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บทคดัย่อ 

 

จุลนิพนธ์ฉบบันีR มีวตัถุประสงคเ์พืCอใหค้วามรู้และปลูกฝังเกีCยวกบัสตัวป่์าสงวนใหก้บัเดก็และ

เยาวชน เนืCองจากในปัจจุบนัสตัวป่์าสงวนมีความเสีCยงทีCจะสูญพนัธุ์มากยิCงขึRน มาจากผลกระทบทีCผูค้า้

ป่าและการล่าสัตว ์ดงันัRนผูจ้ดัทาํจึงนาํบอร์ดเกมทีCเด็กและเยาวชนกาํลงัใหค้วามสนใจ เพืCอดึงดูดและ

ปลูกฝังจิตสาํนึกทีCดี เมืCอพวกเขาเล่นบอร์ดเกมอาจเกิดความตอ้งการปกป้องสัตวป่์าสงวนในอนาคต 

จากการนาํบอร์ดเกมไปทดลองเล่น เมืCอเด็กและเยาวชนไดท้ดลองเล่น พวกเขามีความสนใจและรัก

สัตวป่์าสงวนมากขึRน บางคนทีCแทบจะไม่รู้จกั หรือบางคนไม่รู้จกัเลย ซึC งแสดงถึงผลลพัธ์ของบอร์ด

เกม ทีCสามารถดึงดูดและปลูกฝังจิตสาํนึกใหก้บัเดก็และเยาวชนไดเ้ป้นอยา่งดี 
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Abstract 

 

 This thesis is intended to educate and cultivate the subject of wildlife reserves with children 

and youth in the form of a Board game. The current wildlife reserves are more vulnerable to 

extinction, due to the impact of forest dealers and hunting, therefore, the organizers took the Board 

game that children and young people are interested in. To attract and instill in them a good conscience 

when they played the Board game, and wanting to protect wildlife conservation in the future. From 

the introduction of the Board game to play when children and youth have tried playing board games, 

they tend to be more interested in and love wildlife reserves For some people almost unknown or 

some people do not know at all, which shows the results of this Board game that can attract and instill 

consciousness to children and youth as well. 
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บทที$ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

สัตวป่์าสงวน (Preserved Animals) คือ สัตวป่์าที:หายากหรือกาํลงัจะสูญพนัธุ์ จึงหา้มล่าหรือมีไว้

ในครอบครอง เวน้แต่การกระทาํเพื:อการศึกษาวิจยัทางวิชาการ ตอ้งมีบทบญัญติัเข็มงวดกวดขนั เพื:อ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวป่์าที:ยงัมีชีวิตอยูห่รือซากสัตวป่์า ซึ: งอาจจะตกไปอยูย่งัต่างประเทศดว้ย

การซืNอขาย ต่อมาเมื:อสถานการณ์ของสตัวป่์าในประเทศไทยเปลี:ยนแปลงไป สตัวป่์าหลายชนิดมีแนวโนม้

ถูกคุกคามเสี:ยงต่อการสูญพนัธุ์มากยิ:งขึNน ประกอบกบัเพื:อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศในการควบคุมดูแลการคา้หรือการลกัลอบคา้สัตวป่์าในรูปแบบต่างๆ ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสัตวป่์าและพืชป่า (CTTES) ซึ: งประเทศไทยไดร่้วมลงนามรับรองอนุสัญญาในปี 

พ.ศ.2518 และได้ให้สัตยาบนั เมื:อวนัที: 21 มกราคม พ.ศ.2526 นับเป็นสมาชิก ลาํดบัที: 80 จึงได้มีการ

พิจารณาแก้ไขปรับปรุง พระราชบญัญติัฉบบัเดิมและตราพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

พ.ศ.2535 ขึN นใหม่เมื:อวนัที:  19กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2535 สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 

หมายถึง สัตวป่์าที:หายากตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัฉบบันีN และตามที:กาํหนดโดยตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา ทาํใหส้ามารถเปลี:ยนแปลงชนิดสตัวป่์าสงวนไดโ้ดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแกไ้ข

หรือเพิ:มเติมเท่านัNน ไม่ตอ้งถึงกบัตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัอยา่งของเดิม ทัNงนีN ไดมี้การเพิ:มเติมชนิดสตัวป่์า

ที:มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพนัธุ์อย่างยิ:ง 7 ชนิด และตดัสัตว์ป่าที:ไม่อยู่ในสถานะใกลจ้ะสูญพนัธุ์ 

เนื:องจากการที:สามารถเพาะเลีNยงขยายพนัธุ์ไดม้าก 1 ชนิด คือ เนืNอทราย รวมกบัสัตวป่์าสงวนเดิม 8 ชนิด 

รวมเป็น15 ชนิด ไดแ้ก่ นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั:ง เลียงผา สมนั 

กวางผา นกแตว้แลว้ทอ้งดาํ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เกง้หมอ้ พะยนู และ เพื:อแกไ้ขปัญหา

เหล่านีNประเทศไทยจึงจาํตอ้งมีการออกกฎหมายเพื:อคุม้ครองสตัวเ์หล่านีN   

 

 จากที:ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาเรื:องราวเกี:ยวกบัสัตวป่์าสงวน คือ สัตวป่์าที:หายากหรือกาํลงัจะสูญพนัธุ์ 

กาํหนดตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า เพื:อไม่ใหส้ัตวป่์าสงวนไปตกอยูใ่นมือผู ้

ไม่หวงัดี ทัNงนกัล่า และนกัสะสม หรือซืNอขายไปยงัต่างประเทศ ต่อมาสถานการณ์ของสัตวป่์าในประเทศ
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ไทยมีแนวโนม้เสี:ยงต่อกรสูญพนัธุ์เพิ:มมากขึNน ประกอบกบัความสอดคลอ้ง ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ในการควบคุมดูแลการคา้หรือการลกัลอบคา้สัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆ ตามอนุสัญญาการคา้ระหว่าง

ประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า (CITES) ซึ: งประเทศไทยเป็นสมาชิกลาํดับที: 80 และได้มีการ

เปลี:ยนแปลงขึNนใหม่ เมื:อ วนัที: 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 และยงัใชม้าจนปัจจุบนั  

 

บอร์ดเกม คือ เกมกระดานบนโตะ๊ ที:มีการนาํอุปกรณ์ และชิNนส่วนต่างๆ มาส่วนประกอบการเล่น 

ซึ: งมีจุดเริ:มตน้มาจากที:พวกกองทพันกัรบต่างๆใชเ้พื:อวางแผนกลยทุธ์ในการรบ จนเวลาผา่นไปกลายมา

เป็นเกมประเภทหนึ: งที:นิยมกนัมาก นอกจากปัจจุบนับอร์ดเกมนอกจากนาํมาดดัแปลงเป็นเกมเพื:อความ

สนุกสนานแลว้ ยงัถูกนาํมาใชเ้ป็นสื:อกลางในการสอน และการเรียนรู้เรื:องต่างๆ อีกดว้ย 

 

ดว้ยเหตุผลจากบทความขา้งตน้นีN ผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิด การออกแบบบอร์ดเกม นาํเขา้มาใชเ้ป็น

สื:อกลางในการเผยแพร่การเรียนรู้เรื:องราวของสตัวป่์าสงวน  ที:บอกเล่าถึงชนิดพนัธุ์สตัวต่์างๆ และจาํลอง

ชีวิต ของ “ผูพ้ิทกัษ์สัตว์ป่า” ผูมี้หน้าที:คุม้ครองสัตว์ป่าสงวนให้พน้เงืNอมือของ “นักล่าสัตว์” ผ่านตวั 

“บอร์ดเกม” ซึ: งเป็นสื:อที:เหล่าเด็กและเยาวชนกาํลงัให้ความสนใจในปัจจุบนั ที:ผูเ้ล่นตอ้งคิดหาวิธีการ 

วางแผน ในการช่วยสัตวป่์าเหล่านัNนอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆ และทาํใหเ้ด็ก และเยาวชนรู้จกัเรื:องราว

ของสตัวป่์าสงวนไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

วตัถุประสงค ์ 

1.        เพื:อตอ้งการเผยแพร่เรื:องราวของสตัวป่์าสงวนใหเ้ป็นที:รู้จกัในหมู่ผูเ้ล่นอยา่งน่าสนใจ 

2.       ฝึกทกัษะ กระบวนการความคิด ลาํดบัการวางแผนจดัการในเหตุการณ์ต่างๆที:เกิดขึNน   

ภายในเกม โดยการสมมุติบทบาทใหผู้เ้ล่นแต่ละคน เป็นบุคคลในหนา้ที:ต่างๆ 

3.       เป็นสื:อกลางในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ใหก้บับุคคลมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั  

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.       เดก็และเยาวชน 
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           2.      นักเรียน ระดบัชัNนประถมศึกษา ปีที:6- ระดบัมธัยมศึกษา ปีที: 3 ทั:วไป หรือที:กาํลงัศึกษา

เรื:องราวของวทิยาศาสตร์สิ:งแวดลอ้ม 

 

ขอบเขต 

           1.        สื:อการเรียนรู้ประเภท บอร์ดเกม WILD LIFE 1 ชุด 

          1.1     แผน่ตารางบอร์ดเกม 1 แผน่   

                       1.2     คู่มือการเล่นเกม   

                       1.3     การ์ดมนุษย ์6ใบ/ การ์ดสตัว ์15 ใบ/ การ์ดไอเทม็ 12 ใบ 

                       1.4     เหรียญสตัวเ์หลี:ยม(แทนสตัว ์15ชนิด) 15 เหรียญ 

                       1.5     เหรียญ (Token) ใชแ้ทนค่าพลงัชีวติสตัว ์45 เหรียญ 

                       1.6     สแตนดีN  มนุษย ์6 อนั, ตน้ไม ้6 อนั, หิน 6 อนั 

                       1.7     ลูกเต๋าไม ้2 ลูก 

           2.         อาร์ตบุค๊ 1 เล่ม 

           3.         โปสเตอร์ (เพื:อใชโ้ปรโมทงาน) 

           4.         สแตนดีN  (เพื:อใชโ้ปรโมทงาน) 

 

ขัNนตอนการดาํเนินงาน 

          ในการจดัทาํการออกแบบชุดตวัอกัษรเพื:อส่งเสริมปลูกฝังการเรียนรู้เรื: องราวของสัตวป่์าสงวน 

ผูจ้ดัทาํได ้วางแผนการดาํเนินงานไว ้ดงันีN  

           1.       คิดหวัขอ้โครงงานเพื:อนาํเสนออาจารยที์:ปรึกษาโครงงาน  

           2.       ทาํการศึกษาขอ้มูลของสตัวป่์าสงวน 

           3.       ทาํการศึกษารูปแบบของบอร์ดเกมมีรูปแบบใดบา้ง 

           4.       รวบรวมขอ้มูลที:ทาํการคน้หามา นาํวางแผนการปฏิบติังานเบืNองตน้  

           5.       ลงมือปฏิบติัการตามงานที:วางไว ้ส่งใหอ้าจารยที์:ปรึกษาดูเป็นระยะ เพื:อนาํมาแกไ้ข  
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            6.      ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

          บอร์ดเกม คือ เกมประเภทหนึ: งโดยมีลกัษณะการเล่นบนโต๊ะ และมีอุปกรณ์สําหรับเล่นประกอบ

ระหว่างเล่น หรือเรียกอีกอย่างว่า “เกมกระดาน” สามารถ เล่นเป็นคู่ก็ได ้เล่นเป็นกลุ่มยิ:งสนุก บางเกม

สามารถเล่นไดสู้งสุดมากกว่า 10 คน โดยแต่ละเกมนัNนจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที:แตกต่างกนั ขึNนอยูก่บัธี

มของเกมนัNนๆ  

          สตัวป่์าสงวน คือ สตัวป่์าหายากหรือกาํลงัจะสูญพนัธุ์ จึงหา้มล่าหรือมีไวใ้นครอบครอง ทัNงสตัวที์:ยงั

มีชีวิตหรือซากสตัว ์เวน้แต่กระทาํเพื:อการศึกษาวิจยัทางวิชาการ หรือเพื:อกิจการสวนสาธารณะ โดยไดรั้บ

อนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไมเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 

ประโยชนที์:คาดวา่จะไดรั้บ 

           1.        ผูเ้ล่นเกิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ที:ดีต่อกนั 

           2.       ไดรู้้จกัเรื:องราวของสัตวป่์าสงวนของแต่ละชนิดทัNงที:ยงัคงอยู ่และบางชนิดอาจจะสูญ พนัธุ์

ไปแลว้ ผา่นการเล่นบอร์ดเกม  

            3.       ฝึกทกัษะ กระบวนการความคิด ลาํดบัการวางแผนจดัการในเหตุการณ์ต่างๆที:เกิดขึNนภายใน

เกม โดยการสมมุติบทบาทหนา้ที:ต่างๆ  



	

บทที$ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษส์ตัวป่์าสงวนมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั

ทีCเกีCยวขอ้งเพืCอนาํมาเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินโครงงานและพฒันาโครงงาน เพืCอนาํมาประยกุตใ์ช ้และเป็น

ประโยชนใ์นการดาํเนินการดงัต่อไปนีOผูจ้ดัทาํไดน้าํทฤษฎีสี ขอ้มูลสตัวป่์าสงวน หลกัการออกแบบบอร์ดเกม มา

ใช ้ดงัต่อไปนีO  

1. ขอ้มูลเกีCยวกบัหน่วยงาน 

2.  หลกัการออกแบบตวัละคร  

3.  ทฤษฎีของสี  

4.  บอร์ดเกม  

5.  สตัวป่์าสงวน 

ขอ้มูลเกีCยวกบัหน่วยงาน 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับอนุญาตให้ก่อตัO งขึOนสิบวนั หลงัวนัพระราชทานเพลิงศพ ในวนัทีC 18 

กนัยายน 2533 ซึC งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ แต่เป็นกลุ่มบุคคลทีCมีอุดมการณ์

ตรงกบัสืบ หลกัการของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ความสําคญักบัการปกป้องผืนป่าผืนใหญ่ และแหล่ง

ธรรมชาติซึC งเป็นถิCนทีอยูอ่าศยัของเหล่าสตัวป่์าต่างๆ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอนัดบัแรก รองลงมา

ให้ความสําคญักบัสิC งมีชีวิตทีCเป็นชนิดพนัธุ์ทีCสําคญัและถูกคุกคาม ในการทาํงานทีCตอ้งตดัสินใจ ให้อยู่บน

พืOนฐานทางวิชาการทีCรอบดา้น หรือหากไม่สามารถหลีกเลีCยงได ้ตอ้งมีวิธีแกไ้ขผลกระทบทีCสามารถปฏิบติัได้

จริง และเป็นทีCยอมรับ อยา่งไรก็ตาม สมควรคงระบบนิเวศตามธรรมชาติทีCมีอยูท่ ัOงกระบวนการ ให้ดาํเนินการ

บูรณะถิCนทีCอยูอ่าศยั รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเมืCอมีความจาํเป็นเท่าทีCจะเป็นไปได ้

แนวความคิด 

สาํหรับแนวความคิดของผูจ้ดัทาํโครงการในครัO งนีO  คิอ การทาํชุดบอร์ดเกมออกมาเพืCอช่วยส่งเสริมการ

เรียนรู้เรืCองราวของสัตวป่์าสงวน เผยแพร่ให้เป็นทีCรู้จกัอยา่งน่าสนใจ โดยเป็นการจาํลองพืOนทีCป่า และวิถีชีวิต 

ของ “ผูพ้ิทกัษ์สัตว์ป่า” ผูมี้หน้าทีCคุม้ครองสัตว์ป่าสงวนให้พน้เงืOอมือของ “ผูล้่า” ทีCผูเ้ล่นต้องคิดหาวิธีการ 

วางแผน ในการช่วยสัตวป่์าเหล่านัOนอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆ ผา่นตวั “บอร์ดเกม” ซึC งเป็นสืCอทีCเหล่าเด็กและ
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เยาวชนกาํลงัใหค้วามสนใจในปัจจุบนั เพืCอทาํใหมี้ความน่าดึงดูด น่าสนใจในการชกัจูงใหเ้ดก็และเยาวชนอยาก

ทีCจะศึกษาเรียนรู้ และยงัทาํใหส้ามารถจดจาํเรืCองราวต่างๆ ของสัตวป่์าสงวนเหล่านัOนไดไ้ม่ยาก และ ยงัเป็นการ

ฝึกทกัษะ กระบวนการความคิด ลาํดบัการวางแผนจดัการในเหตุการณ์ต่างๆทีCเกิดขึOนภายในเกม   

ทฤษฏีทีCเกีCยวขอ้ง 

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษส์ตัวป่์าสงวนมีการศึกษาทฤษฎีทีCเกีCยวขอ้งเพืCอนาํมา

เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินโครงงานและพฒันาโครงงานเพืCอนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละเป็นประโยชนใ์นการ

ดาํเนินการดงัต่อไปนีO  

                      -       หลกัการการออกแบบตวัละคร 

                      -       ทฤษฎีของสี 

                      -       บอร์ดเกม  

                      -       สตัวป่์าสงวน 

1.  หลกัการออกแบบตวัละคร  

 หมายถึง การออกแบบตวัละครใหเ้หมาะกบัผูช้มและแนวของเรืCองโดยอาศยัเรืCองสี รูปร่าง ฯ โดยอาศยั

ขอ้มูลพืOนฐานเช่น เพศ อายุ สีผม สีตา จุดเด่น เช่น สวมแว่นตลอดเวลา บุคลิกภูมิหลงั พลงัพิเศษ ความชอบ 

ความเกลียด ทัOงนีOควรออกแบบใหมี้ลกัษณะเฉพาะทีCสงัเกตไดง่้าย เช่น สีผวิทีCต่างกนั ทรงผมทีCต่างกนั ความสูงทีC

ต่างกนัเป็นตน้ 

                                                                 

                                            ภาพทีC 2.1 ตวัอยา่งการออกแบบตวัละครในเกิดความแตกต่าง 
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1.1 ตวัละครเอก ( principal or main character )  

คือ ตวัละครทีCมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินเรืCอง หรือคือตวัละครทีCเป็นศูนยก์ลางของเหตุการณ์ทีCเกิดขึOนทัOงหมด 

เป็นตวัละครทีCมีขอ้ขดัแยง้ ขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวนีOอาจเกิดขึOนภายในใจของตวัละครเอง หรือจะขดัแยง้กบัตวัละคร

อืCนหรือขดัแยง้กบัสิCงทีCไม่มีตวัตน เช่น พลงัธรรมชาติ หรือระบบสงัคมกไ็ด ้ 

1.2 ออกแบบเพืCอการเคลืCอนไหว (Character sheet)  

แผ่นแสดงภาพการ์ตูนหรือตวัแสดงต่างๆ ทีCใชใ้นงานการ์ตูน ซึC งแสดงถึงการออกแบบ รูปทรง สัดส่วน และ

โครงสร้าง ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นขา้ง เพืCอแสดงการเคลืCอนไหวต่างๆ ของร่างกาย เป็นตน้ การ์ตูนแต่ละตวัจะ

ถูกออกแบบในหลายลกัษณะท่าทางโดยนกัวาดภาพ (Artist) ซึC งแต่ละคนจะมีสไตลเ์ป็นของตวัเอง  

                                                      

                                  ภาพทีC 2.2 ตวัอยา่งการออกแบบเพืCอการเคลืCอนไหว (Character sheet) 

1.3 อารมณ์ของตวัละคร (Emotion)  

                สามารถแสดงไดห้ลายทางเช่น ดวงตา ปาก หรืออืCน ทัOงนีO  การออกแบบให้ตวัละครสามารถแสดง

อารมณ์ได ้จึงถือเป็นส่วนทีCสาํคญัมากของการ์ตูน 

                                                    

                                                     ภาพทีC 2.3 ตวัอยา่งอารมณ์ของตวัละคร (Emotion)  
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2.  ทฤษฎีของสี  

สี(COLOUR) หมายถึง ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้ห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอาํนาจใหเ้กิดความ

เขม้ของแสงทีCอารมณ์และความรู้สึกได ้การทีCไดเ้ห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองทาํให้เกิด

ความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชืCน ร้อน ตืCนเตน้ เศร้า สีมีความหมายอยา่งมากเพราะศิลปินตอ้งการ

ใชสี้เป็นสืCอสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนัOนให้บงัเกิดแก่ผูดู้มนุษย์

เกีCยวขอ้งกบัสีต่างๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะทุกสิCงทีCอยูร่อบตวันัOนลว้นแต่มีสีสนัแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นสิCงทีCควร

ศึกษาเพืCอประโยชน์กบัตนเองและ ผูส้ร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรืCองราวองสีนัOนมีหลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึง

ควรทาํความเขา้ใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสําเร็จในงานมากขึOน ถา้ไม่เขา้ใจเรืCองสีดีพอสมควร ถา้ได้

ศึกษาเรืCองสีดีพอแลว้ งานศิลปะจะประสบความสมบูรณ์อยา่งยิCง 

2.1 คาํจาํกดัความของสี  

               2.1.1 แสงทีCมีความถีCของคลืCนในขนาดทีCตามนุษยส์ามารถรับสมัผสัได ้

               2.2.2 แม่สีทีCเป็นวตัถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบดว้ย แดง เหลือง นํOาเงิน 

               2.2.3 สีทีCเกิดจากการผสมของแม่สี 

2.2 คุณลกัษณะของสี 

              สีแท ้(HUE) คือ สีทีCไม่ผสม ทีCมีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง นํOาเงิน 

              สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใชเ้รียกสีแทที้Cถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพ ู

              สีแก่ (SHADE) ใชเ้รียกสีแทที้Cถูกผสมดว้ยสีดาํ เช่น สีนํO าตาล 

2.3 ประวติัความเป็นมาของสี 

มนุษยเ์ริCมมีการใชสี้ตัOงแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ มีทัOงการเขียนสีลงบนผนงัถํOา ผนงัหิน บนพืOนผวิ

เครืCองปัO นดินเผา และทีCอืCนๆภาพเขียนสีบนผนงัถํOา)ROCK PAINTING) เริCม ทาํตัOงแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน

ทวปียโุรป โดยคนก่อนสมยัประวติัศาสตร์ในสมยัหินเก่าตอนปลาย ภาพเขียนสีทีCมีชืCอเสียงในยคุนีOพบทีCประเทศ

ฝรัCงเศษและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรไดส้าํรวจพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตร์บน

ผนงัถํOา และ เพิงหินในทีCต่างๆ จะมีอายรุะหวา่ง 1500-4000 ปี เป็นสมยัหินใหม่และยคุโลหะไดค้น้พบตัOงแต่ปี 

พ .ศ . 2465 ครัO งแรกพบบนผนงัถํOาในอ่าวพงังา ต่อมากค็น้พบอีกซึCงมีอยูท่ ัCวไป เช่น จงัหวดักาญจนบุรี อุทยัธานี 

เป็นตน้สีทีCเขียนบนผนงัถํOาส่วนใหญ่เป็นสีแดง นอกนัOนจะมีสีสม้ สีเลือดหมู สีเหลือง สีนํO าตาล และสีดาํสีบน

เครืCองปัO นดินเผา ไดค้น้พบการเขียนลายครัO งแรกทีCบา้นเชียงจงัหวดัอุดรธานีเมืCอปี พ .ศ. 2510 สีทีCเขียนเป็นสีแดง

เป็นรูปลายกา้นขดจิตกรรมฝาผนงัตามวดัต่างๆสมยัสุโขทยัและอยธุยามีหลกัฐานวา่ ใชสี้ในการเขียนภาพหลาย

สี แต่กอ็ยูใ่นวงจาํกดัเพียง 4 สี คือ สีดาํ สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมยัโบราณนัOน ช่างเขียนจะเอาวตัถุต่างๆ
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ในธรรมชาติมาใชเ้ป็นสีสาํหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใชท้าํสีขาว สีดาํกเ็อามาจากเขม่าไฟ หรือจากตวั

หมึกจีน เป็นชาติแรกทีCพยายามคน้ควา้เรืCองสีธรรมชาติไดม้ากกวา่ชาติอืCนๆ คือ ใชหิ้นนาํมาบดเป็นสีต่างๆ สี

เหลืองนาํมาจากยางไม ้รงหรือรงทอง สีครามกน็าํมาจากตน้ไมส่้วนใหญ่แลว้การคน้ควา้เรืCองสีกเ็พืCอทีCจะ

นาํมาใช ้ยอ้มผา้ต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีดาํโดยใชห้มึกจีนเขียน 

2.4 สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 

               2.4.1 สีธรรมชาติ คือ เป็นสีทีCเกิดