งข้อมูลเพ่ือขอรับรางวัล” เมื่อ AI ประกาศก็มีแถบยาว

ตามขวางสีฟ้าข้ึนกลางจอภาพพร้อมตัวอักษรหนึ่งแถว 
(พลอยชมพู, 2555ค, 188-189) 

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะการใช้กล่องหน้าต่างโดยที่ AI เรียกหน้าต่างของ
ระบบออกมาแสดงให้สมาชิกในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันเห็นข้อมูลการส่งภารกิจของสมาชิกภายในว่าคืบหน้าไป
แค่ไหน คล้ายกับการตรวจความคืบหน้าจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ใน
เกมคอมพิวเตอร์ 
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Rabbit Saga 
ดาบเจ้าปัญหาที่เธอว่า คือดาบภารกิจของเธอนั่นเอง พอเดินทางออกมาจาก

หุบเข้าได้สักพัก เธอลองปิดดูข้อมูลดาบสีทองอร่าม ปรากฏว่าตาของเธอแทบจะถลน
ออกมานอกเบ้าทันที 

เมื่อดาบภารกิจของเธอมีชื่อที่แท้จริงว่า ดาบอาญาสิทธิ์ ชื่อน่ะไม่เท่าไหร่ แต่
ส่วนคุณสมบัตินี่สิ 

ดาบระดับ 10 พลังโจมตีกายภาพ 70,000 พลังโจมตีเวท 120,000 และค่า
สถานะท่ีเพ่ิมยาวเฟื้อย จนธนูเทพของเธอดูกระจอกไปถนัดตา 

(Red Rose Sugar, 2556ค: 75) 
 

รีอาเปิดดูทักษะตัวเองตรงโหมดทักษะพิเศษออกมา 
ทักษะพันศาจันทราลงทัณฑ์ ใช้พลังจิต 1,000 จุด ดีเลย์ 15 นาที 
คุณสมบัติ เมื่อยิงลูกศรขึ้นไปยังบนฟ้า ลูกธนูจะแปรเปลี่ยนความโกรธเกรี้ยว

ของเทพีอาร์เทมิสกลายเป็นศรแสงจันทราพันดอกลงมาทิ่มแทงศัตรูในรัศมี 50 เมตร 
ด้วยความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นจากพลังโจมตีปกติดอกละ 500 จุด (ความรุนแรงจะเพ่ิมขึ้น 
50% เมื่อใช้ในคืนจันทร์เพ็ญ) 

(Red Rose Sugar, 2556ค: 30) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นการใช้หน้าต่างของระบบอ่านรายละเอียดของทักษะที่ผู้

เล่นเรียนมา หรือทักษะที่ติดมากับอุปกรณ์สวมใส่ ซึ่งในหน้าต่างก็ได้บอกรายละเอียดเรื่องพลังงานที่ใช้ 
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้ท่าเดิมซ้ าได้ และข้อมูลค าเกี่ยวกับทักษะ ซึ่งคล้ายกับเกมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ค าอธิบายทักษะเช่นเดียวกัน โดยหน้าต่างทักษะและค าอธิบายจะแตกต่างกันไปในแต่ละเกม 

 
Real Dream Online 
หลังจากที่นางฟ้าได้คุยกับอุปกรณ์บางอย่างเป็นเวลากว่า 10 นาที เธอก็เก็บมัน

ลงก่อนจะมีสีหน้าจนใจ จากนั้นก็ดีดนิ้วหนึ่งทีแล้วก็มีหน้าต่างโปร่งแสงอันใหญ่ปรากฏออกมา 
(Lilin, 2555ข: 30) 
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ตัวบทนี้แสดงให้เห็นการเรียกใช้หน้าต่างระบบของเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้เล่นใหม่ ซึ่งมี
หน้าที่ค านวณค่าสถานะ ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งให้ผู้เล่นทราบ ซึ่งหน้าต่างของระบบที่เธอเรียก
มาเป็นหน้าต่างโปร่งแสงที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศและสามารถให้ผู้เล่นคนอ่ืนมองเห็นได้ 

 
เมอบิอุสเดินตรงไปยังตลาดทันทีเพ่ือหาซื้อกระสุนปืนเพ่ิมพลางเปิดหน้าต่าง

สถานะแบบย่อออกมาดูไปด้วย 

หน้าต่าง สถานะ (ย่อ) 

ชื่อ เมอบิอุส 
ระดับ, อาชีพ 10, มือปืน 

พลังชีวิต, พลังเวทมนตร์ 450/450, 160/160 
(Lilin, 2555ข: 30) 

 
1.1.1.2. ระบบช่องเก็บไอเทม 
ระบบช่องเก็บไอเทมเป็นระบบที่เป็นจุดเด่นของเกมคอมพิวเตอร์ และใน

ขณะเดียวกันก็ที่ขัดแย้งจากความเป็นจริงอย่างมาก โดยในชีวิตจริงการพกสิ่งของต่างๆ จ าเป็นต้องใช้
กระเป๋าหรืออุปกรณ์ส าหรับใส่สิ่งของต่างๆ การพกสิ่งของติดตัวไปจ านวนมากท าให้ ต้องใช้พ้ืนทีเก็บของ
มากขึ้น เวลาขนย้ายก็จะต้องแบกรับภาระน้ าหนักรวมของสิ่งของและขนาดของสัมภาระที่พกติดตัว ยิ่ง
สิ่งของที่พกไปมีน้ าหนักรวมมากก็จะพกพาไปได้น้อยลง และถ้าสิ่งของมีขนาดใหญ่ก็จะท าให้กินพ้ืนที่ ท า
ให้พกพาไปได้น้อยแม้จะมีน้ าหนักไม่มาก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ถ้าใช้
พาหนะที่มีขนาดใหญ่เช่น รถยนต์ก็จะขนสิ่งของไปได้มาก แต่ถ้าเดินทางด้วยการเดินเท้าสัมภาระที่พกติด
ตัวไปได้ก็จะน้อยลงเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

การเก็บไอเทมในเกมจะใช้ระบบช่องเก็บของ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ผ่านหน้าต่าง
ระบบของเกม เมื่อน าไอเทมใส่ลงไป ไอเทมนั้นๆ ก็จะกลายเป็นข้อมูลอยู่ในช่องเก็บของซึ่งจ านวนไอเทมที่
เก็บได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง คือ ปัจจัยด้านน้ าหนักและปัจจัยด้านขนาดช่องเก็บของ โดยแต่ละเกม
จะยึดตามปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น 

เกมที่ยึดปัจจัยด้านช่องเก็บของจะจ ากัดจ านวนช่องเก็บของของตัวละครไว้ เมื่อ
มีไอเทมใส่ลงไปในช่องเก็บของ ไอเทมนั้นก็จะกินพ้ืนที่ในช่องเก็บของไปตามขนาดที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่  
ไอเทมเป็นประเภทเดียวกันแต่มีหลายชิ้นก็จะใช้ช่องเก็บของร่วมกัน เช่น ผู้เล่นมีอาวุธปืนที่ใช้ช่องเก็บของ 
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2 ช่อง 1 กระบอก กับยาฟ้ืนพลัง 10 ขวด ที่ทั้ง 10 ขวดใช้ช่องเก็บของรวมกัน 1 ช่อง ผู้เล่นคนนั้น
จ าเป็นต้องใช้ช่องเก็บของเพียง 3 ช่องเพ่ือเก็บไอเทมทั้งหมด  โดยจ านวนไอเทมที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ช่องเก็บของเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับขนาดจริงของสิ่งของหรือน้ าหนัก ท าให้ผู้เล่นสามารถพกไอเทม 
ติดตัวไปได้จ านวนมากแม้ว่าจะมีน้ าหนักจริงรวมหลายสิบตันหากช่องเก็บของไม่เต็ม 

กรณีที่ เกมคอมพิวเตอร์ยึดปัจจัยด้านน้ าหนัก ไอเทมในเกมจะถูกก าหนด
น้ าหนักของแต่ละชิ้นไว้ ซึ่งผู้เล่นจะสามารถพกสิ่งของจ านวนกี่ชิ้นก็ได้ จึงสามารถเห็นผู้เล่นหลายคนพก
อาวุธหลายสิบชิ้นหรือหลายร้อยชิ้นเดินทางได้ด้วยตัวคนเดียว ตราบใดที่น้ าหนักยังไม่เกินเกณฑ์ที่ตัวละคร
รับได ้

 
33ภาพที่ 36 ตัวอย่างช่องเก็บไอเทมแบบจ ากัดปัจจัยด้านจ านวนช่อง 

 
อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือไอเทมในช่องเก็บของจะไม่กลายเป็นภาระให้ผู้เล่น

ต้องถือหรือแบกในระหว่างเดินทางหรือระหว่างต่อสู้ แต่ระบบยังถือว่าผู้เล่นมีไอเทมนั้นอยู่กับตัว โดย  
ไอเทมที่จะปรากฏอยู่กับตัวผู้เล่นจะมีเพียงอาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ และไอเทมที่น าออกมาจาก
หน้าต่างระบบเพ่ือใช้งานเท่านั้น อีกท้ังการค้นหาหรือใช้ไอเทมยังง่ายกว่าการค้นหาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋า
สัมภาระในความเป็นจริงอย่างมาก โดยตัวอย่างตัวบทที่กล่าวถึงระบบไอเทมจากนวนิยายแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 
  

                                           
33 SolemnCultist [pseud.], How to fire a gun, accessed March 27, 2017, available from 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=248713496 
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อาหมวยออนไลน์ 
ควายป่า 364 ตัว ให้เงินเกือบหมื่นเหรียญทอง ทั้งอาหมวยและวินมีบัตรโอน

เงินทั้งคู่ การเก็บเหรียญจึงไม่ใช่ปัญหา ก้อนแร่อีก 4-5 พันหน่วยก็ไม่เป็นปัญหาอีก
เช่นกัน เพราะอาหมวยจัดการปลดผนึกแล้วหลอมรวมเป็นแร่เหล็กระดับสูงจนหมด 
ก่อนจะเก็บลงกล่องเครื่องมือช่าง พร้อมๆ กับหนังควายกับเขาควายอีกหลายร้อยอัน 

(พลอยชมพู, 2554: 179) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นระบบช่องเก็บไอเทมในเรื่องอาหมวยออนไลน์ โดยเงินที่ตก

เป็นเหรียญทองก็สามารถแปรสภาพเป็นข้อมูลเข้าไปในบัตรโอนเงิน ส่วนก้อนแร่จ านวนมากก็สามารถเก็บ
ลงกล่องอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กจนถือในมือเดียวได้จนหมด แสดงให้เห็นว่าระบบช่องเก็บไอเทมใช้ข้อจ ากัด
แบบจ านวนช่องในการเก็บ ท าให้เก็บไอเทมจ านวนมากไว้ได้ เพราะถือว่าเป็นไอเทมชิ้นเดียวกัน 

 
Rabbit Saga 
มือเล็กข้างหนึ่งก็เอ้ือมไปล้วงกระเป๋าและหยิบผ้าผืนสีแดงที่เหมยลี่อิงเคยให้ไว้

ห่อดาบอาญาสิทธิ์ เอามาห่อขยะอันตรายชิ้นนี้แทน 
“เอาล่ะ ห่อแบบนี้วีนัสก็คงใช้พลังนายได้เหมือนกันสินะ” 
“ครับ ขอแค่ไม่เก็บเข้ากระเป๋า ผมเองก็ยังมีแรงเต้นร าได้อยู่” 

(Red Rose Sugar, 2557ข: 190) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเรื่องจากเรียกใช้และการเก็บไอเทม โดยตัวละครเอก

สามารถหยิบไอเทมที่ต้องการในกระเป๋าช่องเก็บของในเวลาอันสั้นแม้ว่าจะมีสิ่งของหลายอย่างอยู่ ใน
กระเป๋า โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแม้แต่น้อย และจากบทสนทนาต่อมาท าให้ทราบได้ว่าภายในกระเป๋า
เก็บไอเทมเป็นพ้ืนที่ปิดที่จะท าให้ไอเทมท่ีเชื่อมต่อกับผู้เล่นอีกคนหนึ่งหยุดท างานทันทีท่ีเก็บลงกระเป๋า 

Real Dream Online 
แบล็กไลท์นิ่งอวดสรรพคุณสุดเจ๋งของปืนใหญ่ของมันที่ได้ความคิดมาจาก 

คอสโม่คัสต้อมของคอสมอส มันโชว์ภาพกระเป๋ากีตาร์ของเมอบิอุสในกระโปรงหลังของมันที่ถูกเชื่อมต่อ
เอาไว้ด้วยสายไฟหลายเส้น เพ่ือให้เมอบิอุสไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ ายาให้มันอีกต่อไป เนื่องจากมันสามารถ
ดูดออกมาจากกระเป๋าได้เลยทันที ยังไม่รวมเรื่องเอาของหวานในกระเป๋าออกมาจากช่องเก็บของด้านหน้า
ได้เลยทันท ี

(Lilin, 2556ข: 292)  



100 
 

 
  

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นระบบการเก็บไอเทมในนวนิยาย โดยในเรื่องใช้การเก็บ 
ไอเทมในกระเป๋าสัมภาระที่มีความจุมากกว่ารูปร่างภายนอก ในกรณีของเมอบิอุสคือกระเป๋ากีตาร์ที่
สามารถจุน้ ายาเพ่ิมพลังไว้ได้หลายพันขวดร่วมกับสิ่งของประเภทอ่ืนๆ แม้ว่าขนาดจะไม่ต่างจากกระเป๋า
กีตาร์ธรรมดา นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบการใช้ไอเทมซึ่งพาหนะของเมอบิอุสสามารถดึงน้ ายาใน
กระเป๋ามาใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดกระเป๋าและขวดน้ ายาเพ่ิมพลัง แต่เป็นการใช้งานในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคล้ายกับเกมหลายเกมที่ตัวละครไม่ได้แสดงการดื่มน้ ายาเพ่ิมพลัง แต่กลับท าให้พลัง
เพ่ิมข้ึนและไอเทมเพ่ิมพลังทีก็่ใช้หายไปโดยไม่เหลือขวดเปล่าไว้ 

 
1.1.1.3. ข้อความประกาศและการติดต่อสื่อสาร 
ในขณะที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ เมื่อผู้เล่นพบศัตรู ได้รับค่า

ประสบการณ์ ได้รับไอเทม หรือเมื่อมีผู้เล่นหรือระบบต้องการติดต่อเพ่ือแจ้งข่าวให้ผู้เล่นทราบ จะมี
ตัวหนังสือจากระบบปรากฏเพ่ืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมักจะปรากฏในรูปแบบข้อความในช่องข้อความ 
หรือเป็นกล่องข้อความเล็กๆ ปรากฏบนหน้าจอ เช่น ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ 1,260 หน่วย ผู้เล่นได้รับ
แรร์ไอเทมดาบอัญมณี ประกาศถึงผู้เล่นทุกท่าน ขณะนี้ทางทีมงานได้จัดกิจกรรม... เป็นต้น  

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ การแจ้งเตือนจากระบบ หรือการติดต่อผู้เล่นจะ
ปรากฏในลักษณะของเสียงที่ดังขึ้นในหัวของผู้เล่นโดยตรง ซึ่งจะมีแต่ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ได้ยิน ใน
กรณีที่เป็นประกาศเรื่องส าคัญหรือเป็นการติดต่อจากผู้เล่นอ่ืนจะมีสัญญาณเตือนขึ้นก่อนเพ่ือบอกให้ผู้เล่น
รู้ว่าไม่ใช่สัญญาณจากระบบธรรมดา โดยผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างจากตัวบทมา ดังนี้ 

 
อาหมวยออนไลน์  
“ผู้เล่นหมวยได้รับมุกด าน้ า เป็นไอเทมถาวร เปิดใช้งานอัตโนมัติเม่ืออยู่ใต้น้ า” 
เสียงประกาศดังขึ้นทันทีท่ีอาหมวยรับไข่มุกมาจากโกเลมน้อย 

(พลอยชมพู, 2554ค: 62) 
ตัวบทข้างต้นเป็นเสียงประกาศตอนที่อาหมวยได้รับไอเทมพิเศษ ซึ่งข้อความ

ของระบบได้อธิบายข้อมูลของไอเทมแบบคร่าวๆ เฉพาะส่วนที่จ าเป็นเพ่ือแจ้งให้รู้ว่าได้รับไอเทมส าคัญ 
โดยให้ผู้เล่นศึกษารายละเอียดเชิงลึกด้วยตัวเอง 
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“รายนามผู้รับรองครบถ้วน ผู้เล่นฉลามขาวถูกปลดจากต าแหน่งหัวหน้ากิลด์
ขุมทรัพย์เจ็ดคาบสมุทร แต่งตั้งผู้เล่น เจ็ดดาบตัดเพชร รองหัวหน้ากิลด์ฝ่ายขวาขึ้นเป็น
หัวหน้าแทน” 

เสียงประกาศของระบบสิ้นสุดพอดี 
(พลอยชมพู, 2554ค: 184) 

ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์การยึดต าแหน่งหัวหน้ากิลด์ เมื่อท าส าเร็จระบบก็ส่งเสียง
ประกาศไปถึงสมาชิกทุกคนในกิลด์ที่ก าลังเล่นเกมอยู่ เพราะการเปลี่ยนหัวหน้ากิลด์อาจท าให้นโยบายและ
แนวทางของกิลด์เปลี่ยนไป จึงนับเป็นเรื่องส าคัญท่ีสมาชิกจ าเป็นต้องรับรู้ 

 
Rabbit Saga 
ผู้ เล่นรีอาใช้ทักษะพันศรจันทราลงทัณฑ์ผิดพลาด เนื่องจากยิงไม่ถูกท่า 

ข้อแนะน า ควรยิงลูกศรข้ึนฟ้าให้เป็นแนวตรง 90 องศา 
(Red Rose Sugar, 2556ค: 31) 

ตัวบทนี้เป็นเสียงของระบบที่อธิบายสถานการณ์ที่ท่าโจมตีไม่เป็นไปตามที่ตัว
เอกคาดหวัง และแนะน าแก้ไข ในเกมคอมพิวเตอร์เองเมื่อทักษะผิดพลาดก็จะมีข้อความขึ้นมา เช่น 
พลังงานไม่พอ เป้าหมายอยู่ห่างจนเกิดไป เป็นต้น 

 
พอตัดสินใจได้รีอาก็รีบออกจากกลุ่มเดิมและชวนเดวิดทันที เพราะไม่คิดว่าคน

อย่างเดวิดจะมีกลุ่มไว้อยู่แล้ว 
ผู้เล่นเดวิดตอบรับเข้ากลุ่มผู้เล่นรีอาค่ะ 
รีอามองรายชื่อกลุ่มท่ีมีเดวิดเพิ่มขึ้นมาก็แอบลอบถอนหายใจอย่างเสียดาย 

(Red Rose Sugar, 2557ข: 191) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นข้อความจากระบบที่แจ้งเตือนเมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมกลุ่มหรือ

ปาร์ตี้ (party) ซึ่งจะช่วยให้ไม่ถูกลูกหลงจากการโจมตีของผู้เล่นในกลุ่มเดียวกัน และยังสามารถเช็คพลังที่
เหลืออยู่ของสมาชิกได้ แต่บางเกมก็จะมีข้อเสียที่ท าให้ได้รับประสบการณ์น้อยลงเพราะจ าเป็นต้องเฉลี่ยให้
สมาชิกทุกคน ระบบจึงส่งเสียงเตือนเมื่อมีผู้เล่นเชิญชวน หรือตอบรับการเชิญเข้ากลุ่ม 
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Real Dream Online  
‘ผู้เล่นเมอบิอุสพบ ทหารรักษาปราสาท ระดับ 25 จ านวน 5 ตัวค่ะ’ 
เสียงของระบบท าให้เมอบิอุสรู้ว่าทหารใส่ชุดเกราะเบาสีแดงแบบญี่ปุ่นโบราณ

ทั้ง 5 คนที่ถือาวุธครบมือตรงหน้าเขาเป็นมอนสเตอร์ 
(Lilin, 2556ข: 148) 
ตัวบทนี้เป็นเสียงประกาศจากระบบเพ่ือเตือนให้ตัวเอกเตรียมต่อสู้กับศัตรู 
 
1.1.1.4. การตีค่าความสามารถเป็นตัวเลขและทักษะ 
นวนิยายแนวเกมออนไลน์จะมีลักษณะเด่นที่เหมือนกับนวนิยายแนวแฟนตาซี

ผจญภัยที่เป็นที่นิยม คือ เน้นฉากต่อสู้ระหว่างตัวละครที่มีทั้งการต่อสู้โดยใช้อาวุธ กระบวนท่า พลังกาย
เหนือมนุษย์ และการใช้พลังจิต เวทมนตร์คาถาต่างๆ เมื่อประกอบกับลีลาการบรรยายของผู้แต่งแล้วจะ
กลายเป็นฉากต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ก็มีลักษณะเดียวกัน แต่ท าให้ชัดเจนขึ้น
ด้วยการตีค่าความสามารถต่างๆ เป็นตัวเลข ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เนื้อเรื่องอยู่ในเกมออนไลน์ซึ่งจะ
ตีค่าความสามารถของผู้เล่นออกมาเป็นตัวเลข กับจ านวนและระดับของทักษะ และในอีกกรณีหนึ่งคือท า
ให้ผู้อ่านตระหนักถึงความแข็งแกร่งของตัวละคร หรือความรุนแรงของการโจมตีได้อย่างง่าย โดยจะขอ
สมมุติเหตุการณ์เพ่ือให้เห็นภาพ ดังนี้ 

ผู้เล่น ก ใช้ท่าโจมตีใส่ผู้เล่น ข ที่มีพลังชีวิต 200 จุด แต่ความเสียหายที่ขึ้นคือ 
2,000 จุด ท าให้ผู้เล่นคนนั้นตายทันที 

ต่อมาผู้เล่น ก ใช้ท่าโจมตีเดิมใส่ผู้เล่น ค แต่ผู้เล่น ค กลับได้รับความเสียหาย
เพียง 200 และยังมีพลังชีวิตเหลืออีก 2,000 จุด 

เมื่ออ่านถึงจุดนี้ผู้อ่านก็จะตระหนักได้ทันทีว่าการโจมตีของผู้เล่น ก นั้นมีพลัง
โจมตีสูงมากเพราะมีค่าสูงกว่าพลังชีวิตของผู้เล่น ข ถึง 10 เท่า และในเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดเหตุการณ์
แบบเดิมซ้ า แต่ผู้เล่น ค กลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยได้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่น ค แข็งแกร่งกว่าผู้
เล่น ก และ ข อย่างมาก ถ้าหากสถานการณ์บังคับให้ผู้เล่น ก หรือ ข ต้องสู้กับผู้เล่น ค ก็จะเป็นการต่อสู้ที่
ยากล าบากอย่างแน่นอน 

ในส่วนของทักษะ เกมคอมพิวเตอร์จะมีระบบทักษะพิเศษอยู่ซึ่งมีทั้งทักษะที่
ท างานตลอดเวลา และทักษะที่ต้องเรียกใช้ เมื่อทักษะมีระดับเพ่ิมขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ในบาง
กรณีทักษะที่ผู้เล่นมียังเป็นเงื่อนไขท าให้เกิดเหตุการณ์พิเศษ ผ่านภารกิจ เข้าไปในพ้ืนที่พิเศษ เช่น  
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ถ้าผู้เล่นมีทักษะค้าขายระดับ 5 ขึ้นไป NPC ขายของจะลดราคาสินค้าให้ 10% และถ้ามีทักษะตรวจสอบ
ระดับ 10 NPC จะไหว้วานให้ช่วยตามหาสิ่งของที่หายไป เป็นต้น 

 
34ภาพที่ 37 แสดงความรุนแรงของการโจมตีด้วยตัวเลขในเกม Ragnarok Online 

 
ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างของการตีค่าความสามารถเป็นตัวเลขและทักษะมา

เพ่ือให้เห็นภาพ ดังนี้ 
อาหมวยออนไลน์ 
มันนิ่งงันไปและครุ่นคิดถึงพลังชีวิตที่เห็นแต่เลข 0 ต่อท้ายเต็มไปหมด พอโดน

กรงเล็บของแม่มังกรเจาะทะลุ สิ่งทีเห็นคือเลข 9 เรียงเป็นแถวยาวเหยียด 
(พลอยชมพู, 2555ค: 196) 

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความทนทานของโล่อคิลลิสผ่านมุมมองของ AI ที่
ตรวจสอบข้อมูลของโล่ ซึ่งจากมุมมองแสดงให้เห็นว่าโล่อคิลลิสมีพลังชีวิตสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็
แสดงให้เห็นแม่มังกรนรกานต์ก็มีพลังโจมตีสูงมากเช่นกัน 

 
Rabbit Saga 
สัตว์เลี้ยงของผู้เล่นรีอา ลูกแมวป่าขี้เล่น 
ชื่อ เจ้าส้ม ระดับ 35 (สถานะถูกผนึกความสามารถ 50%) เพศผู้ 

                                           
34 Doddler [pseud.], Doddler’s RO Journal, accessed March 27, 2017, available from 

http://rojournal.doddlercon.com/old/index.php?page=19 
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รีอาอ่านแล้วนึกข า น่าจะเรียกว่าถูกผนึกปัญญามากกว่า เธอไล่ดูค่าสถานะของ
เจ้าส้มที่อยู่ด้านล่างต่อมา  

 

HP 
MP 

พลังโจมตี 
พลังป้องกัน 
พลังเวท 
ความเร็ว 
แม่นย า 
ความโชคดี 

12,000 
2,600 
1,040 
475 
940 
345 
58 
60 

รีอามองค่าสถานะของเจ้าส้มที่แม้จะถูกหักไป 50 เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่เลว 
ดีกว่าที่คิดไว้มาก และสมกับเป็นลูกแมวป่าขี้เล่น เพราะความว่องไวสูงมาก 

(Red Rose Sugar, 2556ค: 47) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นหน้าต่างแสดงความสามารถของสัตว์เลี้ยงของตัวละครเอก 

ซึ่งมีความสามารถตามที่ปรากฏในตาราง ซึ่งผู้อ่านจะเทียบกับความสามารถของตัวละครที่ผ่านมาและ
พอจะคาดเดาได้ว่าเจ้าส้มมีความสามารถที่สูงในระดับหนึ่ง และยังใช้วัดความสามารถตัวละครที่ออกมา
ต่อสู้กับเจ้าส้มหลังจากนี้ได้อีกด้วย 

รีอาเปิดดูทักษะตัวเองตรงโหมดทักษะพิเศษออกมา 
ทักษะพันศรจันทราลงทัณฑ์ ใช้พลังจิต 1,000 จุด ดีเลย์ 15 นาที 
คุณสมบัติ เมื่อยิงลูกศรขึ้นไปยังบนฟ้า ลูกธนูจะแปรเปลี่ยนความโกรธเกรี้ยว

ของเทพีอาร์เทมิสกลายเป็นศรแสงจันทราพันดอกลงมาทิ่มแทงศัตรูในรัศมี 50 เมตร 
ด้วยความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นจากพลังโจมตีปกติดอกละ 500 จุด (ความรุนแรงจะเพ่ิมขึ้น 
50% เมื่อใช้ในคืนจันทร์เพ็ญ) 

(Red Rose Sugar, 2556ค: 30) 



105 
 

 
  

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นหน้าต่างทักษะที่แสดงท่าโจมตีที่รีอาได้รับมาใหม่โดย
แสดงชื่อทักษะและลักษณะการโจมตี ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้เล่นสามารถเปิดดูได้ก็ต่อเมื่อมีทักษะดังกล่าว
เท่านั้น 

 
“ดีจังเลย งั้นมาคุยดีๆ กันต่อดีกว่า” รีอายิ้มทั้งน้ าตาก่อนจะหันไปนั่งบนตักเอส 

ไม่ยอมกลับเก้าอ้ีของตัวเอง 
ผู้เล่นรีอาได้รับทักษะบีบน้ าตา คุณสมบัติ ท าให้ผู้เล่นหรือสัตว์อสูรที่ได้ยินเสียง

ร้องไห้เกิดอาการมึนงงชั่วขณะหนึ่ง 
งานนี้ใครจะคิดว่าเธอแกล้งร้องไห้เธอก็ไม่ว่านะ เฮะๆ 

(Red Rose Sugar, 2556ค: 124) 
ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์การได้รับทักษะบีบน้ าตาเนื่องจากการแกล้ง

ร้องไห ้โดยนวนิยายแนวเกมออนไลน์หลายเรื่องก าหนดไว้ว่าถ้าตัวละครแสดงความสามารถท่ีเข้าเงื่อนไขก็
จะท าให้ได้รับทักษะหรือท าให้ระดับของทักษะเพ่ิมขึ้น 

 
Real Dream Online 
1,000 
“โฮก!!” 
เสียงใบดาบเสียงเข้าไปในเนื้อ ตัวเลขที่เด้งข้ึนมา และหมูป่าที่เงยหน้าร้องขึ้นฟ้า

ด้วยความเจ็บปวดท าให้ชายหนุ่มทราบว่าการโจมตีของเขาเข้าเป้าแล้ว 
(Lilin, 2555ข: 69) 

‘หัตพ์แห่งเมอบิอุส หลุมขาว ต้นไม้โดดเดี่ยว เต็มก าลัง’ 
3,500 
“อ้ีด!!!” 
เจ้าหมูร้องลั่น เมื่อต้นไม้ที่เต็มไปด้วยกิ่งก้านมากมายพุ่งออกมา 

(Lilin, 2555ข: 69) 
ตัวบททั้งสองบทนี้แสดงให้เห็นการใช้ตัวเลขแทนความรุนแรงในการโจมตีควบคู่

กับปฏิกิริยาของเป้าหมาย ท าให้ผู้อ่านรับรู้ว่าการโจมตีของตัวเอกรุนแรงมาก โดยเฉพาะในตัวบทที่สองที่
แรงกว่าการโจมตีครั้งแรกเกือบสี่เท่า 
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1.1.1.5. การเดินทางด้วยการวาร์ป 
เกมคอมพิวเตอร์ที่มีแผนที่โลกกว้าง โดยเฉพาะเกมออนไลน์จะมีระบบการ

เดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลด้วยการวาร์ปจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่งการเดินทางด้วยวิธีนี้มี
ให้บริการโดย NPC ของตัวเกมเอง และผู้เล่นที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง สถานที่ที่วาร์ปไปมาได้มักจะเป็นเมือง
หรือหมู่บ้านใหญ่ๆ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ มักจะไม่มีบริการนี้ ระบบดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อหน่ายที่
ต้องเสียเวลาเดินทางไกล แต่ก็ไม่ลดความส าคัญของการเดินทางผจญภัยลงจนเกินควร 

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ปรากฏการเดินทางด้วยการวาร์ปอยู่ตลอดเรื่อง แต่
ไม่ปราฏในตัวบทโดยตรง ส่วนมากมักเป็นการกล่าวถึง และเมื่อตัวละครจะเดินทางด้วยวิธีนี้ก็จะตัดจบ  
ย่อหน้า เมื่อขึ้นย่อหน้าถัดไปหรือย่อหน้าที่ย้อนกลับมาที่ฝั่งตัวเอก ตัวเอกก็จะย้ายที่อยู่จากสถานที่เดิม
มายังจุดหมายปลายทางแล้ว 

 
1.1.2. เกมคอมพิวเตอร์ชุด Resident Evil 
Resident Evil เป็นเกมคอมพิวเตอร์ของบริษัท Capcom วางจ าหน่ายครั้งแรกในปี 

พ.ศ. 2539 เป็นเกมส าหรับเครื่องเล่นเกม Plasystation มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองไวรัสสร้างศพคืนชีพ
หรือซอมบี้ แต่การทดลองผิดพลาดท าให้เชื้อแพร่ระบาด ผู้เล่นจ าเป็นต้องพยายามค้นหาไอเทมและ  
ไขปริศนาเพ่ือหนีออกจากสถานที่ที่ถูกปิดตาย และมีชีวิตรอดจากการถูกฝูงซอมบี้ไล่ล่าด้วยมีดและอาวุธ
ปืนที่หากระสุนยากและมีจ ากัด (Wikipedia, 2014) 

ตัวละครจากเกม Resident Evil ที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์คือ เนเมซิส ซึ่ง
เป็นตัวละครระดับบอสที่ปรากฏในเกมภาคที่ 3 มีลักษณะโดยรวมคือ มีร่างกายก าย าใหญ่โต มีรอยเต็มที่
บริเวณหน้าและล าตัว ใส่ชุดหนังสีด าและสามารถใช้อาวุธปืน เช่น ปืนกลหนักได้ โดยในนวนิยาย Real 
Dream Online ได้ดัดแปลงเนเมซิสเป็นตัวละคร ชื่อ แรมนูเซียส นอกจากนั้นผู้แต่งยังได้แต่งเรื่องโดย
ล้อเลียนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในฉบับเกมและในฉบับภาพยนตร์ โดยตัวบทที่ปรากฏการอ้างถึงเกมดังกล่าวมี
ดังนี้ 
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35ภาพที่ 38 สภาพเมือง Racoon city และต ารวจที่กลายเป็นซอมบี้ 

 

 
36ภาพที่ 39 Nemesis ศัตรูระดับหัวหน้าในเกมภาคที่ 3 

 Real Dream Online 

                                           
35 Golder, Khris, Review: Resident Evil, accessed March 27, 2017, available from http://www.hardcoregamer 

.com/2012/05/24/resident-evil-operation-raccoon-city/5428/ 
36 Lemerg.com, Resident Evil Operation Raccoon City, accessed March 27, 2017, available from 

http://lemerg.com/835669.html 
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"เวลาที่คุณดูหนังเก่ียวกับซอมบี้แล้ว คุณเคยคิดอยากรู้ไหมว่าถ้ามันเกิดข้ึนจริงแล้วมันจะ
เป็นยังไง ถ้าคุณคิดแบบนั้นเราขอแนะน าเมืองทานุกิซิตี้ เมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้หลากหลายแบบ
เต็มเมือง ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเพราะอาจจะเจอซอมบี้บุกทุกเมื่อ (ยกเว้นโรงแรม) ด้วยปริมาณ
ของซอมบี้ที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนคนในเมือง ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะหาซอมบี้ฆ่าไม่ได้ พร้อมพบกับ
บอสสุดโหดของเหล่าซอมบี้ที่สามารถใช้อาวุธได้ 'แรมนูเซียส' รอให้คุณมาปราบอยู่ 

*เมืองนี้ไม่มีประกาศเม่ือเจอมอนสเตอร์ 
*ถ้าโดนซอมบี้กัดก็ไม่กลายเป็นซอมบี้แต่อย่างใด" 

(Lilin, 2556ก: 161) 
 ตัวบทข้างต้นเป็นข้อความประกาศที่เชิญชวนให้ผู้เล่นเข้าไปในเมืองทานุกิซิตี้ ซึ่งล้อมา

มากเมืองแรคคูนซิตี้ ซึ่งเป็นเกมที่มีไวรัสซอมบี้แพร่ระบาด และเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากของเกมภาคแรกๆ 
ของซีรีส์ Resident Evil โดยผู้แต่งได้สรุปลักษณะโดยรวมของเกม Resident Evil มาใส่ในข้อความที่เป็น
ป้ายประกาศเชิญชวนผู้เล่นในนวนิยาย 

 
แม่จิ้งจอกชะเง้อคอเพ่ือพยายามมองผ่านฝูงซอมบี้ที่บังจนแทบมิดไป สิ่งที่เธอเห็นคือ

เมืองสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงที่ถูกค่ันเอาไว้ด้วยถนนเส้นใหญ่ โดยทุกอย่างที่อยู่ภายในเมืองนั้น
ล้วนแต่มีร่องรอยของการถูกท าลาย ไม่ว่าจะเป็นระเบิด ปืน หรือเพลิงไหม้ ที่ท าให้เมืองนี้ดู
เหมือนรังมอนสเตอร์มากกว่าเมือง 

(Lilin, 2556ก: 162) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะของเมืองทานุกิซิตี้ที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีจ าลองมา

จากเมืองแรคคูนซิตี้ในเกม Residen Evil ที่มีเชื้อไวรัสซอมบี้แพร่ระบาดไปทั่วทั้งเมืองจนต ารวจและทหาร
ต้องระดมก าลังเข้าต่อสู้และยับยั้งด้วยอาวุธปืนและระเบิดแต่ไม่ส าเร็จ ท าให้เมืองเต็มไปด้วยร่องรอยการ
ต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับซอมบี้ 

 
"กิจกรรมง่ายๆ ครับ แค่ผ่านซอมบี้ในเมืองชั้นใน ไปถึงลานเฮลิคอปเตอร์ที่ด้านในสุดของ

เมืองก็ผ่านแล้ว และคะแนนที่ได้จากการฆ่าซอมบี้จะเอามานับเพ่ือหาผู้ชนะ แต่คราวนี้เขาปล่อย
บอสแรมนูเซียสออกมาด้วย ถ้าเจอก็คงต้องหนีอย่างเดียวเพราะได้ข่าวว่ามันโหดมาก" 

(Lilin, 2556ก: 166) 
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 ตัวบทนี้กล่าวถึงเงื่อนไขการผ่านกิจกรรมที่ผู้เล่นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หนีออกนอกเมือง 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขการผ่านเกม Resident Evil ภาคสอง และเป็นจุดหมายของตัวละครในฉบับภาพยนตร์ 

 
เสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดด้วยความรีบร้อน ก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กับอะไรบางอย่าง

ที่คลานเข้ามาจากหน้าต่างและประตูบานใหญ่ไม่หยุด แสงไฟวูบวาบออกมาจากห้องนอนเกือบ
ทุกห้องแสดงถึงการโจมตีของสิ่งแปลกปลอมที่บุกเข้ามาในขณะที่ทุกคนหลับอยู่ เสียงแห่งความ
สับสนอลหม่านเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า เสียงกรีดร้องและเสียงของการต่อสู้ดังขึ้นไม่หยุด 

(Lilin, 2556ก: 171) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ซอมบี้หลุดออกมาจากพ้ืนที่แพร่ระบาดเข้าโจมตีผู้เล่นที่

อยู่ในโรงแรมที่เป็นเขตปลอดภัยท าให้เกิดความวุ่นวาย ล้อเลียนเหตุการณ์ในเกมที่ซอมบี้สามารถฝ่าการ
ป้องกันของทหารและต ารวจ ท าให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปทั่วเมือง 

 
"แย่แล้วค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างอยู่นอกการควบคุมแล้ว พวกคุณรีบหนีไปที่ลานเฮลิคอปเตอร์

ท้ายเมืองเถอะ" 
เกมมาสเตอร์กล่าวด้วยน้ าเสียงร้อนรน ก่อนจะเริ่มอธิบายต่อ 
"เมื่อแสงอาทิตย์แรกส่องถึงตึกนี้ เมืองนี้จะระเบิดตัวเองเพ่ือป้องกันไวรัสหลุดไปด้าน

นอก รีบไปเถอะค่ะ" 
(Lilin, 2556ก: 175) 

เมอบิอุสที่เพ่ิงได้เหยียบเฮลิคอปเตอร์ชี้ไปยังของบางอย่างที่วิ่งตัดท้องฟ้ามาด้วยความเร็ว
สูง มันเป็นแสงสีแดงเหมือนลูกไฟที่ส่วนท้ายของมันมีควันจ านวนมากพวยพุ่งออกมา เพียงแค่
พริบตาลูกไฟนั้นก็ปะทะเข้ากับตึกสูงของเมืองแล้วทุกอย่างก็สว่างวาบขึ้น ควันรูปดอกเห็ดที่มีวง
แหวนขนาดใหญ่ครอบอยู่ก็เกิดขึ้นมา มันค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นจนเกือบจะถึงเฮลิคอปเตอร์ที่พวก
เมอบิอุสโดยสาร ประตูท้ายของเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆ ปิดลงช้าๆ 

(Lilin, 2556ก: 210) 
 ตัวบททั้งสองบทข้างต้นแสดงให้เห็นฉากจบของอีเวนท์ที่บริษัทเกมให้จบลงด้วยการยิง

ขีปนาวุธท าลายเมืองและซอมบี้เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งตรงกับฉากจบในเกมภาคท่ี 2 และฉากจบใน
ฉบับภาพยนตร์ที่ตัวเอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีออกมาจากเมืองได้ก่อนที่ขีปนาวุธจะเดินทางมาถึงเมืองเพียง
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เล็กน้อย และยังล้อฉากจบของเกม Resident Evil ทุกภาคในซีรีส์ที่จะจบเนื้อเรื่องโดยให้ตัวเอกขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ (กลุ่มผู้เล่น PSO2 กิลด์ noobers, 2559) 

 
“บอสตัวใหญ่กว่า 2 เมตรครึ่งเดินฝ่าฝูงซอมบี้สีด าเข้ามาอย่างช้าๆ มันเป็นมอน-

สเตอร์ที่เหมือนซอมบี้ขนาดใหญ่แต่ใส่เสื้อทหาร มีตาเรืองแสงสีแดงแค่ข้างเดียว ส่วนอีกข้าง
ถูกเย็บปิดไว้แน่นด้วยแผ่นหนังขนาดใหญ่ ด้านหลังแบกกล่องสีด าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
ใหญ่มาด้วย มือทั้งสองข้างของมันมีขนาดใหญ่จนผิดปกติ นิ้วมือทั้ง 10 เคลื่อนไหวไปมาราว
กับไมม่ีกระดูก”  

(Real Dream Online เล่ม 2, 2556: 184) 
"...Die..." 
มันพูดออกมาช้าๆ ขณะที่เล็งร็อคเก็ต ลันเชอร์ หรือปืนยิงจรวดมาทางท่ียืนอยู่บนก าแพง 

ก่อนที่จรวดสีขาวจ านวน 4 ลูกพุ่งออกมาจากปากกระปืนรูปสี่เหลี่ยมที่มี 4 รูของมัน พุ่งติดตาม
ชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว 

(Lilin, 2556ก: 193) 
  จากตัวบทเป็นการบรรยายลักษณะของแรมนูเซียสว่ามีร่างกายใหญ่โต แบกกล่องขนาด
ใหญ่ซึ่งแท้จริงแล้วคืออาวุธหนัก สวมชุดทหารและมีแผ่นหนังเย็บปิดที่ใบหน้า ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ  
เนเมซิสในฉบับภาพยนตร์ที่เป็นต้นแบบอย่างมาก นอกจากนั้นยังใช้อาวุธปืนยิงจรวดเช่นเดียวกับในฉบับ
ภาพยนตร์ เพราะผู้แต่งจงใจคงลักษณะเดิมของต้นฉบับไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนให้ผู้อ่านรู้สึก
ตื่นเต้นและสนุกสนานที่เห็นตัวละครที่ตนเองรู้จักปรากฏในการ์ตูน หรือนวนิยายเรื่องอ่ืน 
 

แรมนูเซียสร้องออกมาอย่างคลุ้มคลั่ง ก่อนที่กล้ามเนื้อที่แขนและขาของมันจะขยายออก
จนกางเกงของมันขาดจนหมด รยางค์จ านวนมากซึ่งออกมาจากหลังของมัน ที่แขนมีกรงเล็บ
ขนาดใหญ่งอกออกมาจากหลังมือ ไม่นานตัวของบอสก็ใหญ่ขึ้นจนสูงเท่าอีฟริก รูปร่างของมัน
ตอนนี้เหมือนสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริง 

(Lilin, 2556ก: 198) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแรมนูเซียสหลังจากได้รับความ

เสียหายในระดับหนึ่ง โดยมีรยางค์งออกมา โดยเนเมซิสในฉบับเกมภาคที่ 3 ที่เป็นต้นฉบับก็ต่อสู้โดยใช้
รยางค์จู่โจมใส่ผู้เล่น 
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1.2. ต านานและนิทาน 
 ต านาน หมายถึง เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม หรือ
เรื่องราวที่เล่ากันสืบๆ มา เช่น ต านานพุทธเจดีย์ ต านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ต านานเทพเจ้ากรีกและโรมัน 
เป็นต้น ส่วนนิทาน หมายถึงเรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) 
กล่าวโดยสรุปคือ ต านานและนิทานเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากจะไม่
สามารถระบุผู้แต่งหรือผู้บันทึกได้ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษ หรือเรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจ้า 
ปิศาจ เวทมนตร์ เป็นต้น 

ตัวบทอ่ืนที่ปรากฏนี้อาจจะเป็นการรับสืบทอดมาจากต านานต้นฉบับโดยตรง หรืออาจรับมาจาก
สื่ออ่ืนที่น าต านานและนิทานมาดัดแปลงก็ได้ จากการศึกษาพบว่า การน าตัวบทจากต านานและนิทานมา
ผสมผสานในนวนิยายแนวเกมออนไลน์สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1.2.1. ต านานและนิทานของยุโรปและอเมริกา 
  ต านานและนิทานของชาวยุโรปเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมาในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยมี
ต านานเทพเจ้ากรีกและโรมัน เป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงและนิยมน ามาดัดแปลงในสื่อสมัยใหม่ ต านานและ
นิทานของยุโรปและอเมริกาท่ีปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 

1.2.1.1 โล่ของอคิลลิส 
อคิลลิสเป็นวีรบุรุษที่ปรากฏในต านานเทพเจ้าของกรีก และมีบทบาทส าคัญใน

สงครามเมืองทรอย ตอนที่อคิลลิสเกิดจากนางอัปสรธีทิสผู้เป็นมารดาน าอคิลลิสจุ่มแม่น้ าสติกส์ ท าให้ไม่มี
อาวุธใดท าอันตรายได้ ยกเว้นบริเวณข้อเท้า วีรกรรมส าคัญของอคิลลิสในสงครามคือการฆ่าเฮกเตอร์ 
วีรบุรุษแห่งเมืองทรอยในการดวล โล่ที่อคิลลิสใช้ในการดวลครั้งนั้นก็มีชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งและมีผู้
ต้องการเป็นจ านวนมาก ภายหลังอคิลลิสถูกสังหารโดยธนูของปารีส  (Citterell, Arthur, and Storm, 
Rachel, 2012: 14-19) 

ในบทกวีของโฮเมอร์ได้กล่าวถึงลักษณะของโล่ว่ามีลวดลายหลายชั้น ในชั้นนอก
จะแบ่งออกเป็นช่องๆ ที่มีภาพแตกต่างกัน ภาพที่ปรากฏโดยไล่ตามล าดับจากชั้นในสุด คือ 1. ) พ้ืนดิน 
ท้องฟ้า ทะเล พระอาทิตย์ พระจันทร์ และนักษัตร 2.) สันติภาพและสงคราม 3.) แปลงเกษตรที่เพาะปลูก
เป็นครั้งที่สาม 4.) ผืนดินของกษัตริย์ที่ก าลังเก็บเก่ียว 5.) สวนองุ่นที่ก าลังออกผล 6.) ฝูงวัวที่จ่าฝูงก าลังถูก
สิงโตคู่ไล่ล่า โดยมีคนเลี้ยงวัวและสุนัขพยายามไล่สิงโต 7.) ฟาร์มแกะ 8.) งานเต้นร าของวัยหนุ่มสาว 9.) 
กระแสน้ าในมหาสมุทร จากลักษณะที่ปรากฏบนโล่ มีผู้สันนิษฐานว่าภาพที่ปรากฏสะท้อนความเชื่อและ
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วัฒนธรรมของชาวกรีกเกี่ยวกับวัฒจักรของโลก ที่มองว่าสงครามกับความสงบสุขเป็นสิ่งที่คู่กัน 
(Tapin,Oliver, 1980: 15 อ้างถึงใน Wikipedia, 2015) 

ในเรื่องอาหมวยออนไลน์ปรากฏไอเทมชื่อ โล่ของอคิลลิส เป็นโล่ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดในเกมที่ทีมงานของบริษัทเกมสร้างขึ้นและน าไปทดสอบใต้ทะเล แต่สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวละครเอก
เก็บโครงของโล่กลับมา ภายหลังถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ โล่ของอคิลลิสในเรื่องมีพลังป้องกันสูงมาก และ
สามารถรับการโจมตีของแม่มังกรนรกานต์ได้ 2 ครั้งก่อนจะถูกท าลาย โดยตัวบทได้กล่าวถึงโล่อคิลลิสไว้ 
ดังนี้ 

 
แม้อาหมวยจะยังไม่เคยร่วมกิจกรรมสงครามตอนปลายปี แต่เธอใช้ภาพการจัด

ก าลังคนเพื่อให้การคุ้มครองแฟนคลับของเฮเดสในช่วงมหกรรมการกุศลแทนภาพการตั้ง
รับในเมืองและใช้ภาพของการรบในวันนี้แทนตอนที่สงครามปะทุ ส่วนเวลาแห่ง
สันติภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพในเมืองอินเดียโลนา จะมีภาพเมืองฮาร์ตพูลแซมมาบ้างก็
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่นั่นก็เพียงพอแล้ว 

วงกลมวงนี้ไม่ต้องการอัญมณี ใช้แต่โลหะมีค่าอย่างเงินและทองในการตกแต่ง 
กว่าจะท าเสร็จ ทักษะช่างทองก็ถึงร้อย อาชีพช่างศิลปะของอาหมวยจึงก้าวไปสู่ขั้นที่สอง 
ชื่ออาชีพช่างศิลปะดูเผินๆเหมือนจะธรรมดา แต่ความจริงบริษัทเกมเอาแนวคิดมาจาก
ช่างสิบหมู่ ที่ชื่อเกิดจากการกร่อนค าว่า สิปปะ ซึ่งมาจากภาษาบาลีที่แปลว่าศิลปะจน
เหลือแค่ค าว่าสิบ ช่างสิบหมู่จึงไม่ได้หมายถึงช่างสิบประเภท แต่หมายรวมได้ถึงช่างทุก
ประเภท ดังนั้น การได้อาชีพนี้จึงเป็นพ้ืนฐานของอาชีพช่างทุกสาย และเมื่อผ่านขั้นแรก
ไปได้ นับแต่นี้ขอเพียงมีไอเทมครบ ไม่ว่าจะเป็นของระดับสูงแค่ไหน อาหมวยก็หาทาง
ซ่อมได้โดยไม่มีข้อจ ากัดอีก ส่วนการสร้างไอเทมที่ไม่เคยมีในเกม มีแต่ต้องรอให้ผ่าน
อาชีพขั้นที่สามและใช้ทักษะสร้างจนเต็มเท่านั้น 

ทันทีที่ท าเสร็จ ลูกบอลมังกรก็ถูกดูดเข้าไปในแผนที่ดาวอีกครั้ง คราวนี้พวกมัน
ปล่อยพลังชีวิตให้กับโล่มากขึ้นจนอาหมวยแทบจะได้ยินเสียงรบกันจากวงกลมที่สี่ ทั้ง
อาหมวยและมิคาเอลนั่งมองการเปลี่ยนแปลงของโล่อย่างเงียบๆ  ภาพในวงกลมแต่วงมี
การเคลื่อนไหว บางครั้งมีไอด าราวกับมันก าลังสร้างค าสาป บางคราวมีแสงหลากสีส่อง
เรืองรองออกมาราวกับมันก าลังใช้เวท  
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เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ วงกลมขอบนอกสองวงได้เชื่อมติดกันและเปลี่ยนเป็น
โลหะสีด าสนิทมีลายเกลียวคลื่นอยู่ด้านนอก และมีกลุ่มสัตว์เวทอยู่ด้านใน วงกลมที่สาม
ที่ยังไม่ได้แกะสลักยังคงสภาพเหมือนเดิม แต่วงที่สี่ได้กลายเป็นโลหะสีทองที่แกร่งกว่า
ทอง ครึ่งหนึ่งเป็นภาพชาวบ้านท ามาหากินในเมืองอันสงบสุขแต่อีกครึ่งกับมีการเข่นฆ่า
อย่างเหี้ยมโหดในสงครามที่ลุกเป็นไฟ  

วงสุดท้าย มันกลายเป็นท้องฟ้ายามค่ าคืนที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว ลูกบอลมังกร
ทั้งหมดได้เข้าไปอยู่ในนั้นหมดแล้ว พวกมันกระจายอยู่บนท้องฟ้าแทนต าแหน่งกลุ่มดาว
ต่างๆในแผนที่ดวงดาว และเพราะบริษัทเกมยังไม่หยุดส่งพลังชีวิตมาให้พวกมัน พวกมัน
จึงคายพลังชีวิตส่วนเกินให้กับโล่ เมื่อได้รับพลังชีวิตปริมาณมหาศาล โล่อคิลิสก็เริ่มดึงมัน
มาใช้ในการสร้างเนบิวลา และกลุ่มดาวที่ยังขาดหายไป มีการระเบิดจุดเล็กจุดน้อยใน
แผนที่ดวงดาวราวกับภาพจ าลองก าเนิดจักรวาลที่ฉายในท้องฟ้าจ าลอง แผนที่ดวงดาว
เปล่งแสงเรืองๆตลอดเวลาที่มันสูบพลังชีวิตไปสร้างดาวดวงใหม่ สร้างจักรวาลใหม่ และ
สร้างกาแลคซีใหม่  

บริษัทเกมได้ท าพลาดอีกครั้ง หากพวกเขาไม่เข้ามายุ่ง จนโล่อคิลิส ได้มีโอกาส
สูบพลังชีวิตแบบไร้ขีดจ ากัด โล่ที่อาหมวยสร้างก็จะมีเพียงพลังชีวิตที่ได้จากมอนสเตอร์
ไม่ก่ีร้อยตัว  

แต่ในตอนนี้ มันได้แหล่งพลังชีวิตที่ใหญ่กว่า และพลังเหล่านี้จะหมุนเวียนอยู่กับ
ตัวมันไปอนันตกาล 

(พลอยชมพู, 2555ข: 26) 
ตัวบทข้างต้นนี้เป็นเนื้อหาตอนที่ตัวละครเอกแกะสลักโล่ที่ดูดลูกน้องของเดรก 

สัตว์เลี้ยงของอาหมวยเข้าไปเพ่ือไม่ให้ถูกระบบท าลายทิ้ง โดยขั้นตอนการสร้างและแกะสลักลวดลายนั้น
คล้ายคลึงกับลวดลายของโล่ในต านานต้นฉบับอย่างมาก เช่น ภาพของสงครามและความสงบสุข จักรราศี 
กลุ่มดาวต่างๆ แต่มีจุดที่แตกต่างกันคือ โล่ในนวนิยายไม่มีภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีก แต่แทนที่
ด้วยภาพจักรวาลและกลุ่มดาบต่างๆ บนโล่เพ่ือเสริมให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และพลังอ านาจของโล่ที่
มีวิธีสร้างที่ล าบากและมีเงื่อนไขมากจนไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ หากไม่มีความช่วยเหลือจากระบบที่เกิด
จากความผิดพลาด 

 
"นายหญิงข้าลาก่อน" เจ้างูค้อมหัวให้ก่อนจะออกค าสั่ง "เดรคน้อยมา" 
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"ไม่นะ!" อาหมวยเพ่ิงสะกิดใจว่าเจ้างูจะท าอะไร เมื่อเห็นมันจูงเดรคน้อยเข้าไป
ในโล่ เธอเพ่ิงคิดออกว่าใครคือเจ้าแห่งแสงสว่างและความวืดที่วงกลมวงสุดท้ายของ
โล่คิลลิสต้องการ 

(พลอยชมพู, 2555ค: 131) 
  ตัวบทข้างต้นนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่โล่อคิลลิสจะเสร็จสมบูรณ์ โดยพ่ีงูที่เป็น

มังกรธาตุมืดพาเดรคน้อยที่เป็นมังกรธาตุแสงเข้าไปในโล่เพ่ือให้ลายของโล่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ภารกิจของ
ระบบส่งตัวเจ้านายของตนออกจากนรกตามเงื่อนไขภารกิจ 

 
กึง! 
เสียงบางสิ่งกระทบโลหะดังก้องวิหาร อาหมวยกับมิคาเอลหันไปหาต้นเสียงก็

พบว่ามีกรงเล็บขนาดยักษ์แทงทะลุโล่อคิลิสออกมา 
... 
“ยังไม่สลายไปอีกรึ นับว่ามีดีไม่น้อย สมกับที่กล้าขังลูกข้าไว้ข้างใน” 

(พลอยชมพู, 2555ค: 162) 
ตัวบทข้างต้นเป็นเนื้อหาตอนที่แม่มังกรนรกานต์ตามกลุ่มตัวเอกมาถึงวิหารเทพ

เพ่ือน าไข่และลูกที่ถูกขโมยไปกลับมาจึงจู่โจมโล่ของอคิลลิสเพ่ือน าลูกของตนออกมา แต่โล่สามารถรับการ
โจมตีได้หนึ่งครั้งโดยที่ยังไม่สลายเป็นแสงแบบผู้เล่นและไอเทมชิ้นอื่น แม้ว่าแม่มังกรนรกานต์พัฒนาตนเอง
จนสามารถท าลายทุกอย่างในเกมได้ แสดงให้เห็นว่าโล่ของอคิลลิสมีความทนทานสูงมาก 
 

1.2.1.2 โกเลม 
โกเลม ปรากฏในความเชื่อของชาวยิว มีร่างกายเป็นดินหรือหินที่สร้างขึ้นจาก

เวทมนตร์ และสลักอักษรว่า Emet ที่แปลว่าความจริงหรือสัจธรรม ไว้บนหน้าผาก สามารถท าลายได้ด้วย
การลบอักษรตัวแรกให้เหลือค าว่า met ที่แปลว่าความตาย จุดเด่นของโกเลม คือ มีพละก าลังมากแต่
เชื่องช้า และไม่มีสติปัญญา (Rosen, Brenda, 2008: 203) 

สื่อบันเทิงปัจจุบันนิยมสร้างภาพลักษณ์ของโกเลมให้ดูแข็งแกร่ง มีขนาดใหญ่โต 
และลบอักขระเวทมนตร์ออกไป ท าให้ต้องท าลายด้วยวิธีอ่ืน นอกจากนั้นสื่อสมัยใหม่ยังเพ่ิมโกเลมประเภท
เหล็กและอัญมณีขึ้นมา ในด้านวิธีการสร้างนอกจากจะใช้เวทมนตร์เรียกขึ้นมาแล้ว ยังโกเลมที่สร้างจาก
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และโกเลมท่ีสร้างจากการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และเวทมนตร์ ท าให้
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โกเลมมีประเภทและขนาดที่หลากหลายมากข้ึน ตั้งแต่ตัวที่มีความสูงต่ า 1 เมตร จนถึงตัวที่สูงกว่า 1,000 
เมตร แต่อย่างไรก็ดีโกเลมทุกตัวมีจุดเด่นและจุดด้อยร่วมกันคือ มีพละก าลังมาก ทนทาน และเชื่องช้า 
เช่นเดียวกับต านานต้นฉบับ (Rosen, Brenda, 2008: 203) 

โกเลม ปรากฏในเรื่อง Rabbit Saga โดยผู้แต่งได้สร้างตัวละครโกเลมขึ้นมาสอง
ตัว คือ โกเลมน้อย และพ่ียักษ์ โดยตัวละครทั้งสองถูกสร้างจากดินและพลังเวทของเจ้านายเหมือนกัน โดย
โกเลมน้อยมีรูปร่างและนิสัยคล้ายเด็ก ส่วนพ่ียักษ์มีรูปร่างใหญ่โตและมีลักษณะคล้ายโกเลมตามปกติ โดย
ตัวละครทั้งสองมีสติปัญญาและสามารถใช้เวทมนตร์ได้ต่างจากโกเลมตามต านานต้นฉบับ ดังที่ปรากฏใน
ตัวบทต่อไปนี้ 

 
คาถาสร้างโกเลม เป็นคาถาที่ซับซ้อนใช้เวทย์หลายสาย และไม่เหมือนไอเทม

อ่ืนๆตรงที่ว่าเจ้าของต้องใช้พลังจิตเพ่ือเรียกมันออกมา ใช้มากที่สุดตอนที่สร้าง ตอน
เรียกเก็บกับตอนเรียกออกมาอีกครั้งจะใช้น้อยหน่อย ไม่เหมือนไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ
ที่จะเก็บมันหรือเรียกมันออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ แม้จะมีนักเวทย์และนักอาคมจ านวนไม่มาก
นักที่เรียกโกเลมออกมาได้ แต่โกเลมก็จัดเป็นคาถากึ่งอาวุธอันดับสิบของการจัดล าดับ
เมื่อปีที่แล้ว 

(พลอยชมพู, 2554ก: 215) 
"มีพลังจิตรวมกับน้ ายาที่ต้องใช้ไม่ต่ ากว่า 6 หมื่นหน่วย รู้จักเวททั้งห้าธาตุ มี

ทักษะผสมธาตุ และสุดท้ายลงมือสร้างโกเลมไฟ" หัวหน้าตอบ  
(พลอยชมพู, 2554ก: 216) 

ตัวบทข้างต้นเป็นเงื่อนไขการสร้างอัลติเมทโกเลมที่เป็นโกเลมระดับสูงสุดในเกม 
ที่ผู้ออกแบบตัวละครระบุไว้ว่าจ าเป็นต้องใช้พลังเวทในการสร้างและขึ้นรูป มีเงื่อนไขการสร้างที่ยากท าให้
เป็นโกเลมท่ีมีพลังมาก 

 
สองจอมมารเบิกตาโตทันที เมื่อเห็นโกเลมไฟตัวอ้วนกลม แก้มยุ้ย ตาแป๋ว ก าลัง

ยืนตรง ชูแขนขึ้นตามค าสั่งเจ้าวิน และแล้ว...เจ้าวินก็เริ่มร้องเพลง โดยมีโกเลมไฟเต้น
ประกอบ 

ชูมือขึ้น แล้วหมุน หมุน \('_')/ \(=)/  
(พลอยชมพู, 2554ก: 249) 
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  ตัวบทข้างต้นเป็นรูปลักษณ์ของโกเลมไฟที่อาหมวยสร้างข้ึนมา ซึ่งมีลักษณะเป็น
เด็กตัวอ้วนที่มีท่าทางเป็นเด็กทั่วไป แตกต่างจากภาพลักษณ์ของโกเลมที่ต้องสร้างขึ้นจากดินท าให้ดู
แข็งแกร่ง 

 
โกเลมดินเป็นหุ่นดินสีน้ าตาลเข้มสูง 2 เมตร รูปร่างประมาณนักมวยปล้ าผสม

กอริลลา หัวล้านทั้งหัว แถมยังมีรูปหน้าเป็นเหลี่ยม กรามใหญ่ ตาโปน จมูกบาน 
(พลอยชมพู, 2554ก: 274) 

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นรูปลักษณ์ของโกเลมตามปกติ ซึ่งร่างกายมีสีน้ าตาลเพราะ
สร้างจากดิน และมีร่างกายที่ท าให้ผู้พบเห็นรู้สึกได้ทันทีว่าตัวละครโกเลมเป็นตัวละครทีแ่ข็งแกร่ง 

 
มันเป็นฉากการทดสอบที่โกเลมไฟจะต้องสู้กับฝูงมังกรขนาดเล็ก ร่างกายอัน

ใหญ่โตของมันสามารถเผาทุกอย่างที่แตะต้อง ยิ่งตอนมันใช้เวทไฟ เปลวไฟก็ท าให้ร่าง
ของมันดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นไปอีก มันใช้มือเดียวตบมังกรลงไปกลิ้ง ส่งเวทไฟผ่าน
มือขึ้นไปเผามังกรที่ก าลังบินหนี  

(พลอยชมพู, 2554ก: 248) 
เจ้ายักษ์แดงท าราวกับว่าเล่นกลอยู่ มันร ากระบองของมันไปเฉยๆ แต่นกพวกนี้

กลับพุ่งมาหากระบองของมันเอง แต่พอจะโดนกระบอง เจ้ายักษ์ก็แค่เขี่ยๆ ปัดๆ ให้พวก
มันออกไป แล้วกลับไปรอบให้มันบินกลับมาเล่นใหม่ 

(พลอยชมพู, 2555ก: 283) 
เจ้ายักษ์แดงเอาแต่อยากโชว์เท่โชว์ท่าสวย พอเจ้านกพินิกซ์พ่นไฟมา มันใช้เวท

น้ าดับ แล้วท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ 
(พลอยชมพู, 2555ก: 284) 

 
ตัวบททั้งสามบทข้างต้นแสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของโกเลมใน

เรื่องอาหมวยออนไลน์ โดยโกเลมที่ปรากฏในตัวบทสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 
สามารถร ากระบองที่ต้องใช้ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวได้ มีพละก าลังมากสามารถท าอันตรายมังกร
ได้ในการโจมตีหนึ่งครั้ง และสามารถผลักสัตว์เวทที่เข้ามาโจมตีให้ออกจากระยะได้ด้วยการปัดเบาๆ อีกท้ัง
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ยังสามารถใช้เวทมนตร์โจมตีและป้องกันตัวได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวแตกต่างจากโกเลมตามต านานจริงที่มี
ความสามารถด้านพละก าลังเพียงอย่างเดียว 

 
1.2.1.3. เงือก 

   นางเงือกเป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์เพศหญิง ท่อนล่าง
เป็นปลา นางเงือกปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าเกือบทั่วทุกมุมโลก โดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเงือกที่เก่าแก่ที่สุดเป็น
ของอาณาจักรแอสซีเรีย กล่าวว่านางเงือกเป็นร่างจ าแลงของเทพีอตาร์การ์ติส (Atargatis) ซึ่งจ าแลงร่าง
เพราะอับอายที่สังหารคนรักของตนเอง ในบางต านาน นางเงือกมีอ านาจท าให้เกิดน้ าท่วม และพายุ เป็น
เหตุให้เรืออับปาง บางต านานก็กล่าวว่านางเงือกสามารถใช้เสียงเพลงสะกดจิตคนเดินเรือเพ่ือน ามาเป็น
อาหาร เงือกในสมัยโบราณจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัว ในต านานของชาวญี่ปุ่นเงือกมีศีรษะเป็น
มนุษย์และร่างกายทั้งหมดเป็นปลาและผู้ที่ได้กินเนื้อเงือกจะเป็นอมตะ (Wikipedia, 2015 ; Rosen, 
Brenda, 2008: 126-133) 
   ตัวละครเงือก ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่อง Real Dream Online 
โดยผู้เขียนจงใจออกแบบนางเงือกให้มีรูปร่างอัปลักษณ์คล้ายพะยูน ซึ่งเป็นความสวยงามตามค่านิยมของ
เงือกในท้องเรื่อง สามารถเปลี่ยนหางของตนให้เป็นขาแบบมนุษย์ ได้ มีความสามารถในการใช้เวทมนตร์
เกี่ยวกับน้ าและการต่อสู้ด้วยอาวุธประชิดตัวประเภทดาบ และหอกสามง่าม ภายหลังถูกค าสาปแทนตัว
ละครเอกท าให้มีรูปลักษณ์งดงามตามนางเงือกในต านานทั่วไป 
 

ผมแห้งกรังสีฟ้าที่เหมือนขนไม้กวาดยาวจนถึงหาง ใบหน้าทรงแป้นที่มีความ
กว้างมากกว่าความยาว ผิวสีขาวยาวหยาบกร้านเต็มไปด้วยสิวเสี้ยนทั้งหน้า ตัวผิวก็
หยาบและกระด ากระด่างกว่านั้นอีก คิ้วสีฟ้าตกที่ทั้งสองข้างเชื่อมกันจนเป็นเส้นเดียวกัน 
ดวงตาสีเขียวตะไคร่น้ าอยู่เบื้องหลังเปลือกตาที่บวมตุ่ย บนตัวมีเปลือกหอยขนาดใหญ่
มากปิดบังส่วนส าคัญเอาไว้ ส่วนหางปลาป้อมๆ สั้นๆ สีฟ้าเช่นเดียวกับสีผม โดยรวมแล้ว
ถ้าไม่สังเกตดีๆ คงไม่รู้เลยว่าเป็นนางเงือก 

(Lilin, 2556: 23) 
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   จากตัวบทข้างต้นเป็นการพรรณนาลักษณะของไอม์ เงือกตัวแรกที่ปรากฏใน
เรื่องซึ่งมีลักษณะที่ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของเงือกที่มีมาแต่เดิม คือ อ้วน ใบหน้าตกกระ ผมแห้ง ริม
ฝีปากบาน 
 

ลีอาที่โดนท าลายจินตนาการว่านางเงือกต้องสวย พูดกับไอม์ที่เมื่อแปลงร่างเป็น
มนุษย์แล้วกลายเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างน้องๆ ของช้าง แต่ดันใส่ชุดวันพีซเกาะอก กระโปรง
สั้นที่มีระบายน่ารักและโบสีฟ้าเข้ากับสีผมของเธอ ซึ่งสาวร่างเล็กคิดว่าชุดพวกนี้ไม่เข้า
กับหน้าตาและรูปร่างของไอม์เลยแม้แต่นิดเดียว 

(Lilin, 2556: 49 - 50) 
   บทนี้แสดงให้เห็นร่างมนุษย์ของไอม์ที่มีรูปร่างอ้วน แต่ใส่ชุดวันพีซกระโปรงสั้น
ที่ตัวละครตัวหนึ่งเห็นว่าไม่เข้ากับไอม์นัก 
 

“แบบเรานี่ไง มีครบทุกอย่างที่เรียกว่าสวย ทั้งเส้นผมแห้งอย่างมีศิลปะ รูปร่าง
เตี้ยกลมกลึงอวบอ๋ัน หน้าอกแบนราว ผิวที่แห้งๆ แตกๆ สิวเยอะๆ บนใบหน้า และ
ดวงตาบวมเป่งของเรา คือค าจ ากัดความของค าว่าสวยไงล่ะ” 

ไอม์พูดขึ้นด้วยความภูมิใจ เธอได้ต าแหน่งเงือกผู้เลอโฉมในอาณาจักรของเธอ
มาหลายสิบปีติดกันแล้ว ชาวเงือกทุกคนในเมืองต่างก็ยกย่องให้เธอเป็นแบบอย่างของ
ความสวย นั่นท าให้ลีอาเข้าใจทันที 

“ออ...แบบนี้นี่เอง งี้พวกเราคงน่าเกลียดกันสุดๆ เลยสินะ” 
“อา...อือ” 
ไอม์พยายามตอบเลี่ยงๆ เพราะเธอไม่อยากให้คนที่จะไปช่วยพ่อแม่ของเธอ

โกรธ แต่ถ้าวัดตามมาตรฐานของเธอแล้ว สามสาวของเมอบิอุสดูน่าเกลียดอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้เลยจริงๆ 

(Lilin, 2556: 52 - 53) 
   ตัวบทตอนนี้แสดงให้เห็นค าจ ากัดความเกี่ยวกับความสวยของชาวเงือก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากมนุษย์ ไอม์ที่อัปลักษณ์ในสายตามนุษย์ จึงเป็นสาวงามในสายตาเงือก 
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เนื่องจากทหาร 500 คนที่เข้าแถวเรียงกันหน้าตาดีแบบมนุษย์สุดๆ หุ่นบึกบึน
หน้าตาหล่อเหลา การที่พวกเขายืนเรียงกันแบบนี้เหมือนวงบอยแบนด์ที่มีสมาชิก 500 
คนยืนเรียงกัน 

“โห นี่ทหารเลวเหรอเนี่ย หล่อแฮะ” 
อินาริมองทหารพวกนั้นอย่างพิจารณา ถ้าจับไปขายต้องได้เงินกินขนมหวานไป

อีกนานแน่ 
(Lilin, 2556: 69) 

   ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะของทหารเงือกระดับล่างที่อัปลักษณ์ในสายตาของ
เงือก แต่ในสายตาของมนุษย์ถือว่ามีหน้าตาดี ท าให้ตัวละครเอกหมดความมั่นใจในใบหน้าของตน 
 

พวกของเมอบิอุสทุกคนหันไปมองผู้หญิงคนนั้นทันที เธอดูอายุมากกว่ากูมิโฮ
เล็กน้อยแต่น้อยกว่าอินาริ ผมยาวสีน้ าเงินเข้มที่ละเอียดเนียนเหมือนเส้นไหมหยักเป็น
ลอนเล็กน้อยเหมือนคลื่นเล็กๆ บนผิวทะเล ยาวลงมาจนเกือบถึงพ้ืน ใบหน้ารูปไข่
สวยงามไร้ที่ติ ดวงตาสีเขียวแกมน้ าเงินเหมือนน้ าทะเลกลมโต ปากนิดจมูกหน่อยน่า
เอ็นดู ผิวสีขาวเนียนน่าสัมผัส รูปร่างสมส่วนแบบผู้หญิงผอมเพรียวเอวคอดช่วยขับเน้น
ความเซ็กซี่ และเหนืออ่ืนใดเธอสวมเกราะของเจ้าหญิงไอม์อยู่ด้วย 

(Lilin, 2556: 116) 
“มันเป็นค าสาป ที่จะท าให้คนโดนสาปต้องน่าเกลียดตลอดไป ยิ่งคนที่โดนมัน

สวยเท่าไหร่ ก็ยิ่งน่ากลียดขึ้นเป็นทวีคูณเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถท า
ให้เป็นเหมือนเดิมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไอม์...ข้าขอโทษ” 

(Lilin, 2556: 117) 
 

   ตัวบทข้างต้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไอม์รับค าสาปแทนเมอบิอุส ท าให้มีรูปร่าง
อัปลักษณ์ตามมุมมองของชาวเงือก คือ ใบหน้ารูปไข่ ตาสีน้ าเงินโต มีปากและจมูกเข้ากับใบหน้า ผิวเนียน 
ผสมสุขภาพดีและมีรูปร่างสมส่วน ในมุมมองของเงือกถือว่าเป็นรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์อย่างมาก และยัง
เป็นค าสาปที่ไม่มีทางแก้ไขได้อีกด้วย 
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ภายใต้ท้องทะเลสีคราม ไม่นานเมอบิอุสและสาวๆ ทั้งสี่ ก็ถึงเขตที่แสงแดดส่อง
ถึง ท าให้เมอบิอุสได้เห็นไอม์ในร่างนางเงือกแบบชัดๆ ครั้งแรก มันแตกต่างจากร่างปลา
พะยูนของเธอมาก หางปลาเรียวยาวปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีฟ้าที่เป็นระเบียบ หน้า
ท้องแบนราบคอดกิ่ว ผิวขาวของเงอกดูนุ่มเนียนน่าสัมผัส 

เปลือกหอยสองเปลือกที่ปิดบังส่วนที่ควรปิดบัง ยิ่งท าให้มีเสน่ห์มากข้ึน ผมยาว
สีน้ าเงินที่แผ่กระจายอยู่ในน้ าเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตไปตามจังหวะการว่ายน้ าของเงือก
สาว ครั้งนี้เวลาที่เธอแหวกว่ายน้ าไปข้างหน้ามันเหมือนกับภาพงานศิลปะที่จิตรกร
บรรจงวาดที่ท าให้เขามองได้ทั้งวันโดยไม่มีเบื่อ 

(Lilin, 2556ข: 129) 
   ตัวบทต่อมาเป็นภาพของไอม์ขณะว่ายน้ าหลังถูกสาป ซึ่งมีลักษณะงดงามตรง
กับความเชื่อเรื่องนางเงือกของคนทั่วไป จนกลุ่มตัวละครเอกชื่นชม 
 

“ว่ายน้ าไปสิ ตอนเรามาก็ว่ายน้ ามาเหมือนกัน แค่กลั้นหายใจได้สักวันนึงก็
พอแล้ว” 

ไอม์ตอบเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมอบิอุสคิดว่ามันไม่ธรรมดามากๆ ส าหรับ
พวกเขาที่หายใจในน้ าไม่ได้เหมือนพวกเงือก ด้านลีอาเองก็เริ่มสงสัยบ้าง เนื่องจากพวก
เธอคิดว่านางเงือกน่าจะเหมือนปลาหรือใกล้เคียงเสียอีก 

“กลั้นหายใจ...ไม่ได้หายใจด้วยเหงือกหรอกเหรอ” 
“พวกเราก็ใช้ปอดหายใจเหมือนมนุษย์นั่นแหละ เพียงแต่สามารถกลั้นหายใจได้

นานๆ เท่านั้นเอง อย่างในเมืองเราก็มีอากาศหายใจนะ” 
(Lilin, 2556: 53) 

 
   ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นความสามารถในการอยู่ในน้ าของเงือก ซึ่งไม่ได้เกิด
จากการหายใจภายในน้ าด้วยเหงือก แต่เป็นเพราะสามารถกลั้นหายใจได้นานกว่ามนุษย์มาก จึงมีลักษณะ
คล้ายวาฬ และยังกล่าวถึงลักษณะของเมืองอีกเล็กน้อยว่ามีอากาศหายใจเหมือนกับเมืองของมนุษย์แม้ว่า
จะอยู่ใต้น้ า ไม่ใช่เมืองที่อยู่ในน้ าตามที่พบโดยทั่วไป 
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กูมิโฮเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึง มันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ บ้านเรือนเป็น
บ้านเตี้ยๆ ที่ท าจากเปลือกหอยหลายสี แม้ว่าการวางผังเมืองจะไม่เป็นระเบียบ แต่กลับ
ท าให้เมืองนี้มองแล้วเหมือนสวนดอกไม้ป่าที่มีดอกไม้หลากหลายสีขึ้นแซมกัน บน
ท้องฟ้ามีฟองสบู่ขนาดเล็กจ านวนมากที่เรืองแสงหลายหลากสี ซึ่งชายหนุ่มคิดว่าแสง
หลากหลายสีนี้คงจะรวมกันเป็นแสงสีขาวที่ให้แสงสว่างกับเมือง 

(Lilin, 2556: 59) เล่ม 3 
   ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะเมืองของเผ่าเงือก อาคารสร้างจากเปลือกหอย 
และมีฟองสบู่เรืองแสงให้แสงสว่างแก่เมือง ซึ่งลักษณะที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเมืองของเงือกในสื่อ
บันเทิงเรื่องอ่ืน ยกเว้นฟองสบู่ที่ให้แสงสว่าง เพราะเมืองของเงือกในเรื่อง Real Dream Online ตั้งอยู่ใน
ถ้ าใต้ทะเลที่มีอากาศหายใจ ไม่ได้จมอยู่ในน้ าทั้งหมด 
 

องค์หญิงไอม์วิ่งเข้าใส่กองทหารของเจ้าชายชาร์กเหมือนช้างตกมัน อะไรที่ขวาง
หน้าของเธอต้องกระเด็นออกไปหมด จนท าให้เมอบิอุอดคิดไม่ได้ว่า เธอจะไปขอความ
ช่วยเหลือเขาท าไมถ้าตัวเองเก่งขนาดนี้ 

(Lilin, 2556: 72) 
 

องค์หญิงไอม์ที่ควงดาบใหญ่กว่าตัวเธอสองเท่าครึ่งไปมาเหมือนขนนกเริ่มใช้
ความสามารถโจมตี เมื่อถูกศัตรูล้อมเอาไว้ทุกทิศทาง ดาบขนาดใหญ่ถูกเหวี่ยงรอบตัว
เธอเป็นวงกลมด้วยความเร็วสูง ใบดาบถูกจับตั้งฉากกับพื้นเพ่ือสร้างแรงต้านทานอากาศ 
จนดูเหมือนพายุขนาดใหญ่ที่มีเงือกสาวเป็นแกนกลาง 

ดาบของเธอเปล่งแสงสีฟ้าสว่าง ขณะมีน้ าจ านวนมากออกมาจากลายสลักบน
ดาบ รวมเข้ากับลมพายุที่หมุนวนด้วยความเร็วสูง น้ าเหล่านั้นถูกกักเอาไว้ในลมพายุของ
เธอโดยไม่กระเด็นออกไปเลยแม้แต่หยดเดียว ด้วยแรงหมุนมหาศาลท าให้แรงดันของน้ า
สูงขึ้นตามความเร็วของลมพาย ุ

‘พายุคลั่ง น้ าแข็งทลาย’ 
ไอม์เอาดาบยักษ์ของเธอปักพ้ืนอย่างกะทันหัน ท าให้พายุรอบตัวเธอกระจายตัว

ออกพร้อมน้ าแรงดันสูงที่เคยถูกกักไว้ จากนั้นแปรสภาพจนเหมือนแส้ที่ท าจากน้ าขนาด
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ใหญ่หวดออกไปเป็นวงกว้าง แสงสีขาวจ านวนมากเปล่งออกมาจากด้ามดาบพร้อมกับไอ
เย็นมหาศาล 

(Lilin, 2556: 74) 
   ตัวบททั้งสองบทข้างต้น แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของไอม์ ซึ่งใช้
ดาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่าส่วนสูงของตนเป็นอาวุธ แตกต่างจากภาพลักษณ์ของเงือกตามปกติที่
ใช้ฉมวก หอก หรือเสียงเพลง และยังสามารถใช้อาวุธที่มีน้ าหนักมากได้อย่างดุดันและคล่องแคล่ว และยัง
สามารถควบคุมน้ าและความเย็นขณะกวัดแกว่งดาบได้ แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถด้าน
การต่อสู้สูงมาก 
   ลักษณะโดยรวมของเงือกในเรื่อง Real Dream Online มีลักษณะตรงกันข้าม
กับต านานต้นฉบับที่มีแต่ผู้หญิงที่งดงาม กลับเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่มีหน้าตาและรูปร่างน่าเกลียด ในขณะ
ที่เงือกที่มีใบหน้าและรูปร่างงดงามตามต านานถือว่ามีหน้าตาอัปลักษณ์ ซึ่งผู้แต่งจงใจเปลี่ยนเพ่ือแสดงให้
เห็นค่านิยมด้านความงามที่แตกต่างจากปกติท าให้เกิดอารมณ์ขัน    

  ด้านความสามารถ เงือกในเรื่อง Real Dream Online ไม่ได้มีความสามารถ
สะกดจิตใจด้วยการร้องเพลงตามต านานต้นฉบับ แต่มีความสามารถด้านการใช้อาวุธและการควบคุมน้ า
และความเย็น และสามารถต่อสู้บนบกด้วยขาแบบมนุษย์ได้โดยไม่มีปัญหา ในขณะที่หางของเงือกใช้
เคลื่อนไหวและต่อสู้ในน้ าเท่านั้น 
 

1.2.1.4. แวมไพร์ 
  แวมไพร์เป็นปิศาจดูดเลือดที่ปรากฏในเรื่องเล่าของทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย 

และแอฟริกา ตามต านานของชาวยุโรปแวมไพร์มักจะสวมผ้าคลุมสีด า ไม่มีเงาสะท้อนในกระจกหรือผิวน้ า 
ต้องดื่มเลือดเพ่ือด ารงชีวิต ศพที่ถูกวิญญาณร้ายสิงและกลายเป็นแวมไพร์จะกลับไปสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่สถานที่ที่ตนเองเคยอาศัยอยู่ (Rosen, Brenda, 2008: 188-189) 

  การก าเนิดของแวมไพร์มีหลากหลายตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ตามความ
เชื่อของชาวจีนและชาวสลาวิก ศพที่ถูกสุนัขหรือแมวข้ามจะกลายเป็นผีดูดเลือด ตามต านานของชาว
รัสเซีย แวมไพร์ก าเนิดมาจากศพของแม่มดและผู้ที่ต่อต้านคริสตจักร (Rosen, Brenda, 2008: 188-195) 

  การป้องกันไม่ให้ศพกลายเป็นแวมไพร์กระท าโดยวางสิ่งของไว้ในโลงศพหรือ
ใกล้กับหลุมศพ โดยส่วนมากเป็นอุปกรณ์มีคม หรืออุปกรณ์ที่ท าจากโลหะ เช่น เคียว พร้า เหรียญ โดยเชื่อ
ว่าสิ่งของดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายเข้าสิง หรือท าให้แวมไพร์ไม่สามารถออกมาจากโลงศพของ
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ตนได้ นอกจากนั้นแวมไพร์ยังกลัววัตถุที่มีอ านาจช าระล้าง คือ เกลือ ตามต านานของชาวยุโรป และ
ข้าวสาร ตามต านานของชาวจีน และอุปกรณ์ทางศาสนาจ าพวกไม้กางเขน และน้ ามนตร์  (Rosen, 
Brenda, 2008: 188-195) 

  แวมไพร์ไม่สามารถเข้าใกล้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นโบสถ์ วิหาร ไม่สามารถข้ามน้ าที่
ไหลอยู่ เช่น ล าคลอง แม่น้ า ทะเล บางต านานระบุว่าแวมไพร์ไม่สามารถบุกรุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อได้
จนกว่าจะได้รับเชิญจากเจ้าของบ้าน ในช่วงกลางคืนแวมไพร์จะตื่นตัวมากกว่าปกติ แต่ไม่ได้แพ้แสงแดด 

  แวมไพร์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นแวมไพร์ที่ปรากฏในนวนิยายของบราม สโตก
เกอร์ เรื่อง Dracula ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยอ้างอิงจากเรื่องของวลาดที่ 3 แห่งโรมาเนีย แวมไพร์ที่
ปรากฏในเรื่องมีพลังกายเหนือมนุษย์ จ าเป็นต้องดูดเลือดเพ่ือด ารงชีวิต ไม่ชอบกระเทียม แร่เงิน และวัตถุ
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถข้ามแม่น้ าหรือทะเลได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับต านานต้นฉบับ โดยผู้เขียนได้ดัดแปลง
ให้แวมไพร์สามารถแปลงกายเป็นค้างคาวและหมาป่า และเพ่ิมจุดอ่อนส าคัญ คือเมื่อถูกแสงอาทิตย์หรือ
ถูกลิ่มตอกหัวใจจะตาย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวกลายเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของแวมไพร์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
และใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อสมัยใหม่  (Skal, 1996: 62-99 quoted in Wikipedia, 2016) 

  แวมไพร์ที่ปรากฏในเรื่อง Rabbit Saga เป็นตัวละครของผู้เล่น มีความสามารถ
แปลงร่าง ทั้งการแปลงร่างให้เหมือนมนุษย์ปกติ และกลายร่างเป็นหมอก มีพลังสะกดจิต มีความ
จ าเป็นต้องดูดเลือด และยังแพ้แสงแดดเช่นเดียวกับแวมไพร์ตามต านาน 

 
จนกระทั่งเธอเห็นพาราฟินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย และหมอกที่หนาวเย็นจาง

หายไปหมด ร่างเท็นงุสูงใหญ่ก็มาอยู่ตรงหน้าเธอแทน พร้อมกับหมุนตัวเองให้เธอดูหนึ่ง
รอบ 

(Red Rose Sugar, 2557ข: 51) 
  จากตัวบทแสดงให้เห็นตัวละครที่เป็นร่างจ าแลงของแวมไพร์ที่สามารถแปลง

กายให้ดูเหมือนมนุษย์อาชีพจอมเวท และมีความสามารถทางเวทมนตร์เหมือนกับจอมเวททั่วไป นอกจาก
ร่างมนุษย์แล้วยังสามารถแปลงร่างเป็นเท็นกุที่มีเพศต่างกับผู้เล่นได้อีกด้วย 

 
รีอาที่ช็อกตัวแข็งค้าง มองริมฝีปากของพาราฟินที่เปลี่ยนเป็นสีแดงดั่งเลือด

ก าลังแย้มยิ้มและกวักมือเรียวขาวซีดของหล่อนเรียกเธอ ราวกับให้มาเป็นของหวานตบ
ท้าย... (Red Rose Sugar, 2557ข: 48) 
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  ตัวบทข้างต้นแสดงร่างจริงของแวมไพร์หญิงที่แตกต่างจากร่างจ าแลง คือ ผิวซีด 
ตาสีแดงเลือด มีเข้ียวไว้ส าหรับดูดเลือด และแผ่ความรู้สึกคุกคามออกมา 

 
“ราตรีเอ๋ย เจ้าจงไปล่อลวงศัตรูให้หลงอยู่ในเงามืด” พาราฟินเอ่ยเบาๆ พร้อม

กับชี้นิ้วเรียกไปยังเท็นงูตนนั้น เหล่าค้างคาวนับพันนับหมื่นพุ่งไปหาเป้าหมายอย่าง
รวดเร็ว...  

(Red Rose Sugar, 2557ข: 81) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแวมไพร์สามารถเรียกและควบคุมค้างคาวให้ไป

โจมตีศัตรูได้ด้วยการร่ายเวทมนตร์ 
 

1.2.2. ต านานและนิทานของตะวันออก 
  ต านานและนิทานที่เล่าสืบกันมาในทวีปเอเชีย โดยเรื่องเล่าที่ปรากฏมีที่มาจากศานาและ
ลัทธิต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิ์เต๋า เป็นต้น รวมถึงเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อท่ีแตกต่าง
กันตามท้องถิ่น ต านานและนิทานของตะวันออกท่ีปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ มีดังนี้ 
 

1.2.2.1. สัตว์เทพประจ าทิศทั้งสี่ 
 สัตว์เทพประจ าทิศทั้งสี่เป็นความเชื่อของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นว่าตาม

ทิศทั้งสี่จะมีเทพเจ้าคอยปกป้องอยู่ ได้แก่ มังกรฟ้าปกป้องทิศตะวันออก หงส์แดงปกป้องทิศใต้ พยัคฆ์ขาว
ปกป้องทิศตะวันตก และเต่าด าปกป้องทิศเหนือ โดยประเทศจีนจะเรียกสัตว์เทพทั้งสี่ด้วยชื่อ ชิงหลง จูเชว่ 
ไป๋หู่ และเสวียนอู่ ส่วนประเทศญี่ปุ่นจะเรียกสัตว์เทพทั้งสี่ด้วยชื่อ เซย์ริว ซูซาคุ เบียกโคะ และเก็นบุ 
ตามล าดับ (Schumacher, Mark, 2014)โดยสัตว์เทพแต่ละตัวมีความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ 
ดังนี้ 

 มังกรฟ้า สัตว์เทพประจ าทิศตะวันออก เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูใบไม้ผลิ ธาตุไม้ 
ดาวพฤหัสบดี การปกป้องคุ้มครองประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิของชาวจีน นิยมกล่าวคู่กับหงส์
แดงที่เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินี ตามต านานกล่าวว่ามีมังกรทั้งหมด 5 ชนิด คือ มังกรพิทักษ์เขตแดน
ของเทพ มังกรที่ควบคุมฝนและพายุ มังกรที่คอยช าระล้างและเพ่ิมความลึกของแม่น้ า มังกรเฝ้าสมบัติ 
และจักรพรรดิมังกรที่มีห้าเล็บ (Rosen, Brenda, 2008: 60 – 63 ; Schumacher, Mark, 2014) 

 



125 
 

 
  

 
37ภาพที่ 40 สัตว์เทพประจ าทิศทั้ง 4 

 หงส์แดง เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อน ธาตุไฟ ความรอบรู้ และเป็นสัญลักษณ์ของ
จักรพรรดินี ตามต านานกล่าวว่าหงส์แดงมีขนที่สวยงามและมีเสียงร้องที่ไพเราะ และเมื่อปรากฏตัวจะเป็น
ลางบอกเหตุว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดข้ึน (Rosen, Brenda, 2008: 150 - 151) 

 พยัคฆ์ขาว เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูใบไม้ร่วง ธาตุลมและธาตุเหล็ก อ านาจที่ชอบ
ธรรม และแม่ทัพ ตามต านานกล่าวว่าหลังจากท่ีฝังพระบรมศพของจักรพรรดิแล้วธาตุเหล็กที่อยู่โดยรอบก็
มารวมตัวกันเป็นพยัคฆ์ขาวหมอบอยู่เหนือหลุมศพท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สุสาน (Schumacher, Mark, 
2014) 

 เต่าด า เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูหนาว ธาตุน้ า แผ่นดิน ความศรัทธา การมีอายุยืน
และมีความสุข และปัญญา ตามต านานเชื่อว่าเต่าที่มีอายุถึงหนึ่งพันปีจะสามารถพูดภาษามนุษย์และ
ท านายอนาคตได้ ตามภาพวาดมักวาดคู่กับงู (Schumacher, Mark, 2014) 

  ในเรื่อง Rabbit Saga ได้สร้างตัวละครสัตว์เทพทั้งสี่โดยมีศักด์ิเป็นมอนสเตอร์
ระดับสูงของเกม มีสติปัญญาเช่นเดียวกับมนุษย์และมีบริวารรับใช้  โดยที่ปรากฏในเรื่องคือมังกรฟ้า และ
พยัคฆ์ขาว โดยพยัคฆ์ขาว หรือ ไป๋หู่ปรากฏตัวครั้งแรกในร่างแมวภูเขาสีส้มเนื่องจากสูญเสียพลังและ
กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอก ก่อนจะน าตัวเอกไปพบกับวิญญาณของจิ๋นซีฮ่องเต้เจ้านายคนก่อน 
หลังจากท าภารกิจส าเร็จจึงได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอกอย่างสมบูรณ์ 

 

                                           
37 CRIonline,สัตว์เทพประจ ำทศิในคตจิีน (2), เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://thai.cri.cn/247/2012/08/13/225s201066.htm 
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ลูกแมวป่าขี้เล่นตรงหน้าเธอนั้นตัวใหญ่ยาวประมาณสามเมตรได้ มีหางสองหาง
กวัดแกว่งไปมา ลายพาดกลอนสีน้ าตาลแดงท่ีพาดขวางอยู่ตลอดล าตัวสีส้ม  

(Red Rose Sugar, 2556ค: 35) 
  ในตัวบทนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพยัคฆ์ขาวในร่างแมวภูเขาสีส้มที่มี

ร่างกายใหญ่โต ซึ่งถูกกลิ่นหญ้าแมวหรือมาทาทาบิล่อมา 
ลูกแมวป่าขี้เล่นลุกข้ึน แลบลิ้นอย่างปัญญาอ่อน และพุ่งตัวมาหาเธอ  

(Red Rose Sugar, 2556ค: 41) 
 รีอาร่วงจากหลังแมวหน้าทิ่มพ้ืน แต่เพราะความสูงที่ตกลงมาไม่มากเท่ากับตอน

ตกจากต้นไม้ เธอถึงไม่บาดเจ็บอะไรมาก พอเธอยันตัวเงยหน้าหามองเจ้าส้มของเธอว่าวิ่งเตลิดไป
ไหน ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลเลย มันแค่วิ่งเป็นวงกลมไล่งับหาตัวเองอย่างสนุกสนาน  

(Red Rose Sugar, 2556ค: 42) 
"เมี้ยว รีอาไม่น่ารีบกลับเลยเมี้ยว ยังกินขนมเปี๊ยะไม่หมดเลย อยากกินอีก

เยอะๆ จังเลย เมี้ยว"  
(Red Rose Sugar, 2556ค: 97) 

  ตัวบทนี้แสดงลักษณะนิสัยของพยัคฆ์ขาวหลังกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของรีอาว่าเป็น
สัตว์ที่มีสติปัญญา แต่กลับไม่ค่อยใช้ความคิดวิเคราะห์ ถึงขนาดวิ่งไล่งับหางตนเอง และยังเห็นแก่กินอย่าง
มากดังตัวบทที่สามซึ่งเป็นความในใจของเจ้าส้มตอน ซึ่งแตกต่างจากพยัคฆ์ขาวตามต านานที่ต้องมีสง่าราศี
อย่างมาก 

 
"เจ้าไม่ใช่คนแรกที่เคยท าพันธสัญญากับไป๋หู่ ส าหรับไป๋หู่นั้น เมื่อท าพันธสัญญา

กับใคร ร่างของมันจะเปลี่ยนไปตามความสามารถของคู่พันธะอีกฝ่าย คู่ พันธะคนก่อน
ของเจ้านั้นเป็นเพียงนักดาบชั้นปลายแถวจึงท าให้ไป๋หู่มีรูปร่างเช่นนั้น จนกระทั่งเขาจาก
ไปไป๋หู่ก็ไม่อาจกลับคืนร่างเดิมได้"  

(Red Rose Sugar, 2556ค: 62) 
  ในตัวบทนี้เป็นตอนที่วิญญาณของจิ๋นซีฮ่องเต้เล่าสาเหตุที่พยัคฆ์ขาวมีรูปร่างต่าง

จากต านาน เพราะเจ้านายคนเก่ามีพลังอ านาจน้อยเกินไป ท าให้พลังของพยัคฆ์ขาวถูกจ ากัดอยู่ในร่างของ
แมว 
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จับวางยิ้มเคลิ้มๆ ก่อนที่หางตาจะเห็นเงาอะไรส้มๆ อยู่ตรงทิศตรงข้ามกับ
พาราฟิน เอลฟ์หนุ่มรูปงามที่ได้เห็นวิวยามเช้าที่สดใส ก่อนที่เขาจะตาเบิกกว้างจนแทบ
จะหลุดออกจากเบ้า สีห้าเหยเกเหมือนเห็นผีหลอกตอนเช้า 

... 
“อะ...ไอ้ฟงถูกแมวของน้องรีอาลักหลับ” 
... 
“หา แกมาละเมอบ้าอะไร ในหัวมีแต่เรื่องแบบนี้เรอะ” วันหลังเขาจะบอก

พาราฟินให้อยู่ห่างไอ้ตัวหมกมุ่นนี่ 
“ไม่ได้ละเมอโว้ย ฉันเห็นจริงๆ ว่าแมวมันเอาหน้าซุกที่...” จับวางพูดพร้อมกับชี้

ไปที่ต าแหน่งสงวนของเซียวฟง 
(Red Rose Sugar, 2557ก: 69 - 70) 

รีอาอ้าปากค้างเมื่อเห็นเจ้าส้มค่อยแลบลิ้นออกมา บนลิ้นมีลูกแก้วสีฟ้าใสถูกมัด
ไขว้ด้วยเชือกสีแดงและมีพู่ห้อยไว้ 

(Red Rose Sugar, 2557ก: 72) 
 
  ตัวบทนี้แสดงถึงการกระท าของพยัคฆ์ขาวที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าก าลังล่วง

ละเมิดทางเพศตัวละครชาย แต่ความจริงก าลังขโมยลูกแก้วเซย์ริวเพราะได้กลิ่นของเพ่ือน โดยไม่ได้เข้าใจ
เรื่องอ านาจการครอบครอง ท าให้รีอามีปัญหากับผู้เล่นกลุ่มนั้นในภายหลัง 

  มังกรฟ้า หรือเซย์ริวปรากฏตัวครั้งแรกเป็นตัวละครเผ่างูขาว มีความสามารถ
ควบคุมงูของเผ่างูขาวคนอ่ืน เซย์ริวมีพลังการต่อสู้และสติปัญญาสูง และยังรู้ความลับส าคัญ ท าให้ฝ่าย
บริษัทเกมจ้างวานคนกลุ่มหนึ่งให้ลบข้อมูลของเซย์ริวที่หนีไปซ่อนในหุบเขาของเท็นกุและงูขาว หลังจากที่
เซย์ริวส่งทุกคนออกไปจากหุบเขาที่กลายเป็นเขตปิดตายแล้วก็คืนร่างเป็นมังกรเพ่ือต่อสู้กับมิไคโด ก่อนจะ
ถูกตัวเอกท่ีกลายร่างจู่โจม ก่อนจะถูกเกลี้ยกล่อมและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอกในที่สุด 

 
“สัตว์อสูรที่จะด ารงต าแหน่งจักรพรรดิจะไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดใหม่ เพ่ือแลก

กับความแข็งแกร่งและอ านาจ ไม่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีนามอันใด แต่เมื่อยามที่รับนามแห่ง
จักรพรรดิจะต้องตกอยู่ภายใต้นามนั้นจนกว่าจะถึงวันที่หมดลมหายใจ และเมื่อหมดลม
หายใจ ร่างและวิญญาณก็จะแหลกสลายหลงเหลือแต่นามท่ีส่งมอบให้ผู้อื่นต่อไป” 
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(Red Rose Sugar, 2557ก: 93) 
  ตัวบทนี้กล่าวถึงเงื่อนไขการเป็นเซย์ริวของมังกรตัวอ่ืน ซึ่ง AI ที่เป็นมังกรตัวนั้น

ต้องเสี่ยงกับการสูญหายไปตลอดการเพ่ือแลกกับการได้รับพลังของเซย์ริว แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งมังกร
ฟ้ามีความส าคัญอย่างมาก 

 
เบื้องหน้าของพวกเขาปรากฏร่างชายหนุ่มหนึ่งคนและหญิงสาวสองคน พวกเขา

และเธอสวมใส่ชุดดูทะมัดทะแมง คล้ายนินจา แต่โอบิหรือผ้าคาดเอวที่รัดอยู่ตรงกลาง
นั้นปล่อยชายที่ผูกลงมายาว ลายผ้าส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ขาว และฟ้าอ่อน มีสีผิวและสี
ผมอยู่ในโทนซีดขาวด้วยกันทั้งหมด ใบหน้ามีเกล็ดงูเช่นเดียวกับเด็กน้อย ด้านหลังของ
สองหญิงสาวมีธนูไม้ขนาดใหญ่พาดไว้  

(Red Rose Sugar, 2557ก: 173) 
  ตัวบทนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของมังกรฟ้า โดยซ่อนตัวในฐานะเผ่างูขาว มี

ลักษณะการแต่งตัวแบบชาวญี่ปุ่นคล้ายกับเผ่างูขาวคนอ่ืน มีเอกลักษณ์คือมีสีผมและสีผิวอยู่ในโทนสีขาว
และมีเกล็ดงูบนใบหน้า 

 
เงาเกล็ดมังกรนั้นค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหนือพ้ืนดินหุบเหว ตอบแทนสถานที่

หลับใหลแห่งนี้ด้วยการท าลายทุกสิ่ง เงายอดต้นสนยักษ์พันปีที่ก าลังค่อยๆ ล้มลงมา
พร้อมกับเงาดวงตาสีทองสว่างที่ส่องผ่านเมฆหมอกนั้น แม้กระทั่งสระงูขาวก็ยังพังทลาย
ลงในพริบตา  

(Red Rose Sugar, 2557ค: 230) 
หัวมังกรขนาดยักษ์นั้นพุ่งสูงขึ้นมาด้านบน ท าให้เงาด าที่ก าลังบินฉวัดเฉวียนอยู่

ดูเล็กลงไปถนัดตา ตามล าตัวยาวของมังกรฟ้าปกคลุมเกล็ดสีฟ้าเหลือบเงินเงางาม  
(Red Rose Sugar, 2557ค: 237) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นร่างจริงของมังกรฟ้า มีลักษณะเป็นมังกรล าตัวยาว มี
ร่างกายใหญ่โตอย่างมากเมื่อเทียบกับมิไคโดที่เป็นชายร่างกายใหญ่ มีเกล็ดสีฟ้าแซมเงิน และมีดวงตาสี
ทอง ในตอนที่ปรากฏตัวท าให้สถานที่โดยรอบพังพินาศ และท าให้อากาศแปรปรวน 
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จนกระทั่งเซย์ริวนั้นค่อยๆ หงายมือและกางนิ้วทั้งห้าที่มีเล็บแหลมคมออกมา 
ทันใดนั้นก็มีเสียงท้องฟ้าที่ร้องค ารามลั่นก่อนจะส่งสายฟ้าสีขาวหลายสายมายังมือข้าง
นั้น สายฟ้าสีขาวเหล่านั้นค่อยๆ รวมตัวบิดเป็นเกลียวแน่นจนเปลี่ยนรูปเป็นดาบยาวเล่ม
หนึ่ง ใบดาบนั้นเป็นสีขาวเงาที่ดูคมบางเฉียบ อีกทั้งยังแผ่ออร่าสีฟ้าที่ดูน่าเกรงขาม
ออกมาเรื่อยๆ  

(Red Rose Sugar, 2557ค: 240) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถของเซย์ริวที่สามารถควบคุมสายฟ้าให้

กลายเป็นดาบเวทมนตร์ได้ เป็นความสามารถที่ดัดแปลงจากมังกรฟ้าในต านานที่มีความสามารถควบคุม
สภาพอากาศ ทั้งเมฆ ฝน และสายฟ้า 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัตว์เทพประจ าทิศทั้งสี่ได้รับการดัดแปลงจาก
ต านานต้นฉบับให้กลายเป็นสัตว์อสูรในเกมผู้เล่นสามารถต่อสู้และเอาชนะได้ แม้จะมีความแข็งแกร่งมากก็
ตาม โดยมังกรฟ้าได้รับการดัดแปลงเพ่ิมเติมด้านพลังพิเศษให้เข้ากับการต่อสู้ในเกมออนไลน์ ในขณะที่
พยัคฆ์ขาวถูกดัดแปลงให้เป็นตัวละครที่สร้างอารมณ์ขัน สูญเสียพลังอ านาจ รูปลักษณ์ และความองอาจที่
ควรจะมีไปจนหมด 

 
1.2.2.2. เท็นก ุ

  เท็นกุ เท็นงุ หรือ เท็งงุ เป็นความเชื่อที่ปรากฏในประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
เกาหลี ตามความเชื่อเท็นกุจะมีแต่เพศผู้ มีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายมนุษย์ แต่มีจมูกยาวและมีปีกสีด าหนึ่งคู่
อยู่ที่กลางหลัง เท็นกุมีพละก าลังมาก เชี่ยวชาญการสู้รบ สามารถใช้มนตร์แปลงกาย และเรียกพายุได้  
เท็นกุอาศัยอยู่ในป่าลึก และมีหัวหน้าเรียกว่าไดเท็นกุ ไดเท็นกุจะมีร่างกายใหญ่โต สามารถเดินทางด้วย
การเคลื่อนย้ายตัวเองในระยะทางสั้นๆ ในสื่อสมัยใหม่มักออกแบบเท็นกุให้มีศีรษะเป็นอีกา หรือสวม
หน้ากากอีกาหรือหน้ากากจมูกยาวแทนที่จะมีจมูกยาวโดยธรรมชาติ  (Rosen, Brenda, 2008: 372 – 
373; Wikipedia, 2015) 
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38ภาพที่ 41 เท็นกุตามลักษณะดั้งเดิม 
 

 
 
 
 
 

 
39ภาพที่ 42 เท็นกุแบบสมัยใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ความเชื่อเกี่ยวกับเท็นกุมีทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ความเชื่อในด้านที่ไม่ดีจะเชื่อว่า

เท็นกุเป็นปิศาจร้ายซึ่งเป็นผลจากความเชื่อเรื่องนกสามขา คอยสร้างความเดือนร้อนให้ผู้คนด้วยการสร้าง
พายุ ปล่อยขาวลือให้เกิดความวุ่นวาย และลักพาตัวคนไปทิ้งไว้ในป่า ซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพลักซ่อนส่วน
หนึ่งก็กล่าวว่าเป็นฝีมือของเท็นกุ ในขณะที่ความเชื่อในด้านที่ดีจะเชื่อว่าเท็นกุชื่นชมและช่วยเหลือผู้กล้าที่
ต่อสู้เพ่ือความยุติธรรม โดยจะช่วยฝึกฝนฝีมือด้านการรบให้กับบุคคลที่ถูกใจ เช่น มินาโมโตะโนะโยชิสึเนะ 

                                           
38 Halton, Dunkey,  Tengu, accessed March 27, 2017, available from http://rememberdismove.blogspot.com 

/2016/05/tengu.html 
39 Megami Tensei Wiki, Tengu, accessed March 27, 2017, available from  http://megamitensei 

.wikia.com/wiki/Tengu 
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ผู้กล้าในสงครามเก็มเป ส่วนที่มาชื่อเสียงด้านเสื่อมเสียเกิดจากผู้น าที่เป็นทรราชใส่ร้าย (Citterell, 
Arthur, and Storm, Rachel, 2012: 478-479) 

  ในเรื่อง Rabbit Saga มีการสร้างตัวละครเผ่าเท็นกุโดยอ้างอิงจากต านานของ
เท็นกุ โดยมีลักษณะภายนอกเหมือนกับเท็นกุในต านาน ยกเว้นใบหน้าที่ไม่ได้มีจมูกยาวโดยธรรมชาติ แต่
ใส่หน้ากากที่มีจมูกยื่นยาวออกมาแทน โดยหน้ากากที่เท็นกุสวมจะเป็นสิ่งที่เท็นกุพกไว้จนถึงวาระสุดท้าย 
การมอบหน้ากากให้คนอ่ืนจึงหมายถึงการเตรียมใจที่จะตาย  เท็นกุปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเพ่ือลักพาตัว
กลุ่มตัวเอกที่เดินทางไปในหุบเขาที่ถูกผนึก ซึ่งตรงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่ถูกเท็นกุลักพาตัว 

 
ร่างมนุษย์ 5 ร่างสวมชุดนักพรตของชาวตะวันออกปรากฏขึ้นเหนือแนวต้นไม้

ท่ามกลางท้องฟ้าที่ขุ่นมัว ด้านหลังของพวกเขานั้นมีปีกอีกาขนาดใหญ่เกือบเท่าตัวพวก
เขากระพือเบาๆ ใบหน้าของผู้มาใหม่ทั้งห้ามีหน้ากากที่ประดับด้วยอัญมณีและหินสี
ต่างๆ แต่จุดเด่นก็คงจะเป็นที่บริเวณกึ่งกลางหน้ากากนั้นมีจะงอยแหลมยื่นออกมาคล้าย
ปากอีกา  

(Red Rose Sugar, 2557ก: 128) 
  บทนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเท็นกุ โดยแสดงให้เห็นลักษณะการแต่งตัว

แบบนักพรตตะวันออก ปีกคู่สีด า และหน้ากากจมูกยาวบ่งบอกว่าเป็นเท็นกุที่มาจากความเชื่อของชาว
ญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏตัวขึ้นมาลักพาตัวกลุ่มตัวละครเอกไปยังหุบเขาของตน 

 
เท็นงูตัวนั้นเก็บพลองยาวพาดไว้ด้านหลังตัวเองก่อนจะชูมือขึ้นเหนือท้องฟ้า ใน

พริบตาพายุหมุนที่ลูกขนาดใหญ่กว่าเกือบสิบเท่าของพวกเท็นงูตนก่อนๆ ก็ปรากฏขึ้น
เหนือหัวอีกฝ่าย  

(Red Rose Sugar, 2557ก: 165) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการควบคุมพายุของเท็นงูซึ่งตรงกับ

ความเชื่อต้นฉบับ 
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   1.2.2.3. ภูตจิ้งจอก 
  ภูตจิ้งจอก เป็นความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออก ปรากฏในเรื่องเล่าของ

ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ตามต านานเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จิ้งจอกท่ีมีอายุ
มากจะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์และสิ่งของประเภทต่างๆ รวมถึงการแปลงร่างเป็นมนุษย์ บางต านาน
กล่าวว่าภูตจิ้งจอกสามารถควบคุมเปลวไฟได้ เมื่อจิ้งจอกตนใดที่มีอายุครบ 100 ปี ก็จะมีหางเพ่ิมขึ้นหนึ่ ง
หางและมีอ านาจเพ่ิมขึ้น เมื่อจิ้งจอกมีหางครบเก้าหางสีขนก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองหรือสีเทา และมี
สติปัญญาลึกล้ า ในประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นบริวารของเทพอินาริที่เป็นเทพแห่งกสิกรรม  
(Rosen, Brenda, 2008: 224 - 225 ; Huntington, Rania, 2003, quoted in Wikipedia, 2017) 

  ในเรื่อง Real Dream Online มีการสร้างตัวละครภูตจิ้งจอกแม่ลูกโดยอ้างอิง
จากภูตจิ้งจอกในต านานญี่ปุ่น เชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยเวทมนตร์โดยเฉพาะเวทมนตร์ไฟ และตัวละครภูต
จิ้งจอกที่เป็นแม่ก็มีหน้าที่ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของป่า ซึ่งเป็นการผสานระหว่างต านานภูตจิ้งจอกและ
เทพอินาริ 

 
ตอนนั้นนั่นเองหางทั้งเก้าของเธอก็เรืองแสงขึ้นมา เมื่อจิ้งจอกสาวอ้าปากออกก็

ปรากฏลูกไฟขึ้นที่ด้านหน้าปากของเธอ มันขยายขึ้นจนมีขนาดประมาณผลแตงโมขนาด
กลาง ก่อนจะพุ่งเข้าใส่นักธนูที่เดินตามหลังอยู่เต็มๆ  

(Lilin 2555: 45) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของกูมิโอที่นอกจากจะว่องไว

แล้วยังสามารถสร้างเปลวไฟจู่โจมศัตรูได้ ซึ่งตามต านานของชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องไฟจิ้งจอก ว่าจิ้งจอก
ที่มีอาคมแก่กล้าจะสามารถสร้างลูกไฟเพ่ือโจมตีได้ 

 
...ภาพที่เห็นคือ ฝูงจิ้งจอกสีทองประมาณ 30 ตัว นั่งล้อมจิ้งจอกสีทองเก้าหาง

ขนาดใหญ่มากอยู่ตรงกลาง ส่วนพวกที่หางน้อยกว่าก็ล้อมกันเอาไว้เป็นชั้นๆ มีหมา
จิ้งจอกบางส่วนสลบอยู่ด้วย   

(Lilin, 2555: 128) 
"เผ่าจิ้งจอกเทพทุกตัวช่วยกันสร้างม่านพลังเพ่ือไม่ให้เกสรพิษเข้ามาได้ แล้วยัง

ต้องแบ่งพลังชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตในป่าด้วย พวกลูกต้องรีบจัดการก่อนที่ทั้งเผ่าจะหมด
แรงนะ"  
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(Lilin 2555: 130) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นภาพของจิ้งจอกที่ก าลังท าพิธีปกป้องป่าจากควันพิษ โดยมี

จิ้กจอกเก้าหางสีเงินชื่ออินาริ ที่มีชื่อตรงกับเทพแห่งกสิกรรมของชาวญี่ปุ่นเป็นผู้น า เป็นการดัดแปลงจาก
ต านานเทพเจ้าอินาริ โดยให้มีรูปลักษณ์เป็นจิ้งจอก และท าหน้าที่ปกป้องดูแลผืนป่าแทนพ้ืนที่เพาะปลูก 

 
"ใช่แล้ว ฉลาดแบบนี้เห็นทีต้องให้รางวัลแล้วล่ะ" 
แม่จิ้งจอกกระซิบที่ข้างหูเขาเบาๆ ที่ท าให้ชายหนุ่มขนลุกไปทั้งตัว แต่ยังไม่ทันที่

จะหายขนลุก กููมิโฮก็เข้ามาตามซ้ าอย่างไร้ปราณีด้วยการเป่าลมเข้าหูอีกข้างของเขา
เหมือนที่แม่ของเธอท า ซึ่งนั่นท าให้เมอบิอุสที่รู้สึกเลือดไหลไปเลี้ยงที่หน้ามากกว่าปกติ 
แถมยังหน้ามืดตาลายคล้ายจะโอเวอร์ฮีต 

(Lilin, 2556ข: 78) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยขีแ้กล้งของตัวละครแม่ลูกเผ่าจิ้งจอกเทพที่รู้ว่า

ตัวละครเอกจะรู้สึกขวยเขินเมื่อถูกปฏิบัติด้วยท่าทางที่แสดงออกถึงการเกี้ยวพาราณสี จึงแกล้งเป่าหูจนตัว
ละครเอกอายจนเกือบจะเป็นลม 

 
อินาริใช้เวทรักษาให้ไอม์จากระยะไกล หลังจากท่ีรถเคลื่อนที่ไปอีกครั้ง  

(Lilin, 2556ข: 78) 
  ตัวบทนี้เป็นการกล่าวถึงความสามารถของเผ่าจิ้งจอกเทพอย่างสั้นๆ ซึ่งเป็น

ความสามารถสายรักษา ตามปกติจิ้งจอกจะไม่มีความสามารถอ่ืนนอกจากจ าแลงกายและควบคุมเปลวไฟ 
แต่อินาริเป็นตัวละครที่ผนวกระหว่างเทพเจ้ากสิกรรมของญี่ปุ่น และจิ้งจอกตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น 
ท าให้ใช้ได้ทั้งเวทมนตร์ธาตุไฟ และเวทมนตร์รักษา 

 
"ออ ตาแก่มุรามาสะ ที่ใช้เพลิงจิ้งจอกตีดาบปิศาจมุรามาสะน่ะ" 
กูมิโฮเข้ามาตอบเมอบิอุสเสียงใส ก่อนที่จะตามแม่ของเธอไปเพราะว่านอกจาก

มุรามาสะจะตีดาบเก่งแล้ว ยังท าอาหารญี่ปุ่นได้เก่งไม่แพ้กันด้วย กลิ่นที่แม่ลูกจิ้งจอกได้
กลิ่นแล้วตามมานั้นก็คือกลิ่นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเอง 

(Lilin, 2556ข: 153) 
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  ตัวบทนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิ้งจอกและช่างตีดาบมุรามาสะ ตาม
ต านานต้นฉบับมุรามาสะได้ใช้เพลิงจิ้งจอกช่วยตีดาบ ท าให้ดาบที่เขาตีขึ้นมีความคมและแข็งแกร่งอย่าง
มาก แต่ก็มีค าสาปแฝงอยู่จนถูกโชกุนในสมัยนั้นประกาศห้ามไม่ให้ซามูไรครอบครองดาบของมุรามาสะ 

  จากตัวบทพบว่า ภูตจิ้งจอกที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ใกล้เคียงกับ
ต านานต้นฉบับอย่างมาก โดยแตกต่างกันในส่วนของอายุของตัวละครที่จิ้งจอกที่มีหางหลายหางโดยที่มี
อายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปี และความสามารถด้านการใช้เวทรักษาและคุ้มครองป่าซึ่งเกิดจากการผูกเข้ากับความ
เชื่อเรื่องเทพกสิกรรมของญี่ปุ่น 

 
1.2.2.4. ปิศาจงูขาว 

  ปิศาจงูขาวเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนเรื่อง นางพญางูขาว โดยนางพญางู
ขาวปรากฏขึ้นครั้งแรกในวรรณกรรม จองจ างูขาวชั่วนิรันดร์ในเจดีย์เหลยเฟิง ในบันทึกจิ่งซื่อทงเหยียน 
ของเฝง เมิ่ง หลง ในยุคราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1991 - พ.ศ. 2187) นางพญางูขาวเป็นหนึ่งในนิทานพื้นบ้านสี่
เรื่องเอกของจีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของบัณฑิตหนุ่มกับหญิงสาวที่เป็นปิศาจงูขาวแปลงกายมา 
ความรักของทั้งคู่ถูกขัดขวางโดยพระเถระฝาไห่ เนื่องจากความรักระหว่างคนและปิศาจเป็นการฝืนลิขิต
สวรรค์ ในภายหลังมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือความบันเทิง (Idema, Wilt L., 2009, quouted in 
Wikipedia, 2015) 

  นิทานพ้ืนบ้านของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงปิศาจงูไว้เช่นกัน โดยเป็นเรื่องของพระชื่อ 
อันจิน ซึ่งสัญญากับหญิงสาวชื่อคิโยฮิเมะไว้ว่าจะกลับมาแต่งงานด้วยเมื่อแสวงบุญเสร็จ แต่อันจินผิด
สัญญาและพยายามหนีจากคิโยฮิเมะโดยติดสินบนไม่ให้เรือพาคิโยฮิเมะข้ามแม่น้ าตามตนเอง คิโยฮิเมะจึง
ว่ายน้ าตามและกลายร่างเป็นปิศาจงู ท าให้อันจินหวาดกลัวจนหนีไปซ่อนอยู่ในระฆังวัด แต่คิโยฮิ เมะก็
ตามมาพบและพ่นไฟเผาอันจินไปพร้อมกับระฆังนั้น (Fate Grand Order Wiki, 2014) 

  ปิศาจงูขาวปรากฏในนวนิยายเรื่อง Rabbit Saga โดยเป็นเผ่าที่มีรูปลักษณ์
คล้ายมนุษย์ แต่จะเลี้ยงงูตัวหนึ่งและซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้า ซึ่งเผ่างูขาวจะให้ความส าคัญกับงูของตนประดุจพ่ี
น้อง เผ่างูขาวติดอยู่ในหุบเขาเช่นเดียวกับเผ่าเท็นกุ โดยทั้งสองเผ่าเป็นศัตรูกันเนื่องจากการยุยงของกลุ่ม
คนที่ได้รับการว่าจ้างให้ขโมยข้อมูลของเซย์ริว แต่ในที่สุดก็กลับมาคืนดีกันและออกจากหุบเขาได้ส าเร็จ 

 
เบื้องหน้าของพวกเขาปรากฏร่างชายหนุ่มหนึ่งคนและหญิงสาวสองคน พวกเขา

และเธอสวมใส่ชุดดูทะมัดทะแมง คล้ายนินจา แต่โอบิหรือผ้าคาดเอวที่รัดอยู่ตรงกลาง
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นั้นปล่อยชายที่ผูกลงมายาว ลายผ้าส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ขาว และฟ้าอ่อน มีสีผิวและสี
ผมอยู่ในโทนซีดขาวด้วยกันทั้งหมด ใบหน้ามีเกล็ดงูเช่นเดียวกับเด็กน้อย ด้านหลังของ
สองหญิงสาวมีธนูไม้ขนาดใหญ่พาดไว้  

(Red Rose Sugar, 2557ก: 173) 
  ตัวบทนี้เป็นลักษณะการแต่งกายของเผ่างูขาว ซึ่งแต่งตัวตามลักษณะของชาว

ญี่ปุ่น มีผิวซีด และมีเกล็ดอยู่ตามร่างกาย ซึ่งในต านานต้นฉบับปิศาจงูจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ 
ไม่ได้มีลักษณะของงูแสดงออกมาในร่างมนุษย์ 

 
จบค าของชินกะ งูขาวที่อยู่หลังคอฮิงะก็พุ่งตัวเข้าใส่ชินกะด้วยความรวดเร็ว 

เสียงท่องมนตร์รัวเร็วดังขึ้นออกจากริมฝีปากของฮิงะ ร่างงูที่ตอนแรกมีล าตัวเท่าแขน
มนุษย์นั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่าขาของมนุษย์คนหนึ่งได้เลย  

(Red Rose Sugar, 2557ข: 19) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้โดยใช้อาวุธ คาถา และงูที่

ตนเองเลี้ยงช่วยต่อสู้ โดยได้ระบุไว้ว่าเผ่างูขาวจะเลี้ยงงูไว้ตัวหนึ่งเป็นคู่หู และสามารถสื่อสารกับงูได้ 
ความสามารถควบคุมงูของผู้อื่นจึงเป็นความสามารถที่น่ารังเกียจ 

  จากตัวบทจะพบว่า เผ่างูขาวนั้นไม่ได้มีลักษณะตามปิศาจงูขาวในนิทานพื้นบ้าน
ที่เป็นต้นฉบับ คือ ไม่ได้เป็นงูที่แปลงกายเป็นมนุษย์ แต่เป็นเผ่าพันธุ์คล้ายมนุษย์ที่มีลักษณะทางร่างกาย
คล้ายงู และมีความสามารถสื่อสารกับงูได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่คาดว่าได้รับต้นแบบมาจากตัวละครโอโรจิมารุ 
ในการ์ตูนเรื่องนารูโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ซึ่งเป็นนินจาที่มีผิวขาวซีด ผิวหนังบางส่วนมีลักษณะเป็น
เกล็ด สามารถอัญเชิญและควบคุมงูให้ต่อสู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะร่างกายให้ยืดออกไปฉก
เป้าหมายได้เช่นเดียวกับงู 

 
1.2.3. ต านานและนิทานอ่ืนๆ 

 วรรณกรรมที่มีที่มาจากต านานอื่นๆ หมายถึง วรรณกรรมที่ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์
ที่มีที่มาจากต านานหรือนิทานที่ไม่ได้มีที่มาจากประเทศในทวีปยุโรปหรือเอเชีย หรือต านานและนิทานที่
ปรากฏในแหล่งที่มามากกว่าหนึ่งแหล่ง โดยต านานและนิทานที่ปรากฏในหมวดนี้มีทั้งสิ้น 2 ข้อ ดังนี้ 
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  1.2.3.1. อีฟรีท  
  อีฟรีท (Ifrit) มีที่มาจากยักษ์ในต านานของชาวอาหรับ อีฟรีทเป็นยักษ์ไฟมีนิสัย

ฉลาดแกมโกง มีพละก าลังมาก ร่างกายทนทานต่ออาวุธ แต่จะอ่อนแอต่อเวทมนตร์ อีฟรีทอาศัยอยู่ใต้ดิน 
ส่วนมากมักอาศัยอยู่ในโบราณสถาน (Wikipedia, 2016) 

  อีฟรีทที่ปรากฏในนวนิยายในปัจจุบันส่วนมากจะมีต้นแบบมาจากอีฟรีทที่เป็น
ภูตประจ าธาตุไฟในเกม Final Fantasy ของบริษัท Square Enix โดยอีฟรีทในเกม Final Fantasy จะมี
ศีรษะเป็นสิงโต มีเขาโค้งยาวหนึ่งคู่ และมีเปลวไฟปกคลุมร่างกายบางส่วน มีนิสัยตรงไปตรงมา ชอบการ
ต่อสู้ เลือดร้อน และไม่รอบคอบ แตกต่างจากต านานดั้งเดิมที่มีนิสัยฉลาดแกมโกง (Final Fantasy wiki, 
2017) 

 
40ภาพที่ 43 ภาพวาดของอีฟรีทในเกม Final 
Fantasy 
 

 
 
 
 
 

  อีฟรีท ปรากฏในนวนิยายเรื่อง 
Real Dream Online ในฐานะ อีฟริก สัตว์ประหลาดระดับบอส มีร่างกายใหญ่โต มีเขาโค้งยาวงออก
ออกมาจากศีรษะ มีเปลวไฟปกคลุมร่างกาย หากถูกโจมตีด้วยเปลวไฟจะมีพลังเพ่ิมข้ึน ภายหลังกลายเป็น
สัตว์อัญเชิญของพระเอก มีบทบาทส าคัญในการต่อสู้กับหนุมาน ตัวบทที่แสดงให้เห็นลักษณะด้านต่างๆ 
ของอีฟรีท มีดังนี ้

 

                                           
40 Final Fantasy Wiki, Ifrit, accessed March 27, 2017, available from http://finalfantasy.wikia 

.com/wiki/Ifrit 
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อีฟริกค ารามเสียงดังเมื่อเห็นศัตรูมาเพ่ิม มันเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณ 
5 เมตร ส่วนล่างเป็นขาแพะที่ยืน 2 ขาได้ ร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยมัด
กล้าม ส่วนหัวคล้ายลิงที่มีแผงขนคอสีแดงยาวปกคลุมเอาไว้ มีเขารูปตัวแอลที่ชี้ขึ้น
ข้างบนยื่นออกมาจากหัวทั้งสองด้าน ทั้งตัวของมันมีไฟลุกท่วมอยู่ทั่ว แต่เหมือนมันจะ
ไม่ได้รู้สึกเลยว่าไฟมันร้อน  

(Lilin, 2556ก: 37) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของอีฟริก ที่มีร่างกายสูง 5 

เมตร มีใบหน้าเป็นลิงที่มีแผงคอและมีเขาสองเขา ขาเป็นแพะ และมีเปลวไฟลุกอยู่ทั่วร่างกาย ซึ่งมี
ลักษณะแบบเดียวกับสัตว์อสูรอีฟรีทจากเกม Final Fantasy เนื่องจากในวงการหนังสือการ์ตูนและเกม  
อีฟรีทของเกม Final Fantasy กลายเป็นสัญลักษณ์ของภูตประจ าธาตุไฟที่มีชื่อเสียงกว่าซาลามันเดอร์ที่
เป็นภูตประจ าธาตุไฟตามต านานจริง 

 
กระสุนสีแดงฉานพุ่งตามล าแสงทั้งสองข้างเข้าสู่จุดหมายเดียวกัน มองเผินๆ 

เหมือนกับโจมตีพวกเดียวกันเอง เพราะทั้งที่เมอบิอุส กูมิโฮ และอินาริต่างพากันยิงท่า 
ไม้ตายใส่อิฟริก แต่ความจริงแล้วพวกเขาก าลังเพ่ิมพลังให้กับอสูรไฟด้วยไฟ การโจมตี
ของทั้งสามรวมตัวกันที่อีฟริกจนกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ โดยมีอีฟริกเป็นศูนย์กลาง 

+75,000 
“ใช่ว่ามีแต่เจ้าท่ีมีพรรคพวกนะหนุมาน” 
“บ้าน่ะ ก็เจ้าไม่มีความสามารถฟ้ืนตัวนี่” 
หนุมานมองไปยังตัวเลขมหาศาลที่เด้งขึ้นบนหัวของอีฟริกที่แสดงถึงพลังที่ฟ้ืน

ขึ้นมา แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด ไม่ได้มีแต่พลังชีวิตที่เพ่ิมขึ้นมา แรงกดดันที่ออกมาจากอีฟริกยัง
เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาลด้วย 

(Lilin, 2556ค: 242) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นความสามารถดูดกลืนเปลวไฟของอีฟริก ที่นอกจาก

จะรักษาอาการบาดเจ็บแล้วยังท าให้อีฟริกมีพลังเพ่ิมขึ้นจนหนุมานรู้สึกได้ 
 

อีฟริกเป็นคนที่สบายที่สุดในฝ่ายเมอบิอุส เพราะว่าอาวุธธรรมดาแทบไม่ระคาย
ผิวของเขาเลย แค่เหวี่ยงค้อนทองไปมา ทหารเงือกก็ตายกันเป็นแถบๆ แล้ว แถมทุกครั้ง
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ที่ทหารเงือกวิ่งใกล้เขา ค่าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับทหารเหล่านั้นเอง เป็นเพราะไฟที่
ลุกท่วมตัวของอสูรไฟตลอดเวลา ท าให้ทหารสุดหล่อต้องวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทัน 

(Lilin, 2556ข: 75) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของอีฟริกในศึกของชาวเงือก 

โดยอีฟริกมีพละก าลังมากขนาดก าจัดทหารของชาวเงือกที่มีระดับ 40 ได้อย่างง่ายดาย และเปลวไฟจาก
ร่างกายก็ท าให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย การต่อสู้ของอีฟริกจึงเป็นการต่อสู้ที่ชนะได้อย่างง่ายดาย
แม้จะเสียเปรียบด้านจ านวน 

 
อีฟริกค ารามเสียงดังก่อนจะวิ่งฝ่าซอมบี้ไปดื้อๆ เหมือนพวกมันเป็นแค่พรมเช็ด

เท้า แล้วหวดค้อนทองใส่บอสที่โยนปืนยิงจรวดของมันทิ้ง หันกลับมารับมือกับอสูรไฟที่
ก าลังเหวี่ยงค้อนยักษ์เข้าหามัน 

(Lilin, 2556ก: 194) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านพละก าลังของอีฟรีทที่สามารถวิ่งฝ่า 

ซอมบี้จ านวนมากจนเข้าถึงตัวบอสได้อย่างง่ายดาย ผิดกับพวกตัวละครเอกที่ต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากเพ่ือฝ่าออกไป 

 
อีฟริกที่ตอนนี้มีลูกไฟเล็กๆ จ านวนมากลอยอยู่รอบตัว ในมือทั้งสองที่ชูขึ้นหัวก็

มีลูกไฟที่ส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ขนาดย่อมๆ อยู่ หันกลับมามองเมอบิอุสที่เป็นคน
เรียกเขา ก่อนจะหันไปหาศัตรูที่ด้านหน้า และซัดลูกไฟทั้งหมดเข้าใส่ศัตรูที่ลอยสูงขึ้นไป
อีกตามแรงระเบิด พร้อมกับตะโกนเสียงดัง 

"ส่วนเจ้า ลาขาด!!!" 
ตูม ตูม ตูม ตูม...!!! 
400 x 40 
25,000 

(Lilin, 2556ก: 202) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของอีฟริก โดยเป็นเหตุการณ์

ที่อิฟริกใช้ท่าไม้ตายใส่บอสแรมนูเซียสในเหตุการณ์เมืองทานุกิซิตี้ โดยเป็นการปล่อยลูกไฟดวงเล็กเข้า
โจมตีตามด้วยลูกไฟลูกใหญ่ที่รวมพลังทั้งหมดโจมตีตามไปภายหลัง 
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"ข้าแพ้เพราะเซราฟิมเก่งกว่าจริงๆ ถ้ามีโอกาสข้าก็อยากแก้มืออีกครั้ ง

เหมือนกัน" 
(Lilin, 2556ง: 161) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของอีฟรีทว่าอีฟรีทเป็นอสูรที่ชอบการต่อสู้  
ใจร้อน แต่ก็ยอมรับและเคารพคู่ต่อสู้ที่กล้าต่อสู้อย่างตรงไปตรงมา 

 
8,000 (คริติคอลจากธาตุ) 
“อุ่ก....เอาจริงแล้วสินะ” 
อีฟริกโดนน้ าอัดเข้าที่แขนข้างซ้ายจนไฟของเขาดับไปเกือบทั้งแขนจึงต้องเอา

มือขวามาจับเพื่อให้แผลแห้งจะได้จุดไฟขึ้นใหม่ 
(Lilin, 2556: 86) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นจุดอ่อนของอีฟริกที่แพ้ธาตุน้ าอย่างมาก โดยสังเกตได้จาก
ความรุนแรงของการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลคริติคอลจากธาตุ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ธาตุที่ศัตรูแพ้ทางจู่โจม
ใส่ศัตรูตัวนั้น และนอกจากธาตุน้ าจะท าให้อีฟริกบาดเจ็บหนักแล้ว ยังท าให้เปลวไฟบนร่างกายของอีฟริก
ดับลงด้วย ท าให้แขนข้างนั้นไม่สามารถใช้พลังได้ 

  จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่าอีฟรีทที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ มี
ลักษณะที่แตกต่างจากต้นฉบับอย่างมาก คือ มีนิสัยดุดัน ชอบการต่อสู้ ไม่ถนัดการวางแผน ด้านรูปลักษณ์
มีลักษณะเป็นลิงมีแผงคอ มีเขา ยืนด้วยขาสองข้าง เท้าเป็นกีบแพะ ในขณะที่ต านานต้นฉบับวาดภาพของ
อีฟรีทเป็นยักษ์ทั่วไป ฉลาดและมีนิสัยเจ้าเล่ห์ เนื่องจากผู้แต่งไม่ได้อ้างอิงจากอีฟรีทที่เป็นต านานต้นฉบับ 
แต่อ้างอิงจากอีฟรีทในเกม Final Fantasy เนื่องจากต านานต้นฉบับไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก 

 
1.2.3.2. มังกร 

  มังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายประเภทหนึ่งที่ปรากฏในต านานและนิทานของ
ประเทศทางตะวันออกและตะวันตก แต่จะมีรูปลักษณ์แตกต่างกัน มังกรในประเทศทางทวีปยุโรปจะมี
ล าตัวคล้ายกิ้งก่า ร่างกายปกคลุมด้วยเกล็ดที่แข็งแกร่ง สามารถพ่นไฟได้ และมีปีก สามารถบินบนท้องฟ้า
ได้ หากมีขาสองข้างและมีแขนเป็นปีกจะเรียกว่าไวเวิร์น นับว่าเป็นมังกรที่อยู่ในระดับต่ าสุด ส่วนกรณีที่มี
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ขาสี่ข้างและมีปีกที่หลังจะถือว่าเป็นมังกรระดับสูง นอกจากนั้นยังมีมังกรที่มีรูปลักษณ์เป็นงูและงูมีปีก แต่
ปรากฏน้อยว่าและไม่เป็นที่รู้จักเท่ารูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น (Rosen, Brenda, 2008: 48 – 67) 

  ตามความเชื่อของชาวตะวันตก มังกรมีนิสัยดุร้าย และชอบสมบัติ จึงจะเห็น
มังกรเป็นศัตรูส าคัญของนิทานแนววีรบุรุษอยู่เสมอ นอกจากนั้นมังกรยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังอ านาจ ซึ่ง
ตระกูลขุนนางหลายตระกูลใช้มังกรเป็นสัญลักษณ์เพ่ือสื่อถึงพลังอ านาจของตน (Rosen, Brenda, 2008: 
48 – 59) 

  มังกรในประเทศทางทวีปเอเชียจะมีล าตัวยาว ปกคลุมด้วยเกล็ด มีขาสี่ข้าง 
ศีรษะมีหนวดและมีแผงคอคล้ายสิงโต ไม่มีปีก แต่สามารถบินบนท้องฟ้าได้ เป็นรูปแบบของมังกรที่มีที่มา
จากประเทศจีน โดยมังกรในลักษณะนี้จะมีศักดิ์เป็นเทพเจ้า มีอ านาจควบคุมสภาพอากาศหรือท าหน้าที่
ปกป้องสถานที่ส าคัญต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิจีน  (Cotterell, Arthur, and Storm, 
Rachel, 2015: 468 – 469 ; Rosen, Brenda, 2008: 60 – 67) 

  มังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่ปรากฏตัวในสื่อบันเทิงสมัยใหม่อยู่ เสมอ 
โดยเฉพาะการ์ตูน นวนิยาย ภาพยนตร์ และเกมแนวแฟนตาซี จะมีมังกรอยู่ในเรื่องแทบทุกเรื่อ ง และมี
ฐานะเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์ประหลาดชนิดอ่ืนอย่างมาก มีจุดเด่นคือมีพลังโจมตีและพลัง
ป้องกันสูง และมีการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การปล่อยลมหายใจออกมาตามธาตุของตนซึ่งดัดแปลงมา
จากการพ่นไฟ มังกรที่มีอายุมากจะถูกเรียกว่ามังกรโบราณ (Elder Dragon) ซึ่งเป็นมังกรที่มีความรู้ 
สติปัญญา และประสบการณ์สูงกว่ามังกรตัวอ่ืนอย่างมาก ท าให้สามารถใช้เวทมนตร์โบราณที่เหนือกว่า
เวทมนตร์ที่มนุษย์ใช้ได้ ในสื่อบันเทิงบางเรื่องจะนับว่ามังกรโบราณมีพลังและฐานะเทียบเท่าหรือสูงกว่า
เทพเจ้า (Wikipedia, 2017) 

  มังกรปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้งสามเรื่อง โดยนับเป็นมอนสเตอร์ที่
แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ชนิดอ่ืน โดยในเรื่อง Rabbit Saga ได้กล่าวถึงในหัวข้อสัตว์เทพ
ประจ าทิศทั้ง 4 ไปแล้ว จึงจะขอยกตัวบทเฉพาะอีกสองเรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

   
  อาหมวยออนไลน์ 

ห้องด้านในท าด้วยทองค าล้วนๆ ตั้งแต่พ้ืนจรดเพดาน ที่พ้ืนมีงูยักษ์นอนขดอยู่ 
ล าตัวเป็นสีน้ าเงิน มีเกล็ดสีเงินปกคลุมตลอดแนวสันหลังตั้งแต่หัวจรดหาง พอมันลืม
ตาวินก็แทบสะดุ้ง ดวงตาของมันเป็นสีฟ้า เปล่งประกายราวแซฟไฟน์ก้อนโต มันเริ่มชูคอ
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และหัวมาทางอาหมวย เกล็ดงูรอบหัวมันเริ่มตั้งข้ึน กลายเป็นหนามแหลมตั้งแต่หน้าผาก
จรดคอ มันแผ่แม่เบี้ยเตรียมโจมตี 

(พลอยชมพู, 2554ก: 182) 
รู้รึเปล่า งูตัวนี้มันพัฒนาเป็นมังกรได้ แต่ตอนนี้อายุมันยังน้อยอยู่เลยไม่มีปีก" 

(พลอยชมพู, 2554ก: 184) 
  ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์ในเรื่อง อาหมวยออนไลน์ ที่กลุ่มตัวละครเอกได้พบกับ

มังกรเป็นครั้งแรก โดยมังกรที่พบเป็นมังกรที่มีร่างกายคล้ายกับงู ซึ่งเป็นมังกรพันธุ์หนึ่งที่ไม่ปรากฏในสื่อ
บันเทิงมากเท่ามังกรยุโรปที่มีสองขาและสี่ขา และมังกรจีน ซึ่งในด้านรูปลักษณ์ไม่แตกต่างจากงูทั่วไป 
เนื่องจากยังไม่โตเต็มวัยจึงไม่มีปีกงอกออกมา แต่ก็ยังคงความน่ากลัวในฐานะสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเป็น
อันดับต้นๆ ของเกม 

 
เพราะดวงตาสีเขียวคู่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มันเคยเห็นโผล่ขึ้นมาเหนือก าแพงไฟ มัน

มองหาส่วนอ่ืนๆ ของใบหน้า แต่ก็เห็นเพียงเงาทะมึน ดาวหลายดวงที่เคยอยู่ข้างหลังแม่
มังกรก็เลือนหายไป        (พลอยชมพู, 2555ค: 127) 

  ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์การปรากฏตัวของมังกรนรกานต์ สัตว์อสูรจากนรกที่
แข็งแกร่งที่สุดในเกม และเป็นสัตว์อสูรที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นโปรแกรมก าจัดผู้บุกรุกพ้ืนที่นรกที่ใช้พัฒนา
โปรแกรมควบคุมระบบประสาท ซึ่งตัวมันมีสีด าจนไม่สามารถจ าแนกออกจากห้วงอวกาศได้ แต่ทราบว่ามี
ขนาดใหญ่เพราะสามารถบดบังกลุ่มดาวที่เคยมองเห็นได้ 

 
ทุกคนก็เห็นความโกลาหลเต็มสองตา NPC และผู้เล่นสายเวทระดับสูงหลายสิบ

คนก าลังช่วยกันก าราบมังกรยักษ์ธาตุดินด้วยการปล่อยพลังออกจากคทาและไม้เท้า ส่อง
แสงวูบวาบราวกับนักข่าวก าลังยิงแฟลชถ่ายรูปดาราดัง แต่เนื่องจากพลังป้องกันของ
มังกรปฐพีสูงมาก เวทเหล่านั้นหยุดมันได้แค่ทีละ 5-10 นาทีเท่านั้น 

(พลอยชมพู, 2555ข: 53) 
  ตัวบทนี้ปรากฏในเรื่อง อาหมวยออนไลน์ เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามังกร

มีพลังป้องกันที่สูงมากจนนักเวทจ านวนมากต้องช่วยกันรุมยิงเวทใส่เพ่ือหยุดมังกรดินไม่ให้ทะเลาะกับสัตว์
อสูรตนอื่นในเมือง 
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เจ้าเดรกน้อยเริ่มบ่น มันเปลี่ยนสไลเดอร์ไปหลายรองแล้ว แต่ละรอบมันก็ต้อง
ผจญพลังเวทหลายรูปแบบ แถมตอนหลังๆ การโจมตีของมังกรแต่ละตัวยังแฝงด้วยพิษ
หลายชนิด 

(พลอยชมพู, 2555ข: 62) 
"กล้าลอบกัดข้าหรือ!" มังกรวายุเรียกทอร์นาโดกวาดล้างศัตรูทันที 
มังกรอัคคีที่แค้นจัดที่เห็นไอ้ตัวแสบมาแลบลิ้นปลิ้นตาเยาะเย้ยเป็นรอบที่สอง 

มันจึงพ่นไฟใส่ชนิดหมดปอดไม่มีออมก าลัง 
(พลอยชมพู, 2555ข: 64) 

"ไอ้พวกทรยศ!" มังกรปฐพีถึงขีดสุดแห่งความอดทน มันเรียกทักษะเฉพาะทลาย
ภูผา แยกแผ่นดิน จนแผ่นดินรอบตัวมังกรทั้งสามถล่ม 

(พลอยชมพู, 2555ข: 65) 
  ตัวบททั้งสี่บทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของมังกรในเรื่อง 

อาหมวยออนไลน์ โดยมังกรสามารถควบคุมการโจมตีธาตุต่างๆ ได้ตามธาตุที่ตนมี เช่น มังกรไฟสามารถ
พ่นไฟได้ มังกรลมสามารถเรียกพายุได้ และมังกรดินสามารถใช้เวทมนตร์ถล่มแผ่นดินได้ นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้เวทมนตร์รูปแบบต่างๆ รวมถึงเวทที่มีพิษ แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและความสามารถของมังกร
ที่สูงกว่าสัตว์อสูรปกติ 

 
  Real Dream Online 

มังกรตัวใหญ่สีแดงสด กางปีกท่ีคล้ายกับปีกค้างคาวของมันออกกว้างจนร่างเงา
ของมันที่ทอดยาวลงมาเบื้องล่าง กว้างเกือบเท่าความกว้างของคอลอสเซี่ยม ความสูง
ของมันยามชูคอยาวขึ้นกู่ร้องสูงกว่า 12 เมตร ดวงตาสีแดงก่ าเรืองแสงมองเห็นได้ชัดเจน
แม้ว่าร่างของมันจะถูกเงามืดของตัวเองบังไว้ เกล็ดหนาสีแดงสดเรียงตัวอย่างเป็น
ระเบียบทั่วไปทั้งร่าง เสียงค ารามของมันท าให้ทั้งคอลอสเซี่ยมสั่นสะเทือน 

(Lilin, 2556ง: 175) 
  ตัวบทนี้กล่าวถึงมังกรในเรื่อง Real Dream Online ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของตัว

ร้ายของเรื่อง ซึ่งมีร่างกายใหญ่โตและมีร่างกายสีแดงที่มีเกล็ดปกคลุม แม้ตัวบทจะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะ
โดยทั่วไปแต่สามารถอนุมานได้ว่าเป็นมังกรแบบตะวันตกจากข้อความที่ว่า ชูคอยาวขึ้นกู่ร้อง เพราะมังกร
แบบจีนหรือมังกรงูมีล าตัวยาวจนแยกส่วนล าตัวและส่วนคอออกจากกันได้ยาก 
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จูนิเอลหัวเราะในล าคอก่อนจะสั่งให้มังกรของเขาใช้ปีกของมันมาซ้อนกันไว้

ด้านหน้า เพื่อป้องกันล าแสงสีขาวที่ก าลังพุ่งมา 
486 
ตัวเลขที่เด้งขึ้นมาบนหัวของซาลามันด้ามีเพียงตัวเลขหลักร้อยเท่านั้น แต่

ตัวเลขนั้นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแสงสีขาวที่ออกมาจากแบล็กยังไม่หยุดลง ความ
รุนแรงของการปะทะนั้นท าให้ทั้งโคลอสเซียมสั่นไหว 

(Lilin, 2556ง: 187) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการป้องกันของมังกรที่สามารถป้องกัน

ท่าไม้ตายของตัวละครเอกที่สามารถเอาชนะบอสตัวอ่ืนๆ ในเรื่องได้โดยรับความเสียหายเพียงหลักร้อย
เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าความเสียหายที่ต่ ามาก ตรงกับต านานต้นฉบับที่ระบุไว้ว่ามังกรมีร่างกายที่ทนทานต่อการ
โจมตีทุกชนิด 

 
"ลมหายใจมังกร" 
จูนิเอลสะบัดมือขวาของเขาไปด้านหน้า ซึ่งซาลามันด้าเองก็พ่นลมหายใจของ

มันออกมาอย่างแรงในเวลาเดียวกัน ลมสีขาวจางๆ จ านวนมากพุ่งออกจากปากของ
มังกรคล้ายเป็นลมพายุขนาดใหญ่ที่ขยายออกเรื่อยๆ จนปิดทางหนีของเมอบิอุสเอาไว้
ทั้งหมด 

(Lilin, 2556ง: 198) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถส าคัญอย่างหนึ่งของมังกร คือ การพ่นไฟออก

จากปาก ซึ่งมีความรุนแรงและกินพ้ืนที่คอลอสเซียมที่พวกตัวละครเอกอยู่จนไม่สามารถหนีออกไปได้ โดย
ท่าลมหายใจมังกรนี้ในเกมคอมพิวเตอร์จะเรียกท่านี้โดยทั่วไปว่า Dragon’s Breath ซึ่งแปลตรงตัวว่าลม
หายใจมังกร เป็นท่าที่มังกรจะปล่อยการโจมตีตามธาตุของตัวเอกออกมาจากปาก หรือจากจมูกผ่านลม
หายใจ เป็นท่ามีพลังท าลายสูงและมีระยะการโจมตีกว้าง ในการเล่นรูปแบบ Turn Base สามารถโจมตีตัว
ละครทั้งหมดของผู้เล่นได้ในครั้งเดียว 

 
เธอไม่คิดเลยว่าชุดส้อมกับมีดที่มุรามาสะตีขึ้นมาเนื่องจากเหตุผลที่ว่า ช่างตี

ดาบชราอยากกินเอ็นมังกรตุ๋นที่ว่ากันว่าอร่อยมาก แต่ติดปัญหาอยู่ที่ไม่มีอะไรหั่นเอ็น
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มังกรที่ทั้งเหนียวทั้งแข็งเข้า จึงไม่สามารถน ามาใช้ประกอบอาหารได้ เป็นเหตุผลให้มา
ขอแรงเผ่าจิ้งจอกเทพเพ่ือจัดท าส้อมกับมีดชุดนี้ขึ้นมา โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเอ็นมังกร
ตุ๋นครึ่งหนึ่ง 

(Lilin, 2556ง: 66) 
  ตัวบทนี้ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Real Dream Online ตอนที่กล่าวถึงสรรพคุณ

ของส้อมที่มุรามาสะตีขึ้นโดยแฝงอารมณ์ขันไปด้วย จากตัวบทแสดงให้เห็นว่ามังกรมีร่างกายท่ีแข็งแกร่งไป
จนถึงโครงสร้างภายในอย่างเส้นเอ็น จนมุรามาสะที่เป็นช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงต้องตีมีดและส้อมข้ึนมาเพ่ือ
ใช้กับเอ็นมังกรตุ๋นโดยเฉพาะ 

 
1.3. วรรณคดีและวรรณกรรม 
วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อย

กรอง, เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส  วรรณกรรม
ประเภทสื่อสารมวลชน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560)  ส่วนวรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่า
แต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560)  

จากความหมายตามพจนานุกรม จึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณคดีและวรรณกรรม คืองานเขียนที่เป็น
เรื่องแต่งโดยทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งงานเขียนเก่าและงานเขียนใหม่ โดยตัวบทที่มาจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้ 

1.3.1. อลิซในดินแดนมหัศจรรย์ 
 เรื่องอลิสในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1865 โดย ชาร์ล ลุด

วิทซ์ ดอดจ์สัน ที่ใช้นามปากกาว่า ลูอิส แครอลล์  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เพ่ือเป็นของขวัญวัน
คริสต์มาส ให้แก่ อลิซ ลิดเดลล์ ลูกสาวของ เฮนรี ลิดเดลล์ เพ่ือนสนิทของชาร์ล โดยเป็นการผจญภัยของ 
อลิซที่ตกลงไปในรูกระต่าย และได้พบกับดินแดนมหัศจรรย์ (พ่ีวิว, 2017) ภายในเรื่องมีตัวละครที่เป็น
กระต่ายพูดภาษามนุษย์ปรากฏในตอนต้นเรื่อง และเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของอลิส ซึ่งกระต่าย
ดังกล่าวจะพกนาฬิกาติดตัวไว้ 

 ผู้แต่งน ามาออกแบบตัวละครเผ่ารูก้า และลูกครึ่งรูก้าโดยมีลักษณเหมือนกระต่ายที่มี
อิริยาบถคล้ายมนุษย์ โดยสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างกระต่ายของอลิสในดินแดนมหัศจรรย์และเผ่ารูก้าใน 
Rabbit Saga คือ ร่างแปลงของรีอาที่ปรากฏใน ภาค 2 เล่ม 3 ที่ตัวละครเอกกลับเข้าไปในเขตหุบเขาเพ่ือ
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หยุดการต่อสู้ระหว่างมิไคโดและเซย์ริว แต่พลาดท่าถูกจู่โจมจนตาย ด้วยเหตุผลบางอย่างท าให้จิตของรีอา
ถูกแยกออกจากร่างในเกม ส่วนร่างในเกมก็กลายเป็นเทพธิดาที่มีฟันเฟืองนาฬิกาเป็นปีกไล่ จู่โจมมิไคโด
และเซย์ริวจนกระทั่งตัวละครเอกกลับเข้าร่างได้ส าเร็จ 

 
กระต่าย อย่างน้อยเธอก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น แต่กระต่ายตัวนี้ใสเสื้อผ้าราวกับ

เจ้าชายในนิทาน ใบหน้าน่ารักน่าหยิกท าเอาเธออยากจะยกตัวมันขึ้นมากอดแน่นๆ ทันที   
(Red Rose Sugar, 2556ก: 33) 

ร่างตัวอย่างของเผ่ารูก้าที่อามาให้เธอดูต่างจากอเล็กซานเดอร์นิดหน่อยตรงที่ 
อเล็กซานเดอร์มีขนสีขาวสะอาดราวกับปุยหิมะ แต่ตัวเธอกลับมีสีน้ าตาลเปลือกไม้ดูฟูนุ่มไม่แพ้
กัน แถมตรงช่วงท้องก็มีขนสีครีมอ่อนอันเป็นรูปหัวใจพอดี   

(Red Rose Sugar, 2556ก: 46) 
 ตัวบททั้งสองบทนี้แสดงให้เห็นรูปลักษณ์ของเผ่ารูก้าที่มีร่างกายเป็นกระต่ายสวมเสื้อผ้า 

โดยอเล็กซานเดอร์ที่เป็นผู้น าจะมีขนสีขาว ในขณะที่ตัวละครของรีอาจะมีขนสีน้ าตาล 
 

รีอากัดฟันโมโหคิดจะหาทางแย่งร่างตัวเองคืนมาให้ได้ก็ต้องอ้าปากค้างเป็นรอบที่
เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เมื่ออยู่ๆ แผ่นหลังส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้ามาปิดบังนั้นกลับมีเข็มนาฬิกาจ านวนมาก
ทิ่มแทงทะลุออกมาราวกับเล่นกล 

ทั้งเข็มนาฬิกาที่มีลักษณะเหมือนเข็มยาวทิ่มเฉียงออกมาด้านบน และเข็มสั้นที่ทิ่มเฉียง
ลงมาด้านล่างเรียงแถวโค้งกันอย่างงดงาม จนกระทั่งดูเหมือนเข็มเหล่านั้นจะทิ่มออกมาจนสุด
ความยาว แต่ละเข็มมีลักษณะและความหนาบางต่างกัน จนเข็มทั้งสองแบบก็ค่อยเบนแยกตัวทั้ง
ซ้ายและขวาออกมา เชื่อมต่อกันราวกับเป็นฟันเฟือง  

(Red Rose Sugar, 2557ค: 252) 
 ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นร่างกายในเกมของรีอาที่เปลี่ยนเป็นร่างกึ่งมนุษย์และได้รับพลัง

ใหม่ โดยมีเข็มนาฬิกาและฟันเฟืองงอกออกมาจากร่างกายเป็นชุดเกราะและปีก ซึ่งเป็นลักษณะที่ประยุกต์
มาจากต้นกระต่ายในนิทานต้นฉบับ โดยดัดแปลงให้เป็นร่างมนุษย์ที่มีหูกระต่าย ส่วนนาฬิกาที่เป็นอุปกรณ์
ส าคัญก็น ามาแยกส่วนและประกอบใหม่เป็นปีกและชุดเกราะ 
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 1.3.2. รามเกียรติ์ 
 รามเกียรติ์  เป็นวรรณคดีไทยที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเรื่องรามายณะ ซึ่งเป็น

วรรณกรรมเอกของโลกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างพระราม ซึ่งเป็นร่างอวตารของ
พระนารายณ์ที่เป็นมหาเทพของศาสนาพราหมณ์ กับทศกัณฐ์ผู้น าของเผ่าพันธุ์ยักษ์ที่ลักพาตัวนางสีดา 
ภรรยาของพระรามไป ในการท าสงครามพระรามมีกองทัพวานร และพิเภกน้องชายของทศกัณฐ์มาร่วม
ต่อสู้ โดยรามเกียรติ์ของไทยได้ดัดแปลงรายละเอียดบางอย่างเพ่ือให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย  

 การท าสงครามในรามเกียรติ์เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยาวนาน มีการใช้เล่ห์กลต่างๆ 
และมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ทั้งมนุษย์ ลิง ยักษ์ และเทวดา ท าให้ปรากฏทหารที่มีฝีมือเป็น
จ านวนมาก เช่น ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ อินทรชิต ไมยราพ หนุมาน สุครีพ พาลี เป็นต้น 

 ผู้วิจัยคิดว่า ผู้แต่งได้น าตัวบทมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของไทย มากกว่า 
รามายณะของอินเดีย เนื่องจากลักษณะนิสัยของตัวละคร และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งตรงกับวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ จึงจัดไว้ในหมวดวรรณคดีแทนหมวดต านานและนิทาน 

 ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ปรากฏการใช้ตัวบทจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สองอย่าง
คือ ตัวละครหนุมาน และเหตุการณ์ศึกไมยราพ 

 
  1.3.2.1 หนุมาน 
  หนุมาน เป็นทหารเอกคนหนึ่งของพระราม หนุมานเกิดจากนางสวาหะที่ถูก

สาปให้ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลมที่เชิงเขาจักรวาล ตอนที่พระศิวะเล็งเห็นว่าจ าเป็นต้องสร้างทหารเอกให้
พระรามจึงให้พระพายน าของวิเศษ ได้แก่ ตรีเพชร คทา จักร และพละก าลังของพระศิวะไปซัดใส่ปากนาง
สวานะ ท าให้นางตั้งท้อง และเมื่อเวลาผ่านไปก็คลอดหนุมานออกมาจากปาก เป็นลิงเผือกที่มีกุณฑล ขน
เพชร เขี้ยวแก้ว และมีฤทธิ์มากขนาดหาวเป็นดาวเป็นเดือน และตอนที่ตายลง เมื่อมีลมพัดผ่านจะฟ้ืนคืน
ชีพขึ้นมา (Rosen, Brenda, 2008: 344-345; Citterell, Arthur, and Storm, Rachel,2012: 347 - 
370) 

  หนุมานเป็นทหารเอกของพระรามที่มีทั้งอิทธิฤทธิ์และความเฉียวฉลาดอย่าง
มาก จึงได้รับบทบาทส าคัญในสงครามกับเผ่าพันธุ์ยักษ์อยู่เสมอ เช่น ท าลายพิธีทดน้ าของกุมภกรรณ ช่วย
พระลักษณ์จากค าสาปของหอกโมกขศักดิ์  ช่วยเหลือพระรามจากการลักพาตัวของไมยราพ แสร้งทรยศ
ฝ่ายพระรามเพ่ือหาทางก าจัดทศกัณฐ์ เป็นต้น โดยในด้านลักษณะนิสัยจะแตกต่างกันตามแต่ส านวน เช่น 
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ในส านวนต้นฉบับหนุมานจะมีท่าทีสงบ เยือกเย็น ดูทรงภูมิแบบพราหมณ์ แต่ในรามเกียรติ์ของไทยจะมี
นิสัยขี้เล่นเหมือนลิง เจ้าชู้ และเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่อง เป็นต้น 

  ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่อง Real Dream Online ได้น าตัวละครหนุมาน
มาใช้เป็นตัวละครระดับบอสในบทสงครามเมืองดาวน์สวอน หนุมานเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถทาง
ร่างกายสูง มีพละก าลังแข็งแกร่ง มีพลังป้องกันมากจากขนเพชรสีขาว มีความคล่องแคล่วว่องไวสูงมากแม้
จะมีร่างกายใหญ่โต และมีอัญมณีท่ีท้ายทอยที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตที่สูญเสียไปเมื่อร่างกายของหนุมานสัมผัส
ลม หนุมานเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากขนาดสามารถต่อสู้กับกลุ่มของเมอบิอุสได้สบายแม้จะเพ่ิงต่อสู้อย่าง
ดุเดือดกับอีฟรีทที่เพ่ิมพลังแล้วก็ตาม ภายหลังถูกท าลายอัญมณีด้วยมีดและส้อมของมุรามาสะ ท าให้
สูญเสียความสามารถฟ้ืนฟูพลังชีวิต และถูกก าจัดในที่สุด โดยตัวบทได้กล่าวถึงหนุมานไว้ ดังนี้ 

 
รามาเลสพูดพร้อมกับโค้งให้ลิงยักษ์สูงกว่า 5 เมตร ที่มีขนสีขาวสั้นๆ ทั้งตัว 

รอบๆ ตัวของมันมีสายลมหมุนวนอยู่ไม่หยุด มันคืออสูรลมหนุมาน 
“คราวนี้แหละ เมืองของไอ้พวกอสุราต้องตกอยู่ภายใต้กองเพลิงที่ข้าเป็นคนจุด

มันขึ้นมา ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า” 
(Lilin, 2556ค: 110) 

  ตัวบทดังกล่าวเป็นการบรรยายลักษณะของหนุมานหลังปรากฏตัวครั้งแรก ซึ่งมี
ลักษณะเป็นลิงตัวใหญ่ มีสายลมอยู่รอบตัว และได้กล่าวถึงการเผาเมืองของชาวคามาเอลซึ่งในเกมนับเป็น
เผ่าอสูร ซึ่งล้อจากวรรณคดีต้นฉบับตอนที่หนุมานเผาเมืองลงกาของเผ่ายักษ์ 

 
ซึ่งหนุมานนี้เองที่เป็นผู้วางแผนจับตัวเซราฟิน่า เพ่ือก่อเหตุให้สมาพันธ์กุญแจ

มือสามารถประกาศสงครามกับเมืองดาวน์สวอนได้ โดยจุดประสงค์ของพวกเขาคือการ
เอาคามาเอลไปขาย ในขณะที่ลิงลมก็ได้แก้แค้นคนที่ผนึกเขาเอาไว้นานถึง 400 ปี 

(Lilin 2556ค: 216) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของหนุมานที่มีความเจ้าเล่ห์  วางกลอุบายให้

ตนเองและพันธมิตรสามารถโจมตีเมืองของคามาเอลที่ได้รับการปกป้องจากระบบท าให้ไม่สามารถรุกราน
หรือท าลายเมืองได้ โดยลักพาตัวเจ้าหญิงที่ชอบออกไปนอกเมืองเพ่ือให้มีสถานะเป็นสินค้า เมื่อถูกจับตัว
กลับมาจะถือว่าถูกขโมย ท าให้ประกาศสงครามรุกรานเมืองได้ และยังแสดงให้เห็นนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นที่มี
ต่อราชาของเมืองดาวสวอนที่ผนึกตนเอง 
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หนุมานมองศัตรูของเขาอย่างเหยียดหยามอีกรอบ ก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปหาอีฟริก

พร้อมวาดมือไปมาในอากาศไปด้วย ซึ่งแต่ละครั้งก็มีใบมีดที่ท าจากลมพุ่งออกมาด้วย
ความรวดเร็ว 

(Lilin, 2556ง: 233) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นความสามารถด้านการต่อสู้ของหนุมานที่สามารถใช้

ลมโจมตีศัตรูได้ เพราะในตัวเรื่องก าหนดไว้ให้หนุมานเป็นสัตว์อสูรประจ าธาตุลม เช่นเดียวกับอีฟริกที่เป็น
สัตว์อสูรประจ าธาตุไฟ 

 
ลิงลมรับกระสุนขนาดใหญ่ของเมอบิอุสไว้ด้วยความอ่อนนุ่มดุจสายลม ก่อนจะ

หมุนตัวหนึ่งรอบส่งให้กระสุนนัดนั้นพุ่งกลับไปทางก าแพงเมืองที่มีคามาเอลสายเวทยืน
อยู่ ซึ่งการโจมตีกลับแบบนี้จะนับว่าเป็นการโจมตีของหนุมานเอง ความร้ายแรงของมัน
คนที่สร้างกระสุนอย่างเมอบิอุสรู้ดีที่สุด ถ้าเกิดมันโดนก าแพงเมืองเข้าล่ะก็ นอกจากที่
เขาต้องเสียทหารคามาเอลไปแล้ว ก าแพงเมืองเองก็ต้องพังลงมาแน่ 

(Lilin 2556ค: 216) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นความสามารถด้านการใช้พลังสายลมของหนุมาน

สามารถใช้สายลมรับกระสุนปืนใหญ่ที่มีพลังท าลายสูงมากโดยไม่ท าให้เกิดระเบิด  และยิงสวนกลับไปหา
พวกเมอบิอุส จนต้องเรียกอสูรไฟอีฟริกออกมารับการโจมตีแทน 

 
ถ้าเกิดศัตรูมีความสามารถในการฟ้ืนตัวขั้นสุดยอด ก็ต้องฆ่าในทีเดียวเท่านั้น 
"เรื่องนั้นข้าเคยลองแล้ว ถึงข้าจะใช้ไม้ตายด้วยพลังทั้งหมดเพ่ือเผามันในทีเดียว

ก็ตาม แต่ระหว่างที่ถูกโจมตีอยู่มันก็ยังสามารถฟ้ืนตัวไปด้วยได้ ต่อให้ตัดคอมันก็ยังรักษา
ทัน" 

(Lilin, 2556ง: 160) 
  ตัวบทนี้เป็นบทสนทนาของตัวละครในเรื่องที่หาวิธีรับมือความสามารถด้านการ

ฟ้ืนตัวของหนุมาน ซึ่งตัวละครตัวหนึ่งเสนอว่าต้องใช้การโจมตีที่รุนแรงพอจะสังหารหนุมานในครั้งเดียว 
แต่อีฟริกที่เคยต่อสู้ด้วยเคยลองมาแล้ว แต่หนุมานก็สามารถฟ้ืนพลังระหว่างการโจมตีได้ ซึ่งตามปกติแล้ว
การรักษาในเกมจะเกิดข้ึนได้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการค านวณความเสียหายแล้ว แต่ความสามารถการ
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ฟ้ืนพลังของหนุมานกลับเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการค านวณความเสียหายได้  แสดงให้เห็นว่าหนุมานมี
พลังการฟ้ืนพลังที่สูงมาก 

 
หนุมานที่เรียกลมให้มาวนรอบๆ ตัว เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากอีฟริก 

ไม่คิดเลยว่าอสูรไฟคู่แค้นเก่าจะสามารถโจมตีสวนเขาได้ในขณะที่ก าลังโจมตีแบบนั้น 
+40,000 
เพียงแค่พริบตา บาดแผลของหนุมานก็หายไปหมดสิ้น มันแสยะยิ้มให้กับอสูร

ไฟตรงหน้าที่เป็นคู่แค้นกันมานาน ความสามารถในการฟ้ืนตัวนี่แหละที่ท าให้มันมี
ชื่อเสียง จนไม่ว่าศัตรูหน้าไหนก็ต่างหลบเลี่ยงทั้งสิ้น 

(Lilin 2556ค: 234 - 235) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการฟ้ืนฟูพลังชีวิตของหนุมานที่ท าให้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นหายไปจนหมด โดยความสามารถด้านการฟ้ืนฟูนี้เป็นความสามารถที่ถูกลด
ประสิทธิภาพจากต านานต้นฉบับที่เพียงแค่มีลมพัดผ่านก็ท าให้บาดแผลทั้งหมดหายไปและฟ้ืนคืนชีพ แต่ก็
ยังเป็นความสามารถท่ีท าให้หนุมานเป็นตัวละครที่แทบไม่มีคนอยากต่อสู้ด้วย 

 
แม้มันจะด าจนกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่อสูรลมก็ยังสามารถพูดได้ ร่างกายของเขา

ค่อยๆ ฟ้ืนฟูทันทีที่มีลมพัดใส่ แต่โดนเผาขนาดนี้คงต้องอาศัยเวลาพักใหญ่ 
(Lilin, 2556ง: 245) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นภาพของหนุมานที่ถูกท่าไม้ตายของอีฟริกที่เป็นภูตประจ า
ธาตุไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่และฟ้ืนพลังได้ แสดงให้เห็นว่าหนุมานมีพลังชีวิตและพลัง
ป้องกันสูงมาก ประกอบกับความสามารถด้านการฟ้ืนพลังที่สูง ท าให้ทนการโจมตีที่รุนแรงที่สุดได้ แต่ก็
ไม่ได้ฟ้ืนสภาพในทันทีตามหนุมานที่อยู่ในวรรณคดี 

 
ลีอาเดาะลิ้นด้วยความไม่พอใจ เมื่อการโจมตีสุดตัวของเธอท าอะไรเป้าหมาย

ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย 
"เหอะ ผลึกแก้วนี้ไม่มีสิ่งใดจะท าลายมันได้ ถ้าคิดตามระดับแบบที่พวกมนุษย์

ชอบแล้ว ผลึกแก้วนี้ระดับ 10 เลยนะ" 
(Lilin, 2556ง: 63) 
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  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นต้นก าเนิดพลังการฟ้ืนตัวของหนุมาน คือ ผลึกแก้วที่ฝังอยู่
บริเวณท้ายทอย ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากขนาดลีอาที่เป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในกลุ่มตัวละครเอก
ไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อตัวผลึกได้เลยแม้แต่น้อย เพราะผลึกแก้วมีระดับสูงจ าเป็นต้องใช้อาวุธที่
อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าจึงจะท าลายได้ 

 
ฉึก 
หนุมานที่ก าลังจะพูดเยาะเย้ยศัตรูของเขาหยุดพูดทันทีเมื่อได้ยินเสียงของส้อม

ที่แทงเข้าไปในผลึกแก้วระดับ 10 ได้อย่างง่ายดาย ส่วนลีอาที่เมื่อเห็นว่าการโจมตีของ
เธอเป็นผลก็ยิ้มออกมาทันที 

... 
เมื่อลีอาคิดว่าน่าจะสามารถดึงลูกแก้วออกมาได้แล้ว เธอก็พลิกตัวลงมาเอาเท้า

ทั้งสองข้างถีบต้นคอของหนุมานอย่างแรง โดยออกแรงดึงส้อมในมือออกมาด้วย 
(Lilin, 2556ง: 65) 

  ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากท่ีลีอาใช้ส้อมของมุรามาสะที่เมอบิอุสให้มาโจมตี
ผลึกแก้วได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งตัวส้อมแทงเข้าไปในตัวผลึกแก้วท าให้สามารถถอนผลึกออกจากท้ายทอยของ
หนุมานได ้ท าให้หนุมานไม่สามารถฟ้ืนพลังได้อีกต่อไปและพ่ายแพ้ในที่สุด 

  จากตัวบททั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ตัวละครหนุมานในนวนิยายเรื่อง Real 
Dream Online มีลักษณะที่ได้รับการดัดแปลงจากวรรณคดีต้นฉบับ ในด้านรูปลักษณ์มีลักษณะเหมือน
ต้นฉบับคือเป็นลิงสีขาว และแตกต่างจากต้นฉบับ คือ ไม่มีกุณฑล ขนเพชร และเขี้ยวแก้ว รวมทั้งยังมี
ร่างกายสูง 5 เมตร ไม่สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดร่างกายได้ 

  ด้านความสามารถ หนุมานในนวนิยายเรื่อง Real Dream Online ถูกลด
ความสามารถลงให้มีเพียงความสามารถควบคุมลม และฟ้ืนพลังเมื่อมีลมพัดผ่านร่างกาย ซึ่งการรักษาตัว
จากอาการบาดเจ็บถูกปรับให้ท างานได้ช้าลง และสร้างจุดอ่อนให้หนุมานเป็นตัวละครที่ผู้เล่นสามารถต่อสู้
และชนะได้ สาเหตุที่ปรับลงเพราะผู้แต่งต้องการสร้างความสมดุลในเกมออนไลน์เสมือนที่ตนเองสร้างขึ้น  
เพราะในฐานะผู้ออกแบบเกมจะต้องไม่ให้มีทักษะ ตัวละคร หรือมอนสเตอร์ที่เก่งกาจจนโดดเด่นจาก
ค่าเฉลี่ยของสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันมากเกินไป ไม่มีข้อเสียหรือจุดอ่อนที่ชัดเจน จึงลดทอนความสามารถ
ลงจากต านานต้นฉบับ 
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1.3.2.2. ศึกไมยราพ 
  รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในรามเกียรติ์ที่พระรามถูกลักพา

ตัวไปไว้ในเมืองบาดาลโดยไมยราพ ที่มีกล้องวิเศษสามารถสะกดกองทัพให้หลับได้ หนุมานจึงตามไปช่วย
พระรามกลับมาโดยต้องผ่านด่านต่างๆ หลายด่าน คือ ด่านก าแพงหินที่มียักษ์เฝ้ารักษานับพันตน ด่านช้าง
ตกมัน ด่านภูเขากระทบกันจนเกิดเป็นเปลวไฟ ด่านยุงตัวเท่าแม่ไก่ และด่านมัจฉานุที่เป็นบุตรของหนุมาน
กับนางสุพรรณมัจฉา ซ่ึงไมยราพชุบเลี้ยงในฐานะบุตรบุญธรรม หลังจากผ่านด่านทั้งหมดแล้วหนุมาน
เดินทางไปถึงเมืองบาดาลด้วยค าแนะน าของมัจฉานุและพบนางพิรากวน ซึ่งให้ความร่วมมือพาหนุมานที่
แปลงเป็นใยบัวเข้าไปในเมือง ท าให้หนุมานช่วยพระรามได้ส าเร็จ ก่อนจะพาพระรามไปฝากไว้กับเทวดา
และกลับลงมาต่อสู้กับไมยราพและได้รับชัยชนะ 

  รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ ปรากฏในนวนิยายเรื่อง อาหมวยออนไลน์ ใน
ลักษณะของภารกิจประจ าเมืองตักศิลาที่เป็นภารกิจมอบทักษะหายาก และน าผู้เล่นไปสู่อาชีพส าคัญที่ไม่
สามารถหาได้โดยทั่วไป ซึ่งด่านภารกิจได้ออกแบบโดยอ้างอิงจากศึกไมยราพ คือ ด่านที่มีรูปปั้นยักษ์เฝ้า
อยู่ มีทางเข้าอยู่ที่ก้านบัวในสระบัว ด่านที่มีฝูงแมมมอธตกมันวิ่งไล่ ด่านที่มียุงขนาด 2 เมตรและฝูงยุงคอย
จู่โมผู้เล่น ด่านภูเขากระทบกันจนเกิดเปลวไฟและมีลาวาอยู่ด้านล่าง โดยตัวบทที่อ้างอิงถึงรามเกียรติ์ตอน
ศึกไมยราพ มีดังนี ้

 
วินใช้ดาบอัคคีปาดก้านบัว คราวนี้มันขาดออกอย่างง่ายดาย อาหมวยกระโดด

เอามือไปแตะที่ปลายก้าน เธอโดนดูดเข้าไปในทันใด 
(พลอยชมพู, 2554ก: 105) 

  ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มของตัวละครเอกผ่านด่านแรกที่มีรูปปั้นยักษ์
เฝ้าอยู่โดยมีทางเข้าอยู่ที่ก้านบัว ซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่หนุมานต้องแปลงเป็นใยบัว
ติดตัวนางพิรา-กวนเข้าไปในเมืองบาดาล โดยสลับล าดับเหตุการณ์มารวมกับด่านแรกในศึกไมยราพ 

 
"บริษัทเกมคงไม่ลอกรามเกียรติ์มาทั้งดุ้นละมั้ง ถึงจะให้ยักษ์เฝ้าเป็นยามเหมือน

ศึกไมยราพ แต่ก็น่าจะท าอไรครีเอตๆ กว่า..." หมีขาวพูดไม่ทันจบก็มีเสียงดังครืนๆ และ
พ้ืนดินที่ยืนอยู่ก็สั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว 

"ถ้านายก าลังคิดถึงช้างตกมันละก็ . . ." วินอ้าปากค้างเมื่อสิ่งที่ท าให้เกิด
แผ่นดินไหวเริ่มปรากฏตัว 
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"ฝูงแมมมอธตกมันระดับ 87 ปรากฏตัว..." 
(พลอยชมพู, 2554ก: 106) 

  ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนที่กลุ่มตัวละครเอกลอดผ่านใยบัวออกมา 
และก าลังคุยถึงวรรณดดีต้นฉบับที่บริษัทเกมน ามาใช้เป็นข้อมูล ซึ่งด่านต่อจากด่านก าแพงหินที่มียักษ์เฝ้า
คือด่านช้างตกมัน ซึ่งในนวนิยายดัดแปลงให้เป็นแมมมอธที่มีขนาดใหญ่กว่า และมีระดับสูงกว่ากลุ่มตัว
ละครเอกอย่างมาก ท าให้กลุ่มตัวละครเอกต้องวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด 

 
จากนั้นก็มีขายาวๆ ก้าวออกมาจากพุ่มไม้ เมื่อขาก้าวออกมาครบทั้ง 6 ข้าง 

พวกเขาก็เห็นยุงลายเสือตัวหนึ่ง หน้าตามันอาจจะเหมือนยุงทั่วๆ ไป ผิดกันนิดเดียว
ตรงที่พอมันยืดตัวเต็มที่แล้ว....สูงกว่า 2 เมตร! 

(พลอยชมพู, 2554ก: 116) 
  ตัวบทนี้เป็นด่านถัดมาจากด่านช้างตกมัน โดยกลุ่มตัวละครเอกพบกับอสูรยุง

จ านวนมาก และพบกับยุงที่มีขนาดตัวสูงกว่าสองเมตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบ
กับต้นฉบับที่มีขนาดเท่าแม่ไก่ เพ่ือให้ดูน่ากลัวมากขึ้น 

 
เพล้ง! ขวดยากันยุงกระทบกับเกล็ดโลหะที่หัวของราชายุงยักษ์ 
... 
"กี๊ซซซซซซ..." 
ราชายุงยักษ์กรีดร้องโหยหวน มันพยายามสะบัดหัวให้น้ ายาหลุดออก แต่น้ ายา

ชนิดนี้ เมื่อทาแล้วกลิ่นจะติดตัวถึง 6 ชั่วโมง การกระท าของราชายุงยักษ์จึงเปล่า
ประโยชน์ 

(พลอยชมพู, 2554ก: 116 - 117) 
  ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นวิธีการปราบยุงของกลุ่มตัวละครเอก เนื่องจากกลุ่ม

ตัวละครเอกมีระดับต่ ากว่าปิศาจยุงค่อนข้างมาก และสมาชิกในกลุ่มต้องการทดลองเพ่ือความสนุกจึงใช้ยา
กันยุงประเภททาร่างกายปาใส่  ท าให้ราชายุงสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจและพ่ายแพ้จน
กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มไปในที่สุด 
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"ด่านข้างในคือแผ่นเขาชนกันกับทะเลลาวา ไม่มีใครผ่านมันไปได้ เจ้าต้องรอ
จนถึงเที่ยงคืน แผ่นหินจะหยุดเคลื่อนไหว ความร้อนจะลดระดับ ลูกไฟจะลดการปะทุ 
เหลือเพียงลาวาที่พร้อมเผาพวกเจ้าเป็นเถ้าถ่าน เจ้าจะเห็นประตู เจ้าต้องหาทางเข้า
ประตูนั่นให้ได"้ 

(พลอยชมพู, 2554ก: 122) 
  ตัวบทข้างต้นนี้เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับด่านต่อไปของราชายุงซึ่งเป็นด่านที่ตรง

กับวรรณคดี คือ ด่านเขาชนกันจนเกิดเปลวไฟ นอกจากนั้นยังได้บอกวิธีผ่านด่านให้กับกลุ่มตัวละครเอก
อีกด้วย 

 
อาหมวยแค่นยิ้ม ถ้าเธอใช้เวทลมชะลอความเร็วให้คนทั้งห้าคนได้ตอนที่ตกจาก

ก้านบัว ท าไมจะพัดตัวเธอคนเดียวไปอีกฝั่งที่ห่างแค่ 50 เมตรไม่ได้ 
สี่คนที่เหลือได้แต่อ้าปากค้าง เมื่อเห็นอาหมวยถือปลายเชือกแล้วกระโดดข้าม

ไปอีกฝั่งอย่างง่ายดายราวกับมันห่างแค่ 50 เซนติเมตร 
(พลอยชมพู, 2554ก: 125) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นวิธีการผ่านด่านของกลุ่มตัวละครเอก ซึ่งมีอาหมวยที่มี
ความสามารถใช้เวทลมถือปลายเชือกที่ด้านหนึ่งมัดไว้กับหิน กระโดดข้ามธารลาวาที่อยู่ด้านล่างเอาเชือก
ไปผูกกับก้อนหินที่อยู่อีกฟากหนึ่งเพ่ือให้สมาชิกที่เหลือไต่เชือกข้ามไป ซึ่งอาหมวยสามารถท าส าเร็จได้
อย่างง่ายดาย 

  จากตัวบททั้งหมดพอสรุปได้ว่ารามเกียรติตอนศึกไมราพถูกน ามาดัดแปลงและ
ใช้ในนวนิยายเรื่อง อาหมวยออนไลน์ ในฐานะเหตุการณ์หนึ่งในการเดินทางของตัวละครเอก โดยดัดแปลง
ด่านต่างๆ ในวรรณคดีให้ใกล้เคียงกับยุคสมัยและตัดบทบาทของตัวละครส าคัญในวรรณคดีออกไปให้
เหลือเพียงด่านทดสอบต่างๆ 

 
1.3.3. วรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายของญี่ปุ่น 

1.3.3.1. วรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายแนวบิโชโจ 
  วรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายญี่ปุ่นแนวบิโชโจ เป็นประเภทของการ์ตูน

และนวนิยายของญี่ปุ่นประเภทหนึ่ง มีลักษณะเด่น คือ จะมีตัวละครหญิงที่มีหน้าตาและรูปร่างงดงาม
มากกว่าหนึ่งคนหลงรักตัวละครเอก และมีเนื้อหาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกและตัวละคร
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หญิงแต่ละคนในลักษณะของความรักแบบวัยรุ่น โดยไม่มีการก าหนดชัดเจนว่าตัวละครใดจะได้คู่กับตัว
ละครเอก เนื้อหาหลักอาจเป็นเรื่องของความรักหรือไม่ก็ได้ และอัตราส่วนของตัวละครหญิงที่ปรากฏใน
เรื่องจะมีจ านวนมากกว่าตัวละครชายอย่างมาก โดยการ์ตูนและนิยายที่มีลักษณะตรงข้ามกัน คือ มีตัว
ละครเอกเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครชายจ านวนมากจะเรียกว่าแนวบิโชเน็น 

  ลักษณะของการ์ตูนและนิยายแนวบิโชโจปรากฏในนวนิยายเรื่อง Real Dream 
Online โดยตัวละครเอกในเรื่องจะมีตัวละครหญิงสี่ตัวติดตามไปตลอดการเดินทาง ซึ่งตัวละครหญิงทั้งสี่
ต่างหลงรักตัวละครเอก และตัวละครเอกก็มีความรู้สึกดีต่อตัวละครหญิงทั้งสี่เช่นกัน โดยในเรื่องจะ
สอดแทรกฉากพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นระยะ และตัวละครหญิงทั้งสี่ยอมรับที่ตัวละครเอกมี
ผู้หญิงคนอ่ืนนอกจากตนเองเป็นคนรัก แม้ว่าจะแสดงอาการหึงหวงบ้างตามโอกาส  แต่ก็ยอมรับฐานะของ
คนรักคนอ่ืนและนับว่าเป็นเพ่ือนที่หลงรักและสนับสนุนผู้ชายคนเดียวกัน โดยจะขอยกตัวอย่างตัวบทมา
พอสังเขป ดังนี้ 

(เราควรไปช่วยเขามากกว่านะครับ การปล่อยให้คนที่ถึงขนาดรู้ว่าตัวเองสู้
กับศัตรูที่ไม่มีทางเอาชนะได้เลย เพียงเพราะพยายามปกป้องเพ่ือนของเขาให้เขา
ตายไปโดยที่เราไม่ท าอะไรเลย เราก็ไม่ต่างจากพวกสหพันธ์ที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์
ของตัวเองนั่นแหละ) 

(Lilin, 2556: 34) 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครเอกที่เป็นคนที่

อ่อนโยน และยึดมั่นในคุณธรรมที่ไม่ยอมปล่อยให้คนที่เสียสละเพ่ือผู้อ่ืนตายไปโดยไม่ช่วยเหลือ แม้ว่า
ตนเองจะไม่ได้ประโยชน์ และไม่รู้จักคนๆ นั้นก็ตาม ลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นลักษณะนิสัยร่วมของตัว
ละครเอกการ์ตูนแนวบิโชโจ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นศูนย์กลางดึงดูดให้ตัวละครต่างๆ มารวมตัวกัน 
 

ทั้งสี่สาวกระซิบที่ข้างหูเมอร์บิอุสเพ่ือบอกอะไรบางอย่างกับเขา หลังจากที่
ชายหนุ่มได้ยินเขาก็เข้าสู่สภาวะโอเวอร์ฮีททันที แต่ครั้งนี้แขนของเขายังคงกอด
พวกเธอไว้ไม่ยอมปล่อย แม้เขาจะหมดสติอยู่ก็ตาม 

“อ้าว ไหนบอกว่าพัฒนาขึ้นแล้วไง” 
(Lilin, 2556: 75) 
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 ตัวบทข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบคู่รักของตัวละครเอกกับตัวละครหญิงทั้ง
สี่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครเอกเลือกทุกคนเป็นคนรัก แต่ในขณะเดียวกันกลับเขินอายจนหมดสติ ซึ่งเป็น
เทคนิคการสร้างตัวละครเพื่อป้องกันไม่ให้มีฉากล่อแหลมเกิดขึ้นในเรื่อง 
 

ลีอามองอินาริด้วยสายตาเศร้าสร้อย ซึ่งอินาริเองก็รู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลก
ของมอนสเตอร์กับโลกของมนุษย์ต่างกันดี และเธอก็ระลึกเอาไว้ตลอดเวลาว่าจริงๆ 
แล้วเธอเป็นอะไรกันแน่ 

“หลังจากเมอร์บิอุสฟื้นจริงๆ แล้วเธอต้องดูแลเขาดีๆ นะ” 
อินาริพูดกับลีอา น้ าเสียงของเธอเศร้าไม่แพ้กัน 
“อือ...” 
ลีอามองใบหน้าของอินาริที่แม้ว่าเธอจะพยายามยิ้มอยู่ก็ตาม แต่มันกลับ

ช่างดูเศร้าเหลือเกิน ท าให้เธอคิดว่าต่อไปนี้เธอจะไม่หึงเมอร์บิอุสกับจิ้งจอกทั้งสอง
คนอีกแล้ว เพราะความสัมพันธ์ของพวกเธอกับเมอร์บิอุสนั้นมันก็เหมือนกับชื่อของ
เกมนี้ ที่เป็นเหมือนความฝันที่นับถอยหลังรอวันตื่นเท่านั้น  

(Lilin, 2556ก: 118) 
   ตวับทข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตวัละครหญิงในเร่ือง คือ  
อินาริ ท่ีปรารถนาให้ผู้ชายท่ีตนเองรักมีความสุข แม้ว่าตนเองจะไม่ได้อยู่เคียงข้าง และลีอาท่ีเห็นใจ 
อินาริกบักมูิโฮท่ีไมส่ามารถอยูร่่วมกบัเมอร์บอิสุในความเป็นจริงได้ ภายหลงัเธอจงึยอมให้พวกเธอสนิท
สนมกบัเมอร์บอิสุแบบคนรักโดยไมแ่สดงอาการหงึหวงมากนกั 

 
“นี่แน่ะ วันนี้ยังไม่ได้แกล้งเมอบิอุสเลยนะ” 
เสียงของอินาริดังมาจากด้านหลัง พร้อมกับร่างกายอวบอ่ิมที่โถมเข้ามากอด

เต็มที่ โดยแม่จิ้งจอกคิดว่าเมอบิอุสน่าจะมีภูมิต้านทานบ้างแล้วคงไม่ถึงกับสลบไปแน่ๆ 
ซึ่งมันก็คงเป็นแบบที่เธอคิด ถ้าหากเมอบิอุสไม่เซมาด้านหน้าและสวมกอดกับไอม์ที่เข้า
มารับด้วยความกลัวว่าเขาจะล้ม 

(Lilin, 2556ข: 218) 
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เมื่อสาวทั้งสองคนเห็นชายหนุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่างพวกเธอนิ่งไปก็ต่างหันมา
ถามด้วยความตกใจ ลมหายใจและกลิ่นหอมอ่อนๆ ของพวกเธอนี่เอง ที่เป็นตะปูตอกฝา
โลงของเขา 

เลือดก าเดาสีแดงสดที่ไหลออกมาจากรูจมูกข้างขวา และตาค าค่อยๆ เหลือก
กลับเข้าไปด้านใน ท าให้กูมิโฮเข้ามาดูอาการของเขาด้วยความสนใจ เมื่อลองเอาฝ่ามือ
โบกไปมาผ่านตาเมอบิอุสหลายครั้ง ก็ไม่มีอาการตอบสนองแต่อย่างใด 

(Lilin, 2556ข: 218) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นฉากที่ตัวละครหญิงหยอกเย้าตัวละครชาย โดยผู้แต่งจงใจ

เน้นเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงให้รู้สึกน่ารัก และสมนาคุณผู้อ่านด้วยการให้ตัวละครหญิงคนหนึ่งแกล้งใช้
หน้าอกดันจากด้านหลัง ท าให้ตัวเอกล้มไปซุกท่ีหน้าอกของตัวละครอีกคนหนึ่ง  
   แม้ตัวบทจะสอดแทรกตัวบทเกี้ยวของกลุ่มตัวละครเอกไว้ แต่นวนิยายก็ไม่ล้ า
เส้นให้ตัวเอกมีความสัมพันธ์เกินเลยนอกจากการแตะเนื้อต้องตัวในระดับหนึ่ง เนื่องจากตัวนวนิยายเป็น
วรรณกรรมเยาวชนที่น่าจะจ ากัดอายุไว้ที่ 15 ปี จึงป้องกันด้วยการให้ตัวเอกเป็นคนขี้อาย และเมื่อพบ
เหตุการณ์เช่นนี้จะท าให้ความดันขึ้นสูง เลือดก าเดาไหล และหมดสติแบบตัวบทที่สอง ซึ่งเป็นวิธีที่การ์ตูน
ญี่ปุ่นนิยมใช้ยุติเหตุการณ์หลังจากกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านได้ในระดับหนึ่ง 

    
1.3.3.2. วรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 

   วรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของญี่ปุ่นมีต้นแบบจาก
เกม .hack ของบริษัท CyberConnect2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในเกมออนไลน์ของตัวละครเอก 
เพ่ือหาสาเหตุที่ผู้เล่นถูกสัตว์ประหลาดปริศนาในเกมฆ่ากลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา โดยต้องหาสาเหตุและวิธี
รักษาให้ส าเร็จก่อนที่บริษัทจะยุติการให้บริการเกมเพ่ือปิดบังความจริง ภายหลังเนื้อเรื่องของเกมเฉลยว่า
เป็นผลจากความผิดปกติของโปรแกรมดั้งเดิมที่เคยใช้ท าหน้าที่อ่ืนก่อนน ามาพัฒนาเป็นเกมออนไลน์ (Tri 
Edge, 2557) ภายหลังมีการตีพิมพ์การ์ตูนและนิยายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 
Sword Arts Online ของเรกิ คาวาฮาระ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เล่นที่พยายามหาทางออกในเกมออนไลน์
เสมือนจริง โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าถูกฆ่าในเกม ผู้เล่นคนนั้นจะเสียชีวิตในความเป็นจริงด้วย จากลักษณะ
ดังกล่าวจะพบว่าวรรณกรรมการ์ตูนและนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของญี่ปุ่นจะไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เล่นเกมเพ่ือความสนุก แต่เป็นการเล่นเพื่อสืบหาความจริงโดยมีอันตรายถึงชีวิตรออยู่เป็นส่วนมาก 
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   ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้งสามเรื่องของไทย ได้น าลักษณะการเล่นเกมที่มี
อันตรายถึงชีวิตมาใช้ทั้งสามเรื่อง โดยเรื่องอาหมวยออนไลน์เกิดขึ้นจากโปรแกรมดั้งเดิมที่ถูกกักขังไว้ใน
เขตนรก ท าให้ผู้ที่เข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่หรือถูกสัตว์ประหลาดในพ้ืนที่จู่โจมจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือ
เสียชีวิตเพ่ือป้องกันโปรแกรมที่พัฒนาอยู่ โดยมีโปรแกรมแก้ไขสถานการณ์ซ่อนอยู่ในส่วนลึกสุดของนรก 
ในเรื่อง Real Dream Online ตัวละครเอกต้องชนะสงครามประจ าปีเพ่ือให้ AI ที่ดูแลเกมช่วยรักษาการ
เชื่อมต่อระหว่างสมองกับร่างกายของตนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ และในเรื่อง Rabbit Saga มี
ผู้พัฒนาไวรัสที่ท าให้ระบบตัดความเจ็บปวดหยุดท างาน ท าให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเกมถูกส่งไปยัง
ร่างกาย เป็นผลให้ผู้เล่นคนหนึ่งเกิดอาการหัวใจวายหลังตัวละครในเกมถูกแทงท่ีหัวใจ 

 
"คุณธงชัย คุณบอกว่าก่อนหน้าที่คนของพวกคุณจะเข้าไปในนรก ก็เริ่มมี

พนักงานบางคนป่วยหรือไม่ก็เสียชีวิตอย่างลึกลับอยู่จ านวนหนึ่ง แต่เนื่องจากทุกราย
ต ารวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือไม่ก็เจ็บป่วยตายธรรมดา พวกคุณจึงไม่สงสัยอะไร 
จนกระทั่งหัวหน้าฝ่ายเควสตั้งข้อสังเกตว่า คนที่ เสียชีวิตทั้งหมดเป็นพนักงานที่รับใหม่ 
และเสียชีวิตหลังผ่านงานของฝ่ายเควสหรือฝ่ายออกแบบแล้วทั้งสิ้น พวกคุณจึงได้รู้ว่า 
พวกเขาแอบใช้รหัสพนักงานเข้าไปในส่วนต้องห้ามจากเครื่องส่วนตัว" 

(พลอยชมพู, 2555ข: 150) 
"หลังจากนั้น การตายและการหายตัวไปของพนักงานก็หยุดไป จนกระทั่งผมเข้า

มาเทกโอเวอร์ พอผ่านไปครึ่งปี กิจการเริ่มขยายตัวมันก็เริ่มกลับมา แต่หลังจากที่
ห้องทดลองถูกถม ก็เริ่มมีพนักงานที่อยู่ต่างสาขาต่างทวีปหลับไม่ตื่นบ้าง" ลอเรนโซสรุป 
"ผมได้ยอดรวมทั้งคนหาย คนตาย และคนหลับไม่ตื่นทั้งหมด 51 คนพอดี" 

(พลอยชมพู, 2555ข: 151) 
  ตัวบททั้งสองบทข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พนักงานอยู่ในอาการโคม่าและ

เสียชีวิต ซึ่งพนักงานเหล่านั้นเป็นสมาชิกใหม่ที่ถูกส่งมาแฝงตัวเพ่ือขโมยโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งเอนโดร
ฟิน แต่แผนการผิดพลาดและตกเป็นเหยื่อของระบบป้องกันเป็นจ านวน 51 คน 

 
"หัวหน้าฝ่ายเควสเข้าเกมที่บริษัท ผมเป็นคนเฝ้าหน้าจอเอง ผมเห็นแค่แสงสว่าง

วูบหนึ่ง แล้วหัวหน้าก็อยู่ในสภาพจ าศีล ผมพยายามพาเขาส่งโรงพยาบาลแล้ว แต่..." 
(พลอยชมพู, 2555ข: 150) 
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  ตัวบทนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พนักงานตกอยู่ในอาการโคม่าผ่านสายตาของคน
รอบข้าง ซึ่งเห็นเพียงแสงสว่าง และพนักงานคนนั้นก็สูญเสียสติสัมปชัญญะไป 

 
"เพ่ือปกป้องโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งเอ็นดอร์ฟิน พวกเขาใส่การโจมตีทุก

ประเภทที่มีอยู่จนเกินระดับที่สมองมนุษย์ปกติจะรับได้ พวกเขาออกแบบไอเทมป้องกัน
และอาชีพที่สามารถปกป้องคนที่จะลงไปเอาโปรแกรมในภายหลังไว้ แต่สิ่งเหล่านั้นสร้าง
ได้ยาก เพราะมันต้องตรงกันทุกโค้ด และมีรหัสผ่านที่จีเอ็มแต่ละคนในทีมแยกกันตั้งโดย
ที่คนอื่นไม่รู้ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างไข่มังกรไว้ให้ทุกคน" 

(พลอยชมพู, 2555ข: 103) 
"ใช่ค่ะ ในตอนท้ายๆ คุณเคนจิพูดถึงแผนส ารอง เผื่อว่าตัวเองจะต้องโดนกักใน

ไข่มังกร เขาให้จีเอ็มเงาคนนี้เอาอะไรบางอย่างไปซ่อนในเกม ของสิ่งนั้นติดเงื่อนไขใน
การพัฒนาหลายขั้นตอนมาก แต่เป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดมังกรนรกานต์ในนรกไม่ให้โจมตี
คนที่ลงไป" 

(พลอยชมพู, 2555ข: 127) 
  ตัวบทนี้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้พนักงานและผู้เล่นจ านวนหนึ่งอยู่ในอาการโคม่า 

ซึ่งเป็นเพราะผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เกมออนไลน์พัฒนาโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งเอนโดรฟิน ซึ่งสามารถใช้
ในทางการแพทย์และใช้ในทางการค้ายาเสพติดได้ จึงตั้งโปรแกรมป้องกันให้ท าอันตรายคนที่อยู่ในเขตนรก
ของเกม โดยตั้งเงื่อนไขเฉพาะส าหรับคนที่จะลงไปเอาโปรแกรม โดยลักษณะดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับ
เกม .hack ที่ตัวเอกมีก าไลที่ท าให้สามารถต่อสู้กับศัตรูที่เกิดจากบัคของเกมได้ 

 
ในสายตาของเธอมีแต่พรมแดงที่ลาดยาวเป็นทางเดิน น าไปสู่ภาพคนไข้ที่นอน

ไม่ฟ้ืนอยู่บนเตียงในสถานพยาบาลซึ่งฉายชัดอยู่ตรงหน้า 
(พลอยชมพู, 2555ข: 221) 

"ปัญหาคือคนที่นอนอยู่ในรูปนั่นเป็นจีเอ็มทั้งหมด และมีจีเอ็มอีกหลายคนที่
เสียชีวิตไปอย่างมีเงื่อนง า ทางต ารวจจึงสงสัยว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น พวกเขาจึง
ขอให้ช่วยคนพวกนี้ให้ได้เป็นการเร่งด่วนก่อน เมื่อพวกเขาฟ้ืน เราก็จะได้รู้ว่าเกมนี้มี
ปัญหาอะไรแน่" 

(พลอยชมพู, 2555ข: 222) 
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  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นภาพของผู้ที่ถูกสัตว์เวทในนรกจู่โจมจนตกอยู่ในอาการ
โคม่า และในตัวบทที่สองได้ให้รายละเอียดเพ่ิมว่าคนไข้ที่ปรากฏอยู่เป็นพนักงานของบริษัทเกม และมีผู้ที่
เสียชีวิตอีกด้วยเพื่อย้ าให้เห็นความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
"จากข้อมูลที่มิคาเอลหามาได้ ทันทีที่นรกเปิด สัตว์เวทจากนรกจะบุกขึ้นมาที่จุด

เทเลพอร์ตของแต่ละกิลด์ทันที สัตว์เวทพวกนี้จะร้ายกาจกว่าสัตว์เวทระดับเดียวกันใน
ทวีปใหญ่มาก และตัวที่มีไอสีด าปกคลุมจะสามารถท าให้เกิดการบาดเจ็บจริงๆ ได้หากผู้
เล่นมีพลังป้องกันไม่เพียงพอ" 

... 
"บาดเจ็บจริง!" มังกรขาวอุทาน "คุณหมายความว่า มันจะท าให้ผู้เล่นต้องไป

นอนโรงพยาบาลเหมือนคนพวกนี้เหรอครับ" 
(พลอยชมพู, 2555ข: 222) 

  ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในส่วน
ของสัตว์เวทที่มีไอสีด าที่สามารถท าให้ผู้เล่นตกอยู่ในสภาพเดียวกับพนักงานของบริษัทเกมทั้ง 51 คนได้ 

 การน าวแนวการแต่งเรื่องของรรณกรรมแนวเกมออนไลน์ของญี่ปุ่นมาใข้ในนวนิยายแนว
เกมออนไลน์ของไทยเพ่ือท าให้เรื่องราวสนุกตื่นเต้นน่าติดตามมากขึ้น ด้วยการแทรกอันตรายที่มีผลต่อ
ชีวิตของผู้เล่นลงไปในเกมผ่านการกระท าของกลุ่มตัวร้าย ซึ่งกลุ่มตัวเอกต้องหาทางแก้ไขปัญหาใน
ภายหลัง 
  

1.4. ภาพยนตร์ 
1.4.1. ภาพยนตร์ Star Wars 

  Star Wars เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟ ก ากับโดย จอร์จ ลูคัส มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงคราม
อวกาศระหว่างฝ่ายกบฏและฝ่ายจักรวรรดิ มีกลุ่มตัวละครที่มีความส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ อัศวินเจได ซึ่งเป็นนักรบที่ใช้พลังพิเศษ และดาบล าแสงในการต่อสู้ (Wikipedia, 
2015) 

 การอ้างถึงภาพยนตร์ Star Wars ปรากฏในนิยายเรื่อง Real Dream Online ตอนที่
กลุ่มของมุรามาสะในวัยหนุ่มได้ต่อสู้กับศัตรูที่มาจากนอกโลก ซึ่งอาวุธที่มุรามาสะตีขึ้นในตอนนั้นไม่
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สามารถท าอันตรายศัตรูได้ มุรามาสะจึงใช้ดาบเลเซอร์ที่เก็บได้จากการผจญภัยครั้งก่อนมาใช้จัดการศั ตรู 
โดยดาบล าแสงดังกล่าวเป็นแบบเดียวกับดาบล าแสงที่อัศวินเจไดใช้ในภาพยนตร์ 

 
"แฮ่ก...แฮ่ก...ตัวบ้าอะไรตายยากตายเย็น ถึงขนาดต้องใช้บีมเซเบอร์ที่ข้าเก็บไว้เลยเหรอ

เนี่ย" 
มุรามาสะนั่งลงกับพ้ืนด้วยความเหนื่อยอ่ออน บริเวณรอบๆ เสียหายจนไม่เหลือความ

สวยงามอีก แม้ยากจะยอมรับก็ตาม แต่อาวุธที่เขาตีขึ้นนั้นยังมีความรุนแรงห่างไกลจากดาบ
ล าแสง ที่เขาพบในโบราณสถานในการเดินทางก่อนหน้านี้มากนัก  

(Lilin 2555: 278) 
 จากตัวบทนี้กล่าวถึงดาบล าแสง หรือบีมเซเบอร์ ซึ่งเป็นอาวุธที่ล้อมาจากไลท์เซเบอร์ใน

ภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์ และสื่อบันเทิงอ่ืนๆ ซึ่งผู้แต่งน ามาใช้เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน เนื่องจากมุรามาสะ
เป็นช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงแต่กลับเลือกใช้ดาบล าแสงแทนที่จะเป็นดาบเหล็กท่ีตัวเองตีขึ้นมาแทน 

 
1.4.2 ภาพยนตร์แนวคาวบอย 

 ภาพยนตร์แนวคาวบอย คือ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ทศวรรษที่ 19 โดยมีตัวเอกเป็นคาวบอยแต่งกายโดยสวมหมวกปีกกว้าง เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว 
รองเท้าหนัง และมีซองใส่ปืนพกบริเวณต้นขาโดยคาดไว้กับเข็มขัด คาวบอยบางคนจะสวมเสื้อคลุม เสื้อ
แขนกุด หรืออาจสวมผ้าคลุมเพ่ือปกปิดตัวตน  มีเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมของลูกผู้ชาย ความเป็น
สุภาพบุรุษ การเสียสละปกป้องความยุติธรรม การปกป้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า แสดงให้เห็นความ
ตื่นเต้นจากการแสวงโชคและผจญภัยในดินแดนตะวันตก บางเรื่องเน้นถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละของ
วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกอเมริกา เป็นต้น (Marlboro, 2554) 

 ภาพยนตร์คาวบอย ในเรื่อง Real Dream Online มีการสร้างน าวรรณกรรมจาก
ภาพยนตร์แนวคาวบอยมาใช้เพียงตอนเดียว คือ ตอนที่ตัวเอกเปลี่ยนอาชีพเป็นมือปืน โดยตัวละครที่
เปลี่ยนอาชีพให้ตัวเอกแต่งกายแบบคาวบอย และสาธิตวิธีการยิงปืนและการใช้ท่าไม้ตายโดยล้อเลียนจาก
ภาพยนตร์คาวบอย 
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ถ้าคิดว่าตึกท่ีสูง 8 ชั้น เป็นตึกที่แปลกแยกท่ีสุดแล้วละก็ คุณคิดผิด เพราะตอนนี้เมอร์บิ-
อุสและกูมิโฮยืนอยู่หน้าตึกที่แปลกแยกมากที่สุดแล้ว มันเป็นอาคารเดียวของเมืองนี้ที่สร้างด้วยไม้ 
มันเป็นอาคารเดียวของเมืองนี้ที่เขียนไว้ว่า Saloon ที่ให้บรรยากาศแบบตะวันตกโบราณสุดๆ   

(Lilin, 2555: 82) 
 จากตัวบทนี้แสดงให้เห็นอาคารที่ใช้เปลี่ยนอาชีพมือปืน ตัวอาคารสร้างจากไม้เป็นทรง

ตะวันตกตามแบบที่เห็นได้ในภาพยนตร์แนวคาวบอย ซึ่งแตกต่างจากอาคารอ่ืนๆ ภายในเมืองอย่างมาก
จนเมือบิอุสรู้สึกผิดสังเกต 

 
ชายวัยกลางคน ตัวสูง ผอม หนวดเคราแข็งข้ึนแค่สั้นๆ ใส่ชุดแนวคาวบอยเข้ากับสถานที่ 

เดินออกมาจากหลังร้านมายังด้านหน้าของเมอร์บิอุส   
(Lilin, 2555: 83) 

 ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็น NPC ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนอาชีพผู้เล่นให้เป็นมือปืน โดยผู้แต่งใช้
ค าอธิบายการแต่งตัวว่าแต่งตัวแบบคาวบอย ซึ่งเพียงพอที่จะท าให้ผู้อ่านที่มีประสบการณ์ไม่สูงมาก
สามารถจินตนาการภาพตามได้ 
 

1.5. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ตัวบทที่มีที่มาจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ คือตัวบทที่น าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือประวัติ

ของบุคคลน ามาดัดแปลง เติมแต่ง และน ามาใช้ในนวนิยาย โดยผู้วิจัยพบว่ามีเพียงการใช้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวตะวันออกเท่านั้น คือ เรื่องราวของมุรามาสะ 

1.5.1. ช่างตีดาบมุรามาสะ 
 มุรามาสะ เป็นช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 14 – 16 มุรามาสะเป็นช่างตีดาบที่มี

พรสวรรค์ ท าให้ดาบที่ตีขึ้นมาเป็นดาบชั้นเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้คนจึงยกให้เป็นต านาน
เทียบเท่ามาซามุเนะ ที่เป็นช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง แต่มุรามาสะเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายและบ้าคลั่ง 
ท าให้ดาบที่มุรามาสะตีขึ้นมีค าสาปติดอยู่ คือ เมื่อชักดาบออกจากฝักแล้ว ดาบเล่มนั้นต้องได้ดื่มเลือด
มนุษยจ์ึงจะยอมกลับเข้าฝัก ท าให้ในภายหลังมีการออกกฎว่าห้ามใช้ดาบของมุรามาสะอย่างเด็ดขาด 

 ในเรื่อง Real Dream Online มุรามาสะเป็นช่างตีดาบที่อาศัยอยู่ในปราสาทกลไก ใน
เมืองซากุระ และฝึกฝนทักษะตีดาบของตนเองเพ่ือใช้ต่อกรกับศัตรูที่พวกตนเคยพบในอดีต มุรามาสะ
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สามารถตีอาวุธชั้นเลิศได้มากมายเช่นเดียวกับต านาน แต่ในด้านอุปนิสัย มุรามาสะในเรื่องเป็นเพียงชาย
ชราใจร้อนคนหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นคนดุร้าย ดาบที่ตีออกมาจึงเป็นดาบชั้นเลิศท่ีไม่มีค าสาปติดอยู่ 

 
ชายชราในกระท่อมตกใจจนลุกพรวดขึ้น เขามีผมสีเงินและแต่งตัวด้วยผ้าฝ้ายสีเทาดู

เรียบง่าย แม้ว่าใบหน้าของชายคนนี้ดูชรามาก แต่ร่างกายกลับดูแข็งแรงบึกบึน ตรงหน้าของเขามี
ชามข้าวเล็กๆ อยู่ 1 ถ้วย กับกับข้าวท่าทางน่ากินอีก 3 อย่าง  

(Lilin, 2556ข: 154) 
 ตัวบทนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของช่างตีดาบมุรามาสะที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็น

ชายชราที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะใช้พลังกายตีดาบอยู่เสมอ ซึ่งเป็นลักษณะที่ควรจะเป็นของช่างตีดาบ 
 

แววตาของมุรามาสะท าให้เมอบิอุสถึงกับนิ่งไป ภายในนั้นส่งผ่านความเป็นห่วงแม่ลูก
จิ้งจอกออกมาอย่างชัดเจน จนราวกับช่างตีดาบในต านานคนนี้ก าลังฝากฝังลูกสาวของตนเอง
ให้กับเขาก็ไม่ปาน...  

(Lilin, 2556ข: 157) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของมุรามาสะว่าเป็นคนอ่อนโยน และเป็นห่วงคนที่
ตนเองรู้จักแม้ว่าจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตนเองอยู่เป็นประจ าก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากมุรามาสะในบันทึก
ที่เป็นคนดุร้าย 
 

"เพราะว่าพวกเราเป็นจิ้งจอกเทพ น่าจะเคยได้ยินว่ามุรามาสะท าสัญญากับจิ้งจอก เพ่ือ
ใช้เพลิงจิ้งจอกในการตีดาบ จิ้งจอกในต านานนั่นก็คือพวกเราเองค่ะ" 

(Lilin, 2556ข: 155) 
มุรามาสะตอบ ถ้าต้องการได้ดาบที่ดีก็ต้องใช้เพลิงจิ้งจอกในการตีดาบ แต่แบบนั้นมัน

สิ้นเปลืองเกินไปเพราะค่าเหนื่อยของเหล่าจิ้งจอกคืออาหารจ านวนมาก เขาจึงลดต้นทุนด้วยการ
ใช้วิญญาณสีน้ าเงินมาลองตีดาบดู แม้คุณภาพไม่ได้ครึ่งของที่ใช้เพลิงจิ้งจอกตี แต่ถ้านับเป็นแค่
การซ้อมมือก็ไม่เลวนัก  

(Lilin 2556ข: 156) 
  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการตีดาบของมุรามาสะที่สามารถใช้ไฟที่ไม่ได้
เกิดข้ึนตามธรรมชาติในการตีดาบ ท าให้สามารถผลิตอาวุธที่มีความสามารถสูงออกมาได้ 
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มุรามาสะเปิดประตูของกระท่อมข้างๆ ต่อหน้าพวกซาชิมิที่ท าเอาจอมยุทธ์หนุ่มถึงกับอ้ึง 

เพราะว่าในกระท่อมนี้มีดาบเรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ละเล่มล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง ตอนแรกเขาคิดว่ามุรามาสะคงจะตีได้แต่ดาบญี่ปุ่น แต่ในคลังเก็บดาบนี้มีดาบทุกแบบที่
เขารู้จักเลยทีเดียว 

โดยดาบแต่ละเล่มที่หยิบขึ้นมาล้วนเป็นดาบระดับ 8 – 9 ทั้งสิ้น 
(Lilin 2556ข: 161) 

  ตัวบทนี้แสดงให้เห็นอาวุธที่มุรามาสะตีขึ้น ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายและต่างก็เป็นอาวุธ
ระดับสูง แสดงให้เห็นว่ามุรามาสะเป็นช่างตีดาบที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธกว้างขวาง 
ไม่จ ากัดเฉพาะดาบญี่ปุ่นเท่านั้น 
 

ฉึก 
หนุมานที่ก าลังจะพูดเยาะเย้ยศัตรูของเขาหยุดพูดทันทีเมื่อได้ยินเสียงของส้อมที่แทงเข้า

ไปในผลึกแก้วระดับ 10 ได้อย่างง่ายดาย ส่วนลีอาที่เมื่อเห็นว่าการโจมตีของเธอเป็นผลก็ยิ้ม
ออกมาทันท ี

... 
เมื่อลีอาคิดว่าน่าจะสามารถดึงลูกแก้วออกมาได้แล้ว เธอก็พลิกตัวลงมาเอาเท้าทั้งสอง

ข้างถีบต้นคอของหนุมานอย่างแรง โดยออกแรงดึงส้อมในมือออกมาด้วย 
(Lilin, 2556ง: 65) 

 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นความสามารถของอาวุธที่ตีขึ้นโดยมุรามาสะ แม้ว่าจะมีรูปร่างเป็น
ส้อมแต่ก็สามารถเจาะเผลึกแก้วที่เป็นอุปกรณ์ระดับ 10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับสูงได้อย่างง่ายดาย 

 จากตัวบทที่กล่าวมาได้ข้อสรุปว่า มุรามาสะมีลักษณะใกล้เคียงกับต านานต้นฉบับ คือ 
เป็นช่างตีดาบที่มีความรู้เรื่องอาวุธแตกฉาน และใช้เพลิงจิ้งจอกในการตีอาวุธท าให้ได้อาวุธที่มีคุณภาพสูง 
แต่ในด้านอุปนิสัยเป็นชายชราที่รักสงบและมีนิสัยอ่อนโยน แตกต่างจากต านานดั้งเดิมท่ีเป็นคนดุร้าย 

 
 
 
 



164 
 

 
  

1.6. เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ 
1.6.1. ปัญญาประดิษฐ์ 

 ปัญญาประดิษฐ์ มากจากภาษาอังกฤษค าว่า Artificial Intelligence หรือนิยมเรียกกัน
โดยย่อว่า A.I. เป็นการทดลองที่ประดิษฐ์ให้คอมพิวเตอร์สามารถมีความคิดและตอบโต้ต่อสถานการณ์
ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งจากมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ คือ การท าให้
ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และโต้ตอบตามสถานการณ์ได้เหมือนกับมนุษย์ 

 แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เริ่มตื่นตัวในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยมี George 
Boole เป็นผู้เริ่มวางแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และมีนักวิจัยมากมายช่วยกันพัฒนาระบบขึ้นมาจน
เกิดเป็นเลขฐาน 2 คือ 0 และ 1 ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  หลังจากนั้น
ปัญญาประดิษฐ์ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากโปรแกรมที่ใช้บันทึกและค้นหาข้อมูลต่างๆ พัฒนา
เป็นโปรแกรมช่วยด้านการค านวณและการสุ่มตัวอย่าง และพัฒนาเป็นโปรแกรมที่จดจ าการกระท าและ
คาดเดาความต้องการของผู้ใช้ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาไปจนถึงระดับที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถ
ตอบสนองและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมเล่นหมากรุกที่สามารถเอาชนะนักเล่ น
หมากรุกระดับสูงสุด โปรแกรมควบคุมอัตโนมัติของยานพาหนะให้เดินทางไปยังที่หมายโดยไม่ต้องใช้
คนขับ และปัญญาประดิษฐ์ที่เอาชนะนักบินของกองทัพสหรัฐในโปรแกรมจ าลองการขับเครื่องบินรบ เป็น
ต้น (Wikipedia, 2017) 

 ทางด้านวรรณกรรมได้น าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วง
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดเป็นของตนเกิดขึ้นมากมาย เช่น 
Rossum’s Universal Robots (1921) ของ Karel Capek, Frankenstein (1970) ของ Mary Shelly, 
Astroboy (1952) ของ Osamu Tezuka 

 ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ได้น าแนวคิดเรื่องปัญญาประดิษฐ์มาใช้ โดยตัวละครทุกตัว
ที่ไม่มีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมมีความสามารถในการคิด และการตัดสินใจแตกต่างกันไปตามสติปัญญาและ
เผ่าพันธุ์ โดยตัวละครที่เป็นตัวละครหลักสามารถมีความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจ และการแสดงออก
เหมือนมนุษย์ทุกประการ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการผสมผสานวรรณกรรมแนวอ่ืนในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 

จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนใช้การดัดแปลงและผสมผสานเพ่ือสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ และเพ่ือท า
ให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1. เพ่ือสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ 
นวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็นงานเขียนแนวบันเทิงคดีที่ผู้แต่งเขียนขึ้นเพ่ือถ่ายทอดจินตนาการ

เกี่ยวกับการผจญภัยในโลกของเกม ซึ่งกล่าวได้ว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนานเป็นส าคัญ การใช้ตัวบทอ่ืนในนวนิยายแนวเกมออนไลน์จึงเกิดจากการที่ผู้แต่ง
ต้องการให้ตัวละครผจญภัยและพบเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาจากตัวบทต้นฉบับ โดยจินตนาการว่าทั้งสองฝ่าย
จะส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในรูปแบบใด และในบางครั้งยังน าตัวบทมากกว่าหนึ่งที่มามาประกอบ
ร่วมกันกลายเป็นเหตุการณ์ใหม่ท่ีน่าสนใจ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1. ท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
 การใช้วรรณกรรมอ่ืนในนวนิยายแนวเกมออนไลน์นิยมใช้โดยการดัดแปลงเพ่ือให้เข้ากับ

เรื่องราวของนวนิยายเรื่องนั้นๆ ผลจากการดัดแปลง และการผสมผสานระหว่างวรรณกรรมที่มีที่มา
แตกต่างกันท าให้ตัวบทที่เป็นผลจากการผูกเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกันแตกต่างจากต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นความ
แปลกใหม่ที่พบได้จากการน าวรรณกรรมหลายๆ เรื่องมาผสมผสานกัน โดยนวนิยายแต่ละเรื่องมีการน า
วรรณกรรมแนวอื่นมาใช้เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ ดังนี้ 

 
อาหมวยออนไลน์ 
แม้ในขณะนี้ ลุงบรรณารักษ์ตกลงจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเต็มที่ ถึงขนาดจะยอม

เปิดเผยขั้นตอนการท าเควสเพ่ือเปิดนรกและให้ข้อมูลสนับสนุนตลอดการท าเควสก็ตาม แต่ทาง
ต ารวจไม่ยอมเสี่ยงให้ประชาชนที่ไม่เก่ียวข้องต้องมารับอันตราย หรือปล่อยให้คนร้ายหลุดรอดไป
อย่างเด็ดขาด ดังนั้นทางต ารวจจึงไม่สามารถแบ่งก าลังมาช่วยเหลือคนที่ยังหลับไม่ตื่นได้ ภาระใน
เรื่องนี้จึงตกมาท่ีมิคาเอลเต็มๆ 

ชายหนุ่มนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้น “ถ้าอย่างนั้น ผมคงต้องขอให้กิลด์ใหญ่ทั้งห้าเข้ามา
ช่วยอย่างเต็มตัว” 

(พลอยชมพู, 2555ข: 174) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่มีปัญหาผู้ไม่ประสงค์ดีเข้า

มาในเกมเพ่ือน าโปรแกรมที่พัฒนาในเขตนรกมาใช้หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ พร้อมกับปัญหาผู้เล่นตก
อยู่ในอาการโคม่า ซึ่งในเรื่องนี้ฝ่ายผู้บริหารเกมได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งการให้ข้ อมูลแก่ต ารวจ 
และการหาวิธีแก้ไขปัญหาถึงขนาดร้องขอให้กิลด์ใหญ่ทั้งห้าที่เป็นผู้เล่นทั่วไปเข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้ง
เ ห ตุ ก า รณ์ ดั ง กล่ า ว ยั ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต า ร วจ เ ข้ า ม าช่ ว ย จั ด ก าร เ รื่ อ งหนึ่ ง  ซึ่ ง แ ตกต่ า ง จ าก 
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นวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่องก่อนๆ ที่ฝ่ายบริการเกมส่วนมากต้องการบิดบังข้อมูลเรื่องอันตรายที่แฝงอยู่
ในเกมจากผู้เล่นและต ารวจ โดนจะหาทางแก้ปัญหากันเอง หรือแม้กระทั่งเตรียมยุติการให้บริการเกมเพ่ือ
หนีปัญหา 

 
“เข้าใจว่ายังไงเหรอ?” 
“ก็เครื่องคิดเลขมันคิดได้แต่เลขไง มันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะอ่ิม” เจ้าลูกเจี๊ยบน้อยเฉลย 
“ยังไงอะ” ตากล้องที่ไม่มีอะไรท าตัดสินใจเข้าร่วมวงสนทนากับเด็กๆ 
“ก็ลูกชิ้นไง มี 1 ไม้ แบ่ง 6 คน มันก็คิดได้ว่าได้คนละลูก แต่มันไม่รู้หรอกว่า ได้กินแค่ลูก

เดียวมันไม่อ่ิม” 
(พลอยชมพู, 2555ข: 240) 

 ตัวบทนี้เป็นการสนทนาระหว่างสัตว์เวทสองตัวที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับผู้
เล่นที่เป็นตากล้องอีกหนึ่งคน ซึ่งคุยกันเรื่องการแบ่งลูกชิ้นระหว่างพวกเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นว่าพวก
สัตว์เวทไม่ได้คิดเพียงข้อเท็จจริงจากโปรแกรมในตัว แต่ยังค านึงไปถึงความต้องการทางร่างกายอย่าง
ความรู้สึกหิวหรืออ่ิมด้วย อีกทั้งตัวบทนี้ยังเป็นการพูดคุยในเรื่องทั่วไป ซึ่งปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไปมักจะ
ไม่คิดค านวณสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อการท างาน แต่ผู้แต่งได้ดัดแปลงให้ตัวละครเหล่านี้มีความสามารถด้านการ
คิดและบุคลิกคล้ายกับเด็กที่ห่วงเรื่องอาหารการกินเหมือนเด็กท่ัวไป 

 
Rabbit Saga 
รีอากัดฟันโมโหคิดจะหาทางแย่งร่างตัวเองคืนมาให้ได้ก็ต้องอ้าปากค้างเป็นรอบที่

เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เมื่ออยู่ๆ แผ่นหลังส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้ามาปิดบังนั้นกลับมีเข็มนาฬิกาจ านวนมาก
ทิ่มแทงทะลุออกมาราวกับเล่นกล 

ทั้งเข็มนาฬิกาที่มีลักษณะเหมือนเข็มยาวทิ่มเฉียงออกมาด้านบน และเข็มสั้นที่ทิ่มเฉียง
ลงมาด้านล่างเรียงแถวโค้งกันอย่างงดงาม จนกระทั่งดูเหมือนเข็มเหล่านั้นจะทิ่มออกมาจนสุด
ความยาว แต่ละเข็มมีลักษณะและความหนาบางต่างกัน จนเข็มทั้งสองแบบก็ค่อยเบนแยกตัวทั้ง
ซ้ายและขวาออกมา เชื่อมต่อกันราวกับเป็นฟันเฟือง  

(Red Rose Sugar, 2557ค: 252) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ร่างกายของรีอากลายสภาพเป็นมนุษย์ และมีเข็ม

นาฬิกาออกมาจากร่างกายจนกลายเป็นชุดและปีก ซึ่งเป็นการดัดแปลงจากกระต่ายและนาฬิกาในนิทาน
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เรื่องอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ จากกระต่ายขี้กลัวที่ไม่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหญิงสาวที่ มี
ความสามารถพอจะต่อสู้กับตัวละครระดับสูง 

 
 Real Dream Online 

‘หัตถ์แห่งเมอบิอุส หลุมขาว กระสุน 416MM HE Type’ 
ฉึก!!! 
10,000 
“อ๊าก...เจ้าท าอะไรข้าเนี่ย” 
หนุมานร้องลั่นอีกครั้งเมื่อเจอกระสุนปืนใหญ่ของแกมม่า โมเซ่เจาะเข้าท่ีท้องอย่างจัง 

(Lilin, 2556ง: 66) 
 ตัวบทนี้เป็นการต่อสู้ช่วงสุดท้ายของกองทัพของเมอบิอุสกับหนุมานที่เสียความสามารถ

ด้านการฟ้ืนฟูความเสียหาย ซึ่งการโจมตีของเมอบิอุสนี้เป็นการผสานวรรณกรรมหลากหลายแนว ทั้งตัว
บทเกี่ยวกับทักษะและช่องเก็บไอเทมของเกมออนไลน์ ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ และอาวุธที่
ดัดแปลงโดยอ้างอิงจากอาวุธปืนในปัจจุบัน ท าให้เกิดการต่อสู้แปลกใหม่ที่ตัวละครที่เป็นสัตว์วิเศษถูก
จัดการด้วยกระสุนปืน ซึ่งไม่ได้ถูกยิงผ่านกระบอกปืนแต่ถูกเรียกผ่านทักษะช่องเก็บของของตัวละครเอก 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์แปลกใหม่เนื่องจากตัวละครทีเป็นสัตว์วิเศษมักจะถูกจัดการด้วยอ านาจวิเศษหรืออาวุธ
วิเศษเท่านั้น 

 
“เอ่อ...ยังมีผู้เล่นที่เป็นนักเวทสายดินกับซามูไรด้วยนะครับ ที่ร่วมมือกับอัศวินมังกรคน

นั้น ดูเหมือนพวกเขาตั้งใจจะท้าชนพวกเราเต็มที่เลย” 
(Lilin, 2556ง: 160) 

 ตัวบทข้างต้นนี้แสดงให้เห็นการผสมผสานกันของต้นฉบับที่มีที่มาต่างกัน ทั้งซามูไรที่เป็น
นักรบของญี่ปุ่น จอมเวทและนักรบมังกรที่มาจากความเชื่อและนวนิยายแนวแฟนตาซีที่อิงจากทวีปยุโรป
ในช่วงยุคกลาง ซึ่งทั้งสามคนมาร่วมกลุ่มกันเป็นทีมต่อสู้ที่ดูประหลาดตาอย่างมาก 

 
 
 2.1.2. ท าให้เกิดความหมายใหม่ของตัวบท 
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 การท าให้เกิดความหมายใหม่นี้เป็นการน าตัวบทที่เป็นตัวละคร ฉาก หรือเหตุการณ์
ต่างๆ น ามาดัดแปลงและผสมผสานในนวนิยาย โดยท าให้ความหมายของการกระท า หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในนวนิยายแตกต่างไปจากวรรณกรรมต้นฉบับ เช่น ตัวละครเอกในต้นฉบับเป็นตัวละครฝ่ายดี แต่
ในนวนิยายตีความการกระท าให้เป็นตัวละครฝ่ายร้าย หรือเหตุการณ์ที่มีอันตรายต่อชีวิตคนเป็นจ านวน
มาก ถูกท าให้เป็นเรื่องเล่าสมมุติในนวนิยายสมัยใหม่ เป็นต้น 

 
อาหมวยออนไลน์ 
“งั้นจะพาไปล่ามังกร ไปไหม” มังกรขาวถาม 
“ไปๆ โกเลมน้อยไป นายหญิงไปกับโกเลมน้อยนะ ไปล่ามังกรกัน เอามังกรตัวสีฟ้า ตัว  

สีเขียว แล้วก็ตัวสีน้ าตาล” โกเลมน้อยรีบตอบยาวเหยียด กลัวมังกรขาวจะเปลี่ยนใจ 
คนชวนถึงกับอ้าปากค้าง ไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันเลือกสีมังกรอย่างกะเลือกสีลูกโป่ง นี่มันรู้ไหม

ว่ามังกรวารี มังกรวายุ กับมังกรปฐพีมันอยู่คนละที่! 
(พลอยชมพู, 2554ข: 154) 

 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความหมายของมังกร ที่ตามต านานต้นฉบับเป็น
สัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งจนเกือบจะไร้เทียมทาน แต่จากการผสมผสานเข้ากับตัวบทที่เป็นเกมออนไลน์และตัว
บทของโกเลมที่ถูกดัดแปลง ท าให้มังกรกลายเป็นสัตว์ประหลาดในเกมประเภทหนึ่งที่แข็งแกร่ง แต่ยังอยู่
ในระดับที่ผู้เล่นที่มีความสามารถสูงในระดับหนึ่งสามารถจัดการได้อย่างไม่ยากนัก จนสามารถออกล่าเพ่ือ
หาวัตถุดิบมาสร้างไอเทมที่ต้องการได้ ทั้งยังท าให้โกเลมที่ในต านานต้นฉบับมีศักยภาพต่ ากว่ามังกรอย่าง
มากมีความสามารถมากพอจะเข้าร่วมทีมล่ามังกรได้ และยังมองมังกรเป็นเหมือนลูกโป่งที่สามารถเลือกได้
ตามต้องการ 

 
"ด่านข้างในคือแผ่นเขาชนกันกับทะเลลาวา ไม่มีใครผ่านมันไปได้ เจ้าต้องรอจนถึงเที่ยง

คืน แผ่นหินจะหยุดเคลื่อนไหว ความร้อนจะลดระดับ ลูกไฟจะลดการปะทุ เหลือเพียงลาวาที่
พร้อมเผาพวกเจ้าเป็นเถ้าถ่าน เจ้าจะเห็นประตู เจ้าต้องหาทางเข้าประตูนั่นให้ได้" 

(พลอยชมพู, 2554ก: 122) 
 ตัวบทนี้เป็นการน าด่านหนึ่งในศึกไมยราพของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาเป็นอุปสรรค

ให้ผู้เล่นต้องผ่านไป เพ่ือไปยังจุดหมายที่มีรางวัลจากการผ่านด่านรออยู่ แตกต่างจากต านานต้นฉบับที่ 
หนุมานต้องผ่านด่านต่างๆ ของไมยราพไปเพ่ือช่วยพระราม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการบุกฐานที่มั่น
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ของศัตรูเพื่อชิงตัวประกัน เป็นการผ่านการทดสอบเพ่ือรับรางวัล แม้ว่าตัวด่านจะเพ่ิมรายละเอียดให้ผู้เล่น
สามารถผ่านเข้าไปได้ แต่ก็ยังมีความยากอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับความสามารถของตัวละครในเรื่อง ท า
ให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้ว่าตัวละครในเรื่องจะผ่านด่านดังกล่าวไปได้อย่างไร 
 

Rabbit Saga 
“พวกพ่ีไซเขาไม่รู้หรอกว่าพ่ีเป็นอะไร ทักษะของพ่ีเปลี่ยนไปถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย ตอนพ่ี

มาเล่นเกมพ่ีไม่คิดว่าจะได้เจอพ่ีไซ แล้วตอนนั้นพี่ก็ปลอมตัวอยู่พอดี ก็เลยไม่ได้บอกใครเรื่องเผ่าที่
แท้จริง” พาราฟินตอบแบบนี้รีอาก็งง 

“ท าไมล่ะคะ” เธอไม่คิดว่าพวกไซมอนต์ถ้ารู้ว่าพาราฟินเป็นอะไรแล้วจะรังเกียจสัก
หน่อย อย่างน้อยถ้าท าให้น้องสาวทองอ่ิมได้ ไซมอนต์ก็น่าจะยอมให้พาราฟินกัดสักจึ้กสองจึ้ก 

“พ่ีไม่อยากให้พวกพ่ีเขาเดือดร้อนเวลาพี่ถูกตามล่า” 
(Red Rose Sugar, 2557ข: 49-50) 

ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุผลที่พาราฟินที่เป็นเผ่าแวมไพร์ไม่ยอมบอกความจริงแก่กลุ่ม
ของตนว่าเป็นเพราะกลัวว่าเพ่ือนๆ จะเดือดร้อนตอนที่ตนเองถูกกลุ่มแวมไพร์ฮันเตอร์ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาต
ของเผ่าตามล่า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณะของแวมไพร์ที่เป็นตัวร้ายซึ่งแฝงตัวเป็นมนุษย์เพ่ือหลอกลวง
และหาข้อมูลของเหยื่อ เป็นหนึ่งในตัวละครฝ่ายดีที่เก็บซ่อนความลับเพราะค านึงถึงผู้อ่ืน 

 
Real Dream Online 
อีฟริกเป็นคนที่สบายที่สุดในฝ่ายเมอบิอุส เพราะว่าอาวุธธรรมดาแทบไม่ระคายผิวของ

เขาเลย แค่เหวี่ยงค้อนทองไปมา ทหารเงือกก็ตายกันเป็นแถบๆ แล้ว แถมทุกครั้งที่ทหารเงือกวิ่ง
ใกล้เขา ค่าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับทหารเหล่านั้นเอง เป็นเพราะไฟที่ลุกท่วมตัวของอสูรไฟ
ตลอดเวลา ท าให้ทหารสุดหล่อต้องวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทัน 

(Lilin, 2556ข: 75) 
ตัวบทนี้เป็นการผสมผสานวรรณกรรมทีมีที่มาสองแห่ง คือ อีฟรีทของเกม Final 

Fantasy กับเงือกตามต านานความเชื่อของชาวยุโรปเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างภูตแห่งน้ าและไฟ 
โดยไฟที่น่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลับเป็นฝ่ายไล่ต้อน ท าให้สถานการณ์พลิกจากความคาดหมายของ
ผู้อ่าน และท าให้ผู้อ่านคาดหวังต่อไปว่าฝ่ายเงือกจะแก้ทางอย่างไร 

 



170 
 

 
  

ถ้าเกิดศัตรูมีความสามารถในการฟ้ืนตัวขั้นสุดยอด ก็ต้องฆ่าในทีเดียวเท่านั้น 
"เรื่องนั้นข้าเคยลองแล้ว ถึงข้าจะใช้ไม้ตายด้วยพลังทั้งหมดเพ่ือเผามันในทีเดียวก็ตาม 

แต่ระหว่างที่ถูกโจมตีอยู่มันก็ยังสามารถฟ้ืนตัวไปด้วยได้ ต่อให้ตัดคอมันก็ยังรักษาทัน" 
(Lilin, 2556ง: 160)  

  ตัวบทนี้กล่าวถึงความสามารถการฟ้ืนตัวของหนุมาน ซึ่งตัวละครจากรามเกียรติ์เป็นตัว
ละครที่มีฤทธิ์มากเนื่องจากเป็นตัวละครจากเทวต านาน เมื่อน ามาใช้ในนวนิยายผู้เขียนได้ดัดแปลงโดยท า
ให้หนุมานเป็นตัวละครที่มีความสามารถสูง แต่ไม่สูงจนผู้เล่นหรือสัตว์อสูรตัวอ่ืนไม่สามารถจัดการได้ 
ความสามารถด้านการฟ้ืนตัวก็ถูกท าให้ใกล้เคียงกับต านาน แต่ไม่ใช่เพ่ือให้สามารถเอาชนะศัตรูที่เป็นตัว
ร้ายของเรื่อง แต่เป็นการน ามาใช้เพ่ือให้ตัวละครและผู้อ่านวางแผนและคาดเดาวิธีจัดการหนุมานที่มี
ความสามารถนี้ในฐานะศัตรูของตัวเอก 
 

 2.2. เพ่ือท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 
  วรรณกรรมเป็นเรื่องแต่งที่สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งใน
วัตถุประสงค์หลักที่ผู้คนต่างยอมรับ คือ วรรณกรรมนั้นแต่งขึ้นมาเพ่ือมอบความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน 
โดยความเพลิดเพลินนี้อาจเกิดจากเนื้อเรื่อง การใช้ภาษา หรือกลวิธีการแต่งของผู้เขียนก็ได้ ซึ่งความ
เพลิดเพลินนี้ไม่จ ากัดเฉพาะวรรณกรรมที่เป็นเรื่องตลกขบขัน หรือเรื่องที่ด าเนินไปและจบลงอย่างมี
ความสุขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ที่ตัวละครตกอยู่ในภาวะคับขัน ไร้ทางออก และสิ้นหวัง ซึ่งเป็น
อารมณ์ในทางลบด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการแบ่งรสวรรณคดีของวรรณคดีสันสกฤตที่แบ่งรส
วรรณคดีไว้ 9 รส ซึ่งมีทั้งรสที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านบวก เช่นความรัก ความสนุกสนาน และรสที่เป็น
อารมณ์ความรู้สึกด้านลบ (กุสุมา รักษมณี, 2534: 21-22) โดยการน าวรรณกรรมแนวอ่ืนในผสมผสานเพื่อ
สร้างความเพลิดเพลินสามารถจ าแนกได้เป็นประเภทย่อยๆ 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.2.1. เพ่ือเร้าอารมณ์ 

 นักวรรณคดีศึกษาต่างมีความเห็นตรงกันว่า อารมณ์ เป็นสิ่งส าคัญของวรรณกรรม ดังที่
วาคภฎได้กล่าวไว้ในอลังการศาสตร์ว่า “อาหารถ้าขาดเกลือก็ไม่อร่อยฉันใด รสก็ย่อมไม่ไร้อารมณ์ฉันนั้น” 
(กุสุมา รักษมณี, 2534: 13) รสในวรรณคดีสันสกฤตมี 9 รส คือ 1. ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก)  
2. หาสยรส (รสแห่งความสนุกสนาน) 3. กรุณารส (รสแห่งความสงสาร) 4. เราทรรส (รสแห่งความแค้น
เคือง) 5. วีรรส (รสแห่งความชื่นชมในความกล้าหาญ) 6. ภยานกรส (รสแห่งความเกรงกลัว) 7. พีภัตสรส 
(รสแห่งความเบื่อระอา ชิงชัง) 8. อัทภูตรส (รสแห่งความอัศจรรย์ใจ) 9. ศานตรส (รสแห่งความสงบใจ) 
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ซึ่งรสวรรณคดีท่ีกล่าวถึงนี้คือความรู้สึกของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องซึ่งถูกเนื้อหาและกลวิธีการเขียนเร้าอารมณ์ให้
เกิดความรู้สึกร่วมข้ึนมา (กุสุมา รักษมณี, 2534: 21-22)  ซึ่งวรรณกรรมที่แต่งได้ดีจะสามารถดึงให้ผู้อ่านมี
อารมณ์ร่วมได้อย่างมากแม้ว่าเหตุการณ์ในเรื่องจะเป็นเพียงเรื่องสมมุติก็ตาม  

ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยได้น าวรรณกรรมแนวอ่ืนๆ มาผสมผสานเ พ่ือสร้าง
สถานการณ์เพ่ือเร้าอารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความสนุกสนาน ผู้วิจัยจะขอยกตัวบทจากเรื่องต่างๆ มาเป็น
ตัวอย่างแบบพอสังเขป ดังนี้ 

 
 อาหมวยออนไลน์ 

พออาหมวยบอกต่อข้อมูลนี้ หมีขาวก็ส่งสัญลักษณ์กิลด์ให้พ่ีเหยี่ยว สั่งให้พ่ีเหยี่ยวมอบ
มันให้ยุงยักษ์ ก่อนจะเก็บมันเข้าสร้อยคอนักฝึกสัตว์ แล้วส่งสร้อยคอผ่านกระเป๋าแฝดสามมาให้
อาหมวย 

อาหมวยดึงสร้อยคอออกมาจากกระเป๋า ปล่อยยุงยักษ์ปากเข็มออกมา มันบินไปวาง
สัญลักษณ์กิลด์ขุมทรัพย์เจ็ดคาบสมุทรท่ีใจกลางดอกบัว 

“ผู้เล่นตะขอกรงเล็บเหยี่ยว หัวหน้ากิลด์ขุมทรัพย์เจ็ดคาบสมุทร ชิงเทเลพอร์ตส าเร็จ” 
“ม่ายยยย! ไม่เอา! ไม่เป็นหัวหน้ากิลด์!” 
เสียงพ่ีเหยี่ยวตะโกนลั่นผ่านช่องสื่อสารมาทันทีท่ีเสียงประกาศจากระบบสิ้นสุด 

(พลอยชมพู, 2555ก: 183) 
 ตัวบทนี้เร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านรู้สึกตลกขบขันโดยให้ตัวละครในเรื่องที่ก าลังต่อสู้ในศึกชิง

เทเลพอร์ต ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญประสาทงานกันอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทั้งความสามารถการเก็บไอเทม
ของเกมออนไลน์ ผสานกับความสามารถของสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ในเทพนิยายช่วยเอาสิ่งของไปวางไว้ที่จุด
ที่ต้องการ ก่อนจะจบลงด้วยเสียงกรีดร้องของตะของกรงเล็บเหยี่ยวที่ไม่อยากเป็นหัวหน้ากิลด์หลังภารกิจ
จบลง ซึ่งจุดที่ท าให้เกิดอารมณ์ขันมากที่สุดคือการที่ตะขอกรงเล็บเหยี่ยวที่กรีดร้องในตอนท้ายให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี โดยไม่ฉุกใจว่าตนเองที่เป็นสมาชิกที่ถือสัญลักษณ์กิลด์เป็นคนต้องกลายเป็นหัวหน้า 
เนื่องจากอาหมวยไม่ใช่สมาชิกกิลด์ ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งที่ตนไม่อยากเป็น 
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Rabbit Saga 
“เวทสายกับดักประเภทระเบิดระดับ 7 ท าให้ได้แค่แขนขาดเท่านั้นเองหรอกเหรอ...

ตามปกติแรงระเบิดน่าจะท าให้บ่าหายไปจนถึงคอแท้ๆ ดูท่าเอลฟ์คนนั้นคงจะใจอ่อนเกินไปจริงๆ 
สินะ ถึงได้ลดแรงระเบิดลง เฮ้อ วีนัสครับ ผมเสียดายจัง...” 

กระต่ายที่ได้ยินชัดครบทุกคนพูดก็หลับตาแน่นลงด้วยความปวดใจ มือที่เปื้อนเลือดของ
เจ้าตัวกุมปกเสื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดไว้แน่น พร้อมกับความรู้สึกที่ร่วงหล่นไปในความมืดอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด 

หมอนี่มันบ้าเกินเยียวยาจริงๆ... 
รีอาคิดแบบนั้น พร้อมกับที่ร่างเธอและเดวิดได้ตกลงสู่เบื้องล่างของหุบเหวไปด้วยกัน 

(Red Rose Sugar, 2557ง: 68) 
ตัวบทนี้เป็นจุดจบของเหตุการณ์ที่เดวิดที่ 13 ทรยศทุกคนและจับรีอาเป็นตัวประกาศ 

ท าให้ตัวละครที่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกันกลายเป็นศัตรูหันมาท าร้ายกันเองด้วยทักษะในเกมจนรีอาที่ไม่มี
ความสามารถทางร่ายกายและเดวิดที่จับตัวรีอาเป็นตัวประกันตกลงไปในเหวลึก เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่าน
สัมผัสถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังของตัวละครที่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ให้จบลงด้วยดี เป็น
การผสมผสานระหว่างรสแห่งความแค้นเคืองที่มีต่อชะตากรรม และรสแห่งความกลัวที่หวาดกลัวว่า
สถานการณ์จะลงเอยในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด 

 
“ข้าไม่อยากตาย ข้าไม่ต้องการที่จะหายไป ข้าไม่มีวันยอมที่จะหายไป ข้าต้องมีชีวิตรอด 

ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตาม ดังนั้น...” ชินกะค่อยๆ หลับตาลง ซึบซับสายฝนที่เป็นดั่งพลังชีวิต
ของตนเองอย่างเต็มที่ ก่อนจะต่อยๆ ลืมตาที่เปลี่ยนเป็นสีทองสว่าง ดวงตาที่หยิ่งทระนงคู่นั้นหัน
มามองมิไคโดที่ยืนอยู่ตรงหน้าของตนอย่างเฉยชา 

“ดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร ข้าจะฆ่าเจ้า และออกไปทวงทุกอย่างที่เป็นของข้าคืนมา” 
(Red Rose Sugar, 2557ง: 229-230) 

ตัวบทนี้เป็นการแสดงให้เห็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างถึงที่สุดของมังกรฟ้า ซึ่ง
ค าพูดที่เลือกใช้เป็นการเน้นย้ าให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความปรารถนาที่รุนแรง ความทุกข์ และความน่ากลัว
ของตัวละครในขณะเดียวกัน 
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Real Dream Online 
“ปีกของทุกคนมีไว้เพ่ืออะไร มันก็เพ่ือเวลานี้ใช่ไหม เวลาที่ปีกทุกคู่จะออกบินไปเพ่ือ

ท าลายความมืดมิดให้สิ้น และบินฝ่าอุปสรรคท่ีขวางทางอยู่ข้างหน้า 
“ไม่ว่าพวกมันจะเป็นใคร ไม่ว่าพวกมันจะมาจากไหน แต่พวกเราจะอยู่ตรงนี้ และจะรวม

พลังกันเพ่ือฝ่าวิกฤตที่พวกมันสร้างไปด้วยกัน พวกเรา...!!! จะออกบินไปยังท้องฟ้าสีครามอันเป็น
นิรันดร์พร้อมกัน!!!” 

“สู่ท้องฟ้าอันเป็นนิรันดร์!!!” 
“สู่ท้องฟ้าอันเป็นนิรันดร์!!!” 
ทั้งคามาเอล มนุษย์และเงือก ต่างตะโกนเสียงดังพร้อมกันจนกลบเสียงการโจมตีของศัตรู

ได้หมด จากเถ้าถ่านที่ไฟมอดดับ จากเทียนเล่มเล็กในกระแสลมใหญ่ ได้ถูกไฟในใจของ 
เมอบิอุสจุดขึ้นอีกครั้ง จนไฟที่ลุกไหม้อยู่ในใจของทุกคนร้อนแรงขึ้นจนเกือบจะปะทุออกมา 
เทียนเล่มเล็กกลายเป็นกองไฟใหญ่ที่จะเผาผลาญศัตรูเบื้องหน้าให้พ่ายไป 

(Lilin, 2556ค: 195) 
ตัวบทนี้เป็นการกล่าวปลุกใจทหารก่อนเริ่มสงคราม ซึ่งผู้แต่งได้น าตัวละครจาก  3 

เผ่าพันธุ์ คือ คามาเอลที่มีศักดิ์เป็นยักษ์ มนุษย์ และเงือกมารวมพลังกันเพ่ือต่อสู้กับศัตรู ซึ่งการปลุกใจนี้
ปลุกเร้าความกล้าหาญของกองทัพจนผู้อ่านสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจน และการที่ตัวละครหลายเผ่าพันธุ์
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งท าให้ความประทับใจเพ่ิมข้ึน 

 
  2.2.2. เพ่ือสร้างความน่าติดตาม 

การสร้างความน่าติดตามของเรื่องราวเป็นผลสืบเนื่องจากการเร้าอารมณ์ของผู้อ่านให้
รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่แต่งขึ้นจนอยากอ่านตอนต่อไปของเรื่อง  โดยการสร้างความน่า
ติดตามมักจะใช้วิธีการวางปมและคลี่คลายปมของเรื่อง หรือการใช้การเกริ่นการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ใน  
อนาคตที่ก าลังจะมาถึง ส าหรับนวนิยายแนวเกมออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่อง
จากนวนิยายแนวเกมออนไลน์และนวนิยายแนวแฟนตาซีของไทยเรื่องหนึ่งจะมีจ านวนตั้งแต่ 5 เล่มขึ้นไป 
จึงต้องเขียนให้น่าติดตามเพ่ือไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกเหนื่อยหน่ายจนเลิกอ่านไปเสียก่อน โดยการน าวรรณกรรม
แนวอ่ืนมาใช้ในนวนิยายเพื่อท าให้เรื่องน่าติดตามมีดังนี้ 
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อาหมวยออนไลน์ 
“อย่า!” พ่ีงูตะโกนลั่นเมื่อหันมาเห็น แต่สายไปเสียแล้ว วินาทีที่มือเล็กๆ ของเจ้าเดรก

น้อยแตะที่เปลือกไข่ แสงสว่างก็หายวับไปจากห้อง เหลือแต่ดวงตาสีเขียวมรกตขนาดยักษ์จ้อง
ผ่านช่องระบายอากาศเข้ามา 

(พลอยชมพู, 2555ค: 126) 
เหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นระหว่างที่กลุ่มตัวเอกลอบเข้าไปเก็บไข่มังกรนรกานต์เพ่ือช่วย

ผู้ป่วยจากในนรก แต่สัตว์เลี้ยงของตัวเอกตัวหนึ่งเกิดความโลภไปสัมผัสไข่ที่ไม่เกี่ยวข้อง ท าให้แม่มังกร
นรกานต์ที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาไล่ล่าผู้บุกรุก เนื่องจากแม่มังกรนรกานต์มีการโจมตีที่ท าให้ตกอยู่ในอาการ
โคม่าหรือเสียชีวิตในความเป็นจริงได้ และมีพลังมากจนไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถจัดการได้ท าให้กลุ่มตัวเอก
ตกอยู่ในภาวะคับขัน ท าให้ผู้อ่านอยากอ่านตอนต่อไปว่ากลุ่มตัวเอกจะหนีรอดจากศัตรูตัวนี้ได้อย่างไร 

 
Rabbit Saga 
รีอากัดฟันโมโหคิดจะหาทางแย่งร่างตัวเองคืนมาให้ได้ก็ต้องอ้าปากค้างเป็นรอบที่

เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เมื่ออยู่ๆ แผ่นหลังส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้ามาปิดบังนั้นกลับมีเข็มนาฬิกาจ านวนมาก
ทิ่มแทงทะลุออกมาราวกับเล่นกล 

ทั้งเข็มนาฬิกาที่มีลักษณะเหมือนเข็มยาวทิ่มเฉียงออกมาด้านบน และเข็มสั้นที่ทิ่มเฉียง
ลงมาด้านล่างเรียงแถวโค้งกันอย่างงดงาม จนกระทั่งดูเหมือนเข็มเหล่านั้นจะทิ่มออกมาจนสุด
ความยาว แต่ละเข็มมีลักษณะและความหนาบางต่างกัน จนเข็มทั้งสองแบบก็ค่อยเบนแยกตัวทั้ง
ซ้ายและขวาออกมา เชื่อมต่อกันราวกับเป็นฟันเฟือง  

(Red Rose Sugar, 2557ค: 252) 
 ตัวบทนี้แสดงให้เห็นฉากแปลงกายของรีอาขณะที่ก าลังเผชิญหน้ากับมังกรฟ้าและเท็นงุ

ซึ่งเป็นศัตรูที่มีพลังมาก ท าให้มีลักษณะคล้ายกับฉากแปลงร่างเพ่ือต่อสู้กับศัตรูในการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งผู้อ่าน
เกิดความตื่นเต้นและสนุกสนานว่าสถานการณ์การต่อสู้ที่เดิมทีตัวเอกถูกโจมตีจนเสียชีวิตในทีเดียวจะ
เปลี่ยนไปในทิศทางใด 

 
“ช่วยเบามือหน่อยนะครับวีนัส ดูเหมือนผมจะไม่ไหวอีกแล้ว” รีอาที่อยู่ในลังอ้าปากค้าง

แทบกรี๊ดทันทีที่ได้ยินชื่อที่คุ้นเคย แถมตามด้วยคีย์เวิร์ดที่น่าถีบนั่นอีก 
ชะ ชัดเลย... 
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เมื่อเสียงทุ้มนุ่มเอ่ยจบ ร่างของชายหนุ่มแปลกหน้าก็ค่อยๆ ไหลไปตามขอบประตู ก่อน
จะนอนกองสลบอยู่ท่ีพ้ืนไปเฉยๆ ท่ามกลางความงุนงงของผู้ที่อยู่ในห้องท้ังหมด 

ส่วนรีอานั้นแม้จะงง แต่ก็งงคนละแบบกับผู้อื่น เธองงว่าไอ้หมอนี่มันมาได้ไง! 
เดวิด ไมเคิลแองเจโลที่ 13 
มันโผล่มาจากหลุมไหนเนี่ยะ!! 

(Red Rose Sugar, 2557ค: 62-63) 
 ตัวบทนี้เป็นการปรากฏตัวของเดวิดที่ 13 หลังจากที่แยกจากกลุ่มของรีอาไปหลังจบ

ภารกิจที่เมืองซีอาน ซึ่งดาวิดเป็นตัวละครที่คอยสร้างสีสันให้กับเรื่องผ่านการพูดหรือการกระท าตลก
ขบขันโดยไม่รู้กาลเทศะ ไม่มีสามัญส านึก และไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จริงที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อ ซึ่งสร้างงุนงง 
ความล าบากใจ และความเครียดให้กับตัวละครอ่ืนๆ โดยเฉพาะตัวละครเอกของเรื่องอย่างมาก ท าให้
ผู้อ่านที่อ่านถึงจุดนี้ต้องการอ่านเพ่ือให้ทราบว่าตัวละครนี้จะสร้างสถานการณ์ท่ีขบขันอย่างไร 

 
Real Dream Online 
กระสุนสีแดงฉานพุ่งตามล าแสงทั้งสองข้างเข้าสู่จุดหมายเดียวกัน มองเผินๆ เหมือนกับ

โ จมตี พ ว ก เ ดี ย ว กั น เ อ ง  เ พ ร า ะทั้ ง ที่ เ ม อบิ อุ ส  กู มิ โ ฮ  แล ะ อิน า ริ ต่ า งพ ากั น ยิ ง ท่ า 
ไม้ตายใส่อิฟริก แต่ความจริงแล้วพวกเขาก าลังเพ่ิมพลังให้กับอสูรไฟด้วยไฟ การโจมตีของทั้งสาม
รวมตัวกันที่อีฟริกจนกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ โดยมีอีฟริกเป็นศูนย์กลาง 

+75,000 
“ใช่ว่ามีแต่เจ้าที่มีพรรคพวกนะหนุมาน” 
“บ้าน่ะ ก็เจ้าไม่มีความสามารถฟ้ืนตัวนี่” 
หนุมานมองไปยังตัวเลขมหาศาลที่เด้งขึ้นบนหัวของอีฟริกที่แสดงถึงพลังที่ฟ้ืนขึ้นมา แต่

เหนือสิ่งอ่ืนใด ไม่ได้มีแต่พลังชีวิตที่เพ่ิมขึ้นมา แรงกดดันที่ออกมาจากอีฟริกยังเพ่ิมขึ้นอย่าง
มหาศาลด้วย 

(Lilin, 2556ค: 242) 
 ตัวบทนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อีฟริกซึ่งตกเป็นรองหนุมานอยู่ตลอดได้รับพลังเพ่ิมจากท่าไม้

ตายของฝ่ายเดียวกันจนมีพลังมากพอจะกดดันหนุมานได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากติดตาม
ต่อไปว่าการต่อสู้ในภายหลังที่ระดับพลังของตัวละครทั้งสองตัวเปลี่ยนไปแล้วจะออกมาในรูปแบบใด 
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 ไม่ต้องห่วงครับ อีกไม่นานก็จะได้เจอกันแล้ว...หลังจากเราหนีออกจากท่ีนี่ได้” 
 เมือบิอุสพูดขึ้นพร้อมกับท าท่าชูมือทั้งสองขึ้นข้างบนแล้วงอแขนเอาปลายมือจิ้มกลางหัว

ของเขาให้กล้องวงจรปิดอันหนึ่ง ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของคนทั้งสมาคมอธรรมค้ าจุนโลกกา ที่บางคน
คิดว่าเขาเมาความยุติธรรมของระบบแล้วด้วยซ้ าไป 

(Lilin, 2556ข: 184) 
 ตัวบทนี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเมือบิอุสถูกจับตัวตามแผนการของสหพันธ์บูชิโด จากค าพูดและ

การกระท าแสดงให้เห็นว่าเมือบิอุสเตรียมแผนการที่จะหลบหนีออกจากปราสาทพร้อมกับสมาคมอธรรม
ค้ าจุนโลกาที่ถูกจับทั้งหมด การทิ้งท้ายตอนแบบนี้ท าให้ผู้อ่านอยากติดตามอ่านตอนต่อไปว่าเมอบิอุสจะ
หนีออกจากฐานที่มั่นของอีกฝ่ายอย่างไร 

 
  2.2.3. เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน 
  หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย (2516) ได้กล่าวถึงอารมณ์ขันไว้ว่า อารมณ์ขันหรืออารมณ์
ส ารวลนั้นเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่จะเกิดข้ึนที่จิต ท าให้จิตใจเบิกบาน อาจปรากฏผ่านดวงตา รอยยิ้มที่
ปาก การขยับของกราม หรือการเปล่งเสียงหัวเราะ ทั้งนี้แม้จะไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าวแต่ก็ปรากฏที่จิต 
  สุรพล บัณฑุเศรณี (2539) กล่าวถึงความตลกไว้ว่า “ความตลกคือปรากฏการณ์ที่ได้พบ
เห็นและรู้สึกเกิดอารมณ์ขัน โดยปรากฏการณ์นั้นอาจเป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้” ส่วนอารมณ์ขันนั้น หมายถึง “ความรู้สึกที่
แสดงออกให้ได้รู้ว่า ปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นนั้นเป็นปรากฏการณ์ตลกส าหรับเขา การแสดงออกนั้นปรากฏ
ในกิริยาการ ยิ้ม แย้ม หัวเราะ เฮฮา หัวร่อจนงอหงาย และหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง อย่างใดก็ได้ แต่มักจะ
เรียกรวมกันว่าหัวเรา”  

 อารมณ์ขันในนวนิยายแนวเกมออนไลน์นี้เป็นการเร้าอารมณ์รูปแบบหนึ่ง แต่จากการ
พิจารณาแล้วผู้วิจัยพบว่าการใช้วรรณกรรมอ่ืนเพ่ือท าให้เกิดอารมณ์ขันมีความโดดเด่นจากการใช้เพ่ือเร้า
อารมณ์ในรูปแบบอ่ืน จึงขอแยกเป็นหัวข้อการศึกษาอีกหัวข้อหนึ่ง 

จากการศึกษาการใช้สอดแทรกตัวบทอ่ืนเพ่ือท าให้เกิดอารมณ์ขันในนวนิยายแนวเกมออนไลน์
ของไทย พบว่าผู้เขียนท าให้เกิดอารมณ์ขันโดยสร้างตัวละครที่มีลักษณะแตกต่างจากตัวบทต้นฉบับ ไม่ว่า
จะเป็นด้านรูปลักษณ์ นิสัย หรือการกระท า ซึ่งความแตกต่างที่ปรากฏท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันขึ้นได้  
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบการใช้วรรณกรรมอ่ืนมาผสมผสานเพ่ือท าให้เกิดอารมณ์ขัน ดังนี้ 
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   2.2.3.1. อารมณ์ขันจากการล้อเลียนตัวละคร 
   อารมณ์ขันจากการล้อเลียนตัวละครเป็นการน าตัวละครที่ปรากฏในตัวบทอ่ืนๆ 
มาดัดแปลงจนมีรูปลักษณ์ นิสัย หรือการกระท าที่ผิดเพ้ียนจากภาพลักษณ์ที่มีอยู่แต่เดิม ความขัดแย้ง
ระหว่างภาพลักษณ์ที่ปรากฏในตัวบทปัจจุบัน และภาพลักษณ์ในอดีตเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์ขัน โดยผู้แต่งขอยกตัวอย่างอารมณ์ขันจากการล้อเลียนตัวละคร จากนวนิยายแต่ละเรื่องมา ดังนี้  
 

 อาหมวยออนไลน์ 
 เพล้ง! ขวดยากันยุงกระทบกับเกล็ดโลหะที่หัวของราชายุงยักษ์ 
 ... 
 "กี๊ซซซซซซ..." 

ราชายุงยักษ์กรีดร้องโหยหวน มันพยายามสะบัดหัวให้น้ ายาหลุดออก แต่น้ ายา
ชนิดนี้เมื่อทาแล้วกลิ่นจะติดตัวถึง 6 ชั่วโมง การกระท าของราชายุงยักษ์จึงเปล่า
ประโยชน์ 

(พลอยชมพู, 2554ก: 116 - 117) 
   ตัวบทนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ยุงตัวเท่าแม่ไก่ในศึกไมยราพถูกน้ ายากันยุงจน
สิ้นท่า ซึ่งการจัดการศัตรูที่น่ากลัวในวรรณคดีด้วยวิธีสมัยใหม่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันได้อย่าง
ง่ายดาย 
 

สองจอมมารเบิกตาโตทันที เมื่อเห็นโกเลมไฟตัวอ้วนกลม แก้มยุ้ย ตาแป๋ว ก าลัง
ยืนตรง ชูแขนขึ้นตามค าสั่งเจ้าวิน และแล้ว...เจ้าวินก็เริ่มร้องเพลง โดยมีโกเลมไฟเต้น
ประกอบ 
  ชูมือขึ้น แล้วหมุน หมุน \('_')/ \(=)/  

(พลอยชมพู, 2554ก: 249) 
   ตัวบทนี้เป็นการล้อเลียนตัวละครโกเลมซึ่งควรจะมีรูปร่างใหญ่โตน่าเกรงขาม 
และต่อสู้อย่างดุดัน แต่ผู้แต่งกลับทรยศความคาดหวังของผู้อ่านด้วยการเปลี่ยนโกเลมเป็นตุ๊กตาตัวอ้วน
กลมเหมือนตราสัญลักษณ์ของเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่ง และไม่มีความคิดที่ต่อสู้แต่กลับท าท่ากายบริหาร
แทน ซึ้งการล้อด้วยการเปลี่ยนบุคลิกของตัวละครอย่างสิ้นเชิงท าให้เกิดเป็นอารมณ์ขัน 
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"กล้าลอบกัดข้าหรือ!" มังกรวายุเรียกทอร์นาโดกวาดล้างศัตรูทันที 
มังกรอัคคีที่แค้นจัดที่เห็นไอ้ตัวแสบมาแลบลิ้นปลิ้นตาเยาะเย้ยเป็นรอบที่สอง 

มันจึงพ่นไฟใส่ชนิดหมดปอดไม่มีออมก าลัง 
(พลอยชมพู, 2555ข: 64) 

   ตัวบทนี้เป็นการล้อเลียนตัวละครมังกร ทั้งมังกรตัวเต็มวัยและลูกมังกร โดย
ปกติมังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่หยิ่งในศักดิ์ศรีและมีภูมิปัญญาสูง แต่ในเรื่องกลับให้ลูกมังกรแสดงท่าทางล้อเลียน
คล้ายกับเด็กเล็กที่ซุกซน และมังกรตัวเต็มวัยก็มีความอดทนต่ าหลงไปตามการยั่วยุของเด็กๆ เป็นภาพที่
ชวนให้เกิดอารมณ์ขันแก่ผู้อ่าน 
 
   Rabbit Saga 

รีอาร่วงจากหลังแมวหน้าทิ่มพ้ืน แต่เพราะความสูงที่ตกลงมาไม่มากเท่ากับตอน
ตกจากต้นไม้ เธอถึงไม่บาดเจ็บอะไรมาก พอเธอยันตัวเงยหน้าหามองเจ้าส้มของเธอว่า
วิ่งเตลิดไปไหน ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลเลย มันแค่วิ่งเป็นวงกลมไล่งับหาตัวเอง
อย่างสนุกสนาน  

(Red Rose Sugar, 2556ค: 42) 
รีอาอ้าปากค้างเมื่อเห็นเจ้าส้มค่อยแลบลิ้นออกมา บนลิ้นมีลูกแก้วสีฟ้าใสถูกมัด

ไขว้ด้วยเชือกสีแดงและมีพู่ห้อยไว้ 
(Red Rose Sugar, 2557ก: 72) 

เจ้าส้มย่นคิ้วเล็กน้อยก่อนจะส่ายหัวไปมาเป็นเชิงปฏิเสธ แต่ไม่ทันไรสีหน้าเจ้า
ส้มก็ไม่สู้ดีมากข้ึนเรื่อยๆ ก่อนจะหันหัวไปนอกพรมและคายของเก่าออกมาอีกครั้ง คราว
นี้ของเหลวที่น่าขยะแขยงนั้นตกลงไปใส่บ่าของตัวหัวหน้าเท็นงุต้องสาปอย่างแม่นย า 

(Red Rose Sugar, 2557ค: 101) 
   ตัวบททั้งสามนี้เป็นการล้อเลียนตัวละครพยัคฆ์ขาว ซึ่งเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์
ของเอเชียตะวันออก ตามต านานแล้วพยัคฆ์ขาวควรจะมีภาพลักษณ์ที่สุขุม องอาจ และยึดมั่นในศักดิ์ศรี 
แต่เจ้าส้มในเรื่องกลับแสดงท่าทางตลกออกมาอยู่ตลอด ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พยัคฆ์ขาวควรจะเป็นอย่าง
มาก ความขัดแย้งนี้คือต้นเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ขันแก่ผู้อ่าน 
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   Real Dream Online 
อีฟริกค ารามเสียงดังเมื่อเห็นศัตรูมาเพ่ิม มันเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณ 

5 เมตร ส่วนล่างเป็นขาแพะที่ยืน 2 ขาได้ ร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยมัด
กล้าม ส่วนหัวคล้ายลิงที่มีแผงขนคอสีแดงยาวปกคลุมเอาไว้  มีเขารูปตัวแอลที่ชี้ขึ้น
ข้างบนยื่นออกมาจากหัวทั้งสองด้าน ทั้งตัวของมันมีไฟลุกท่วมอยู่ทั่ว แต่เหมือนมันจะ
ไม่ได้รู้สึกเลยว่าไฟมันร้อน  

(Lilin, 2556ก: 37) 
   ตัวบทนี้แสดงให้เห็นการล้อตัวละครในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่จะล้อเลียนตัว
ละครด้วยการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงข้ามกับตัวต้นฉบับ ผู้แต่งกลับเลือกที่จะคงลักษณะไว้จนแทบจะ
เหมือนกับอีฟรีทในเกม Final Fantasy ทุกประการ ซึ่งเป็นการล้อเลียนที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่ง
นักเขียนจ านวนมากนิยมน ามาใช้และทางต้นฉบับมักจะไม่ด าเนินคดีเนื่องจากถือว่าเป็นการโฆษณาผลงาน
ของตน ซึ่งการล้อตัวละครที่เหมือนถึงขนาดนี้ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันในความกล้าของผู้แต่ง 
 

"แฮ่ก...แฮ่ก...ตัวบ้าอะไรตายยากตายเย็น ถึงขนาดต้องใช้บีมเซเบอร์ที่ข้าเก็บไว้
เลยเหรอเนี่ย" 

มุรามาสะนั่งลงกับพ้ืนด้วยความเหนื่อยอ่ออน บริเวณรอบๆ เสียหายจนไม่เหลือ
ความสวยงามอีก แม้ยากจะยอมรับก็ตาม แต่อาวุธที่เขาตีขึ้นนั้นยังมีความรุนแรงห่างไกล
จากดาบล าแสง ที่เขาพบในโบราณสถานในการเดินทางก่อนหน้านี้มากนัก  

(Lilin 2555: 278) 
   ตัวบทนี้เป็นการล้อช่างตีดาบมุรามาสะ ซึ่งเป็นช่างตีดาบญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง แต่
กลับมีไพ่ตายเป็นดาบล าแสงจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars แทนที่จะเป็นดาบต้องสาปที่ตีขึ้นด้วยเพลิง
จิ้งจอกและความแค้น ผิดกับชื่อเสียงของต านานต้นฉบับ ก่อให้เกิดเป็นอารมณ์ขัน 
 
   2.2.3.2. อารมณ์ขันจากการล้อเลียนเหตุการณ์ 
   อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเป็นการน าเหตุการณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง
อ่ืน มาใช้ในตัวบทโดยคงลักษณะเดิมไว้แทบทุกประการ แต่เปลี่ยนบริบทหรือองค์ประกอบให้แตกต่างไป
จากต้นฉบับเล็กน้อย ท าให้เกิดเป็นสถานการณ์แบบเดิมที่ผู้อ่านเคยสัมผัสมาก่อน แต่กลับมีองค์ประกอบที่
แปลกไป ท าให้เกิดเป็นอารมณ์ขัน โดยในแต่ละเรื่องปรากฏอารมณ์ขันจากการล้อเลียนเหตุการณ์ ดังนี้ 
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   อาหมวยออนไลน์ 
"บริษัทเกมคงไม่ลอกรามเกียรติ์มาทั้งดุ้นละมั้ง ถึงจะให้ยักษ์เฝ้าเป็นยามเหมือน

ศึกไมยราพ แต่ก็น่าจะท าอไรครีเอตๆ กว่า..." หมีขาวพูดไม่ทันจบก็มีเสียงดังครืนๆ และ
พ้ืนดินที่ยืนอยู่ก็สั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว 

"ถ้านายก าลังคิดถึงช้างตกมันละก็ . . ."  วินอ้าปากค้างเมื่อสิ่งที่ท าให้เกิด
แผ่นดินไหวเริ่มปรากฏตัว 

"ฝูงแมมมอธตกมันระดับ 87 ปรากฏตัว..." 
(พลอยชมพู, 2554ก: 106) 

   ตัวบทนี้แสดงเหตุการณ์ที่กลุ่มของตัวละครเอกต้องผ่านด่านที่สร้างขึ้นโดย
อ้างอิงจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ ซึ่งตัวบทนี้แสดงให้เห็นว่าตัวละครผู้โชคร้ายก าลังจะ
เผชิญหน้ากับช้างตกมัน ซึ่งผู้เขียนเปลี่ยนไปใช้ช้างแมมมอธที่มีขนาดใหญ่ยิ่ งขึ้น การเลียนและดัดแปลง
เหตุการณ์เช่นนี้ท าให้เกิดอารมณ์ขันเพราะผู้อ่านสามารถจินตาการได้ว่าตัวละครที่ไม่มีฤทธิ์เทียบเท่า  
หนุมานย่อมประสบปัญหาในการผ่านด่านของไมยราพอย่างแน่นอน 
 
   Real Dream Online  

"เวลาที่คุณดูหนังเกี่ยวกับซอมบี้แล้ว คุณเคยคิดอยากรู้ไหมว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริง
แล้วมันจะเป็นยังไง ถ้าคุณคิดแบบนั้นเราขอแนะน าเมืองทานุกิซิตี้ เมืองที่เต็มไปด้วย
ซอมบี้หลากหลายแบบเต็มเมือง ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเพราะอาจจะเจอซอมบี้บุกทุกเมื่อ 
(ยกเว้นโรงแรม) ด้วยปริมาณของซอมบี้ที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนคนในเมือง ไม่ต้องห่วงว่า
คุณจะหาซอมบี้ฆ่าไม่ได้ พร้อมพบกับบอสสุดโหดของเหล่าซอมบี้ที่สามารถใช้อาวุธได้ 
'แรมนูเซียส' รอให้คุณมาปราบอยู่ 

*เมืองนี้ไม่มีประกาศเม่ือเจอมอนสเตอร์ 
*ถ้าโดนซอมบี้กัดก็ไม่กลายเป็นซอมบี้แต่อย่างใด" 

(Lilin, 2556ก: 161) 
  ตัวบทข้างต้นเป็นข้อความประกาศที่เชิญชวนให้ผู้เล่นเข้าไปในเมืองทานุกิซิตี้ 

ซึ่งล้อมาจากเมืองแรคคูนซิตี้ ของเกม Resident Evil ซึ่งผู้อ่านที่รู้จักหรือเคยเล่นเกมดังกล่าวจะเกิด
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อารมณ์ขันที่ผู้แต่งกล้าเขียนล้อเลียนอย่างชัดเจนโดยยกลักษณะเด่นของเกมมาจนเกือบหมด อีกทั้งยัง
เปลี่ยนชื่อจากทานูกิเป็นแรคคูน ซึ่งมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก 

 
"กิจกรรมง่ายๆ ครับ แค่ผ่านซอมบี้ในเมืองชั้นใน ไปถึงลานเฮลิคอปเตอร์ที่ด้าน

ในสุดของเมืองก็ผ่านแล้ว และคะแนนที่ได้จากการฆ่าซอมบี้จะเอามานับเพ่ือหาผู้ชนะ 
แต่คราวนี้เขาปล่อยบอสแรมนูเซียสออกมาด้วย ถ้าเจอก็คงต้องหนีอย่างเดียวเพราะได้
ข่าวว่ามันโหดมาก" 

(Lilin, 2556ก: 166) 
   ตัวบทข้างต้นนี้ท าให้ผู้ที่เคยเล่นเกมเกิดความรู้สึกขบขัน เนื่องจากในตัวเกมผู้
เล่นจะต้องฝ่าฝูงซอมบี้ที่อยู่ในเมืองไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพ่ือหนีออกนอกเมืองก่อนที่ขีปนาวุธจะยิงมาถึง 
เช่นเดียวกับในนวนิยาย แต่ในตัวเกมถือเป็นภารกิจที่ยากล าบาก เนื่องจากอาวุธปืนมีกระสุนจ ากัดและมี
ศัตรูประเภทซอมบี้เป็นจ านวนมาก รวมถึงศัตรูระดับหัวหน้า  
 

อีฟริกค ารามเสียงดังก่อนจะวิ่งฝ่าซอมบี้ไปดื้อๆ เหมือนพวกมันเป็นแค่พรมเช็ด
เท้า แล้วหวดค้อนทองใส่บอสที่โยนปืนยิงจรวดของมันทิ้ง หันกลับมารับมือกับอสูรไฟที่
ก าลังเหวี่ยงค้อนยักษ์เข้าหามัน 

(Lilin, 2556ก: 194) 
   ตัวบทนี้ก่อให้เกิดอารมณ์ขันแก่ผู้อ่าน เนื่องจากในเกมที่เกิดสถานการณ์
เดียวกันผู้เล่นไม่สามารถท าแบบเดียวกับอีฟริก แต่จ าเป็นต้องหนีเพียงอย่างเดียว ซึ่งการที่ตัวละครในเรื่อง
ท าในสิ่งที่ผู้ อ่านไม่สามารถท าได้และท าให้สถานการณ์ที่ควรจะตึงเครียดเพราะต้องหนีเอาชีวิตรอด 
กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันได้ 
  จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า นวนิยายแนวเกมออนไลน์ 3 เรื่อง คือ อาหมวยออนไลน์ 
Rabbit Saga และ Real Dream Online ปรากฏการน าวรรณกรรมแนวอ่ืนมาผสมผสาน และสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่โดยน าตัวบทจากหลายที่มา ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวบทที่มีที่มาจากต านานและ
เรื่องเล่า ตัวบทที่มีที่มาจากวรรณคดีและวรรณกรรม และตัวบทที่มีที่มาจากสื่ออ่ืนๆ โดยที่มาของตัวบทที่
ปรากฏมากชนิดที่สุดคือตัวบทที่มีที่มาจากต านานและเรื่องเล่า โดยเป็นการรับผ่านสื่อสมัยใหม่อีกทอด
หนึ่ง 
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 ด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้วิจัยพบว่าการน าวรรณกรรมแนวอ่ืนมาผสมผสานในนวนิยายทั้ง 3 
เรื่องมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เพ่ือสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ แบ่งเป็นใช้เพ่ือท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
และใช้เพ่ือท าให้เกิดความหมายใหม่ของตัวบท 2.เพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน แบ่งเป็นการใช้เพ่ือเร้า
อารมณ์ การใช้เพ่ือให้เรื่องน่าติดตาม และการใช้เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน โดยการใช้เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน
แบ่งเป็นอารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อตัวละคร และอารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนเหตุการณ์ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืนที่ปรากฏ
ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย โดยการศึกษาโครงสร้างใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ 
พรอพพ์ ศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย 6 เรื่อง คือ 1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Adventure 
World Online 3.) Evolution Online 4.) Monster Soul Online 5.) Rabbit Saga 6.) Real 
Dream Online ส่วนในการศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืน ผู้วิจัยศึกษาจากนวนิยาย 3 
เรื่อง คือ 1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Rabbit Saga 3.) Real Dream Online 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 นวนิยายแนวเกมออนไลน์ เป็นวรรณกรรมเยาวชนประเภทหนึ่งที่แยกย่อยมาจากนวนิยาย
แนวแฟนตาซี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในเกมออนไลน์เสมือนจริงของตัวละครเอก ซึ่งจะมี
ลักษณะคล้ายกับนวนิยายแฟนตาซีแนวผจญภัย แต่จะสอดแทรกลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ลงไป
ในตัวบท ท าให้มีรายละเอียดหลายอย่างที่แตกต่างกัน 

ในวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง
นิทานพ้ืนบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์ โดยการศึกษาด้านโครงสร้างเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ปรากฏ
ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ และโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ ในขณะที่การศึ กษา
ความสัมพันธ์รหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยกับวรรณกรรมแนวอ่ืนเป็นการศึกษาเพ่ือให้
ทราบแหล่งที่มาของวรรณกรรมอ่ืนที่น ามาผสมผสานในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ และลักษณะการ
น ามาใช้ในเรื่อง 

ด้านการศึกษาโครงสร้าง ผู้วิจัยศึกษาจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 6 เรื่อง ได้แก่  
1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Adventure World Online 3.) Evolution Online 4.) Monster Soul 
Online 5.) Rabbit Saga 6.) Real Dream Online และพบว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์มีพฤติกรรม
ที่ตรงกับพฤติกรรม 31 พฤติกรรมของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ได้แก่ 1.) ตัวโกงพยายามสืบหาข้อมูลของตัว

เอก () 2.) ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก () 3.) ตัวโกงพยายามที่จะตบตาตัวเอก เพ่ือที่จะลักพาตัว

เอก หรือครอบครองทรัพย์สินของตัวเอก  () 4.) ตัวเอกหลงเชื่อกลอุบายของตัวโกง ()  
5.) พฤติกรรมของตัวโกง (A) 6.) ตัวเอกได้รับการทดสอบ, ถามค าถาม, ถูกโจมตี ซึ่งต้องท าให้ต้องมี
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ผู้วิเศษหรือคนมาช่วย (D) 7.) ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (ในด้านบวกหรือในด้านลบ) (E) 8.) ตัวเอก
ได้ของวิเศษ (F) 9.) ตัวเอกถูกส่งตัวไปยังที่ซ่อน (G) 10.) ตัวเอกและตัวโกงต่อสู้กันตัวต่อตัว (H)  
11.) ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ (J) 12.) ตัวโกงแพ้ตัวเอก (I) 13.) ความโชคร้ายหรือความขาดแคลนนั้น ๆ 
หมดไป (K) 14.) การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs) 15.) งานยากที่ตัวเอกถูกทดสอบให้ท า (M)  
16.) ตัวเอกท างานส าเร็จ (N) 17.) ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 18.) ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 19.) ตัวเอก
แต่งงานและขึ้นครองบัลลังก์ (W) นอกจากพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้ว ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏใน
ทฤษฎีโครงสร้างนิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ คือ การเข้าสู่ช่วง
สงครามโดยระบบของเกม (War) และอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) 

ในด้านโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์มีโครงสร้างแบบเดียว คือ เริ่มต้นด้วยการ

กล่าวถึงสาเหตุที่ตัวเอกเริ่มเล่นเกมออนไลน์ในเรื่อง และตามด้วยชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง 
โดยประกอบไปด้วยพฤติกรรมตัวเอกออกเดินทาง (G) เป็นพฤติกรรมส าคัญ ตามด้วยเหตุการณ์ที่แยก
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่เกิดการต่อสู้ ประกอบด้วยพฤติกรรมของฝ่ายปฏิปักษ์ (A) 
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัวเอกได้รับหรือให้ความ
ช่วยเหลือ (E) และตัวเอกได้รับของวิเศษ โดยล าดับพฤติกรรมอาจสลับกันได้ แต่โดยส่วนมาก
พฤติกรรมของฝ่ายปฏิปักษ์และผู้วิเศษ (A และ D) จะเกิดขึ้นก่อนการต่อสู้และการได้รับชัยชนะ (H 
และ I) ส่วนพฤติกรรมการให้หรือได้รับความช่วยเหลือและการได้รับของวิเศษจะเกิดขึ้นในภายหลัง 
(F) และพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้ (H) และได้รับชัยชนะ (I) จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด 2. ชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอก
ท าภารกิจส าคัญส าเร็จ ประกอบด้วยพฤติกรรมตัวเอกได้รับบททอดสอบให้ท างานยาก (H) และตัวเอก
ท างานยากส าเร็จ (N) โดยพฤติกรรมทั้งสองอาจกเกิดขึ้นห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ 

หลังจากชุดพฤติกรรมในช่วงต้นเนื้อเรื่องจะเข้าสู่พฤติกรรมการเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) ซึ่งจะ
ท าให้เกิดชุดพฤติกรรมรูปแบที่เกิดการต่อสู้ ประกอบด้วยตัวเอกออกเดินทาง (G) พฤติกรรมของฝ่าย
ปฏิปักษ์ (A) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัวเอกได้รับ
หรือให้ความช่วยเหลือ (E) และตัวเอกได้รับของวิเศษ(F) ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นซ้ าๆ จนจบ
เรื่อง โดยพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และตัวเอกได้รับชัยชนะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด 

พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมซึ่งอาจเกิดขึ้นในตอนต้นของ
เรื่อง ระหว่างชุดเหตุการณ์การต่อสู้ในช่วงก่อนสงคราม หลังชุดเหตุการณ์การต่อสู้ในช่วงก่อนสงคราม 
หรือระหว่างชุดเหตุการณ์การต่อสู้หลังการประกาศสงครามก็ได้ และในตอนจบของเรื่องจะปรากฏ
พฤติกรรมการได้รับหรือให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ที่ได้รับอันตรายจากระบบของเกมจะฟ้ืนกลับมาเป็น
ปกต ิ
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 แม้ว่านวนิยายทั้ง 6 เรื่องจะมีโครงสร้างแบบเดียว แต่สามารถแบ่งเป็นโครงเรื่องได้ 2 แบบ 
คือแบบที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม และแบบที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจาก
ระบบของเกม 

การศึกษาด้านความสัมพันธ์ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยกับวรรณกรรมแนวอ่ืน 
ผู้วิจัยศึกษาจากนวนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.) อาหมวยออนไลน์ 2.) Rabbit Saga 3.) Real Dream 
Online พบว่าวรรณกรรมแนวอ่ืนที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์มีที่มาที่หลากหลาย เนื่องจาก
ผู้แต่งต้องการร้อยเรียงเรื่องราวออกมาใหม่โดยน าสิ่งที่ตนรู้จักมาผสมผสานกัน จากการศึกษาสามารถ
จ าแนกที่มาได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.) เกมคอมพิวเตอร์ จ าแนกได้เป็น เกมคอมพิวเตอร์ทั่วไป และ
เกมคอมพิวเตอร์ชุด Resident Evil 2.) ต านานและนิทาน สามารถจ าแนกได้เป็น ต านานและนิทาน
ของยุโรปและอเมริกา ต านานและนิทานของตะวันออก และต านานและนิทานอ่ืนๆ 3.) วรรณคดีและ
วรรณกรรม จ าแนกได้เป็น อลิซในดินแดนมหัศจรรย์ และรามเกียรติ์ 4.)  ภาพยนตร์ จ าแนกได้เป็น
ภาพยนตร์เรื่อง Star Wars และภาพยนตร์แนวคาวบอย 5.) บันทึกทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย
ช่างตีดาบมุรามาสะ 6.) เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และใน
ด้านการใช้งานสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การน ามาใช้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ และการใช้
เพ่ือท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 

 
2. อภิปรายผล 
นวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็นนวนิยายประเภทย่อยของนวนิยายแนวแฟนตาซี ซึ่งมีเนื้อหา

ส าคัญอยู่ที่การผจญภัย การต่อสู้ และการพัฒนาฝีมือและไอเทมของตัวละคร ซึ่งจุดเด่นของนวนิยาย
แนวเกมออนไลน์คือ การเดินทางไปต่อสู้กับศัตรูในสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวละครที่ควบคุมโดย
ปัญญาประดิษฐ์ของระบบ และศัตรูที่เป็นผู้เล่นด้วยกัน เป็นลักษณะที่เข้าใจง่ายแบบเดียวกับการ์ตูน
ญี่ปุ่นแนวการ์ตูนเด็กผู้ชายที่ได้รับความนิยม ซึ่งการเดินทางต่อสู้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่อง และจะ
ยกระดับขึ้นไปจนกลายเป็นการปะทะระหว่างกิลด์ และในท้ายที่สุดก็จะเข้าสู่ช่วงสงครามระหว่างกิลด์
ที่จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเกมออนไลน์แทบทุกเกม และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการผจญภัยใน
เกมของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ไม่ใช่การเล่นเกมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการนอนหลับและ
ส่งกระแสจิตผ่านเครื่องเกมเข้าไปในโลกของเกม ท าให้เหมือนกับได้เข้าไปผจญภัยในโลกอีกใบหนึ่ง ซึ่ง
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนี้เป็นความใฝ่ฝันของผู้ที่เล่นเกมเกือบทุกคนบนโลกก็ว่าได้ 

พฤติกรรมการประกาศเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) เป็นพฤติกรรมที่ขาดไม่ได้ของนวนิยายแนว
เกมออนไลน์ และเกมออนไลน์แทบทุกเกม เพราะเมื่อผู้เล่นรวมตัวและพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งจะ
เกิดความต้องการอยากประชันฝีมือกับผู้เล่นกลุ่มอ่ืน คล้ายกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมเพ่ือไปแข่งขันกับทีม
อ่ืนๆ ซึ่งระบบสงครามระหว่างกิลด์เป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวอย่างตรงจุด เพราะ
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นอกจากจะอาศัยไอเทมเสริมพลังตัวละครแล้ว ผู้ชนะยังต้องมีฝีมือการควบคุมตัวละคร การวางแผน 
การประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงความสามารถของ
ผู้เล่นออกมาได้สูงสุด และการมีผู้เล่นจ านวนมากเข้าร่วมท าให้การต่อสู้มีขนาดใหญ่และอลังการ ท าให้
ผู้ชมรู้สึกสนุกแม้จะไม่ได้เข้าร่วมด้วยตนเองก็ตาม ดังนั้นนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ด าเนินไปได้ใน
ระดับหนึ่งแล้วจะต้องปรากฏพฤติกรรมนี้อย่างแน่นอน เพราะเป็นพฤติกรรมที่ท าให้ความตื่นเต้นและ
ความน่าสนใจของเรื่องเพ่ิมข้ึนถึงขีดสุด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านคาดหวังจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 

ส่วนพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมที่ท าให้การต่อสู้และผจญภัย
ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์มีความสนุกมากขึ้น เพราะความเครียดและความกดดันจากความตายที่
ส่งไปถึงร่างจริงจะท าให้บรรยากาศในเรื่องตึงเครียดขึ้น การกระท าต่างๆ ของตัวละครก็จะจริงจังมาก
ขึ้น ทั้งฝ่ายตัวเอกและฝ่ายปฏิปักษ์ ไม่ใช่การเล่นเกมแบบสบายๆ อีกต่อไป ท าให้เนื้อเรื่องตื่นเต้นน่า
ติดตามข้ึนอย่างมาก 

ด้านน าวรรณกรรมแนวอ่ืนมาผสมผสานในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ เป็นการสร้างเนื้อหา
ของเกม และสร้างตัวละครในเกม เพราะการสร้างเนื้อหาและตัวละครที่อิงจากตัวบทที่มีมาก่อนหน้า
โดยเฉพาะต านานต่างๆ จะกระตุ้นความสนใจของผู้เล่นได้ง่าย เนื่องจากเกมคอมพิวเตอร์และ
วรรณกรรมการ์ตูนที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านนวนิยายแนวแฟนตาซีและกลุ่มผู้เล่นเกม จะน า
ต านานเหล่านั้นมาใช้เป็นเนื้อเรื่องหรือตัวละครในเกมเป็นปกติ ซึ่งผู้เล่นและผู้อ่านหลายคนผูกพันกับ
ต านานเหล่านั้น และต้องการเห็นตัวละครที่ตนเองรู้จักจากต านานหรือตัวบทต่างๆ ในลักษณะที่คล้าย
กับตัวบทต้นทางแต่ก็มีความแตกต่าง เช่น หลายคนอยากเห็นทศกันฐ์ที่ไม่หลงมัวเมาในกาม แต่ตก
หลุมพรางของฝ่ายเทวดาที่ต้องการล้างเผ่าพันธุ์ยักษ์ และต่อสู้กับพระรามที่เป็นฝ่ายตัวร้ายซึ่งลงมา
เพ่ือปฏิบัติภารกิจนั้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีทางเกิดขึ้นในตัวบทต้นทางเพราะปัญหาด้านความ
เชื่อ แต่ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์และเกมออนไลน์สามารถท าให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ถ้า ผู้
แต่งหรือผู้สร้างต้องการ ท าให้การน าวรรณกรรมแนวอ่ืนมาดัดแปลงไว้ในในเกมออนไลน์และนวนิยาย
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ผู้เล่นและผู้อ่านเกิดความสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณกรรมแนวอ่ืนที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ได้ 
เพราะจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นแล้วว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์ประกอบด้วยตัวบทที่มีที่มา
หลากหลาย น ามาประกอบ และสร้างสรรค์เป็นตัวบทใหม่ที่ปรากฏในเรื่อง และตัวบทเหล่านั้นก็ท า
หน้าที่ทั้งเหมือนและแตกต่างจากต้นฉบับดั้งเดิม 

นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุก ตื่นเต้น เข้าใจง่าย และตรงกับความต้องการของผู้ที่เล่นเกมแล้ว  
นวนิยายแนวเกมออนไลน์ยังเป็นนวนิยายที่มีเนื้อเรื่องยาวเช่นเดียวกับนวนิยายแนวแฟนตาซีต่อสู้ ซึ่ง
มักจะมีความยาวตั้งแต่สามเล่มขึ้นไป ท าให้ผู้อ่านค่อยๆ ท าความรู้จักกับตัวละคร และเติบโตไปพร้อม
กัน ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันและเข้าถึงความรู้สึกของตัวละคร ท าให้รู้สึกสนุกกับเรื่องราวได้ง่าย 
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นวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็นนวนิยายที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การศึกษา เพราะเป็นวรรณกรรมที่
สะท้อนให้เห็นค่านิยม ความเชื่อ และมุมมองของนักเขียนซึ่งส่วนมากเป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันว่าพวก
เขาเหล่านั้นชื่นชอบในเรื่องใด ผ่านเรื่องเล่าที่ปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ นอกจากนั้น 
นวนิยายแนวเกมออนไลน์นี้ยังแฝงแนวคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านกล้าเผชิญหน้าท้าทายประสบการณ์ใหม่ๆ 
ในชีวิตผ่านการกระท าของตัวละครเอก ที่ก้าวเดินไปโดยไม่หวาดกลัวต่ออันตรายหรือสายตาของคน
รอบข้าง แต่ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในสังคม ช่วยกันสร้างสรรค์
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ด้วยการคิดถึงผู้อ่ืนและหันหน้าปรึกษากันมากขึ้น และลดผลประโยชน์ส่วนตัวลง 
เพราะเมื่อสังคมอยู่ในสภาพที่ย่ าแย่แล้วผลกระทบนั้นก็จะย้อนกลับมาท าร้ายผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นทุกคน 
ทั้งสังคมเกมออนไลน์และสังคมในชีวิตจริง 

นอกจากนั้นในปัจจุบัน นวนิยายแนวเกมออนไลน์ยังได้รับเพ่ิมมากขึ้น และยังต่อยอดไป
เป็นนวนิยายแนวเกิดใหม่ในต่างโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 
นวนิยายแนวแฟนตาซีผจญภัยในโลกต่างมิติ และนวนิยายแนวเกมออนไลน์เข้าด้วยกัน ท าให้เห็นได้
ว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็นวรรณกรรมที่พัฒนาไปตามเทคโนโลยี และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

 
3. ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์และนวนิยายแฟนตาซีควรศึกษาแบบเจาะลึกในแต่ละ

เรื่อง เนื่องจากนวนิยายแต่ละเรื่องมีความยาวค่อนข้างมาก ท าให้มีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมาก 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยและญี่ปุ่น 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์และนวนิยายแนวแฟนตาซี
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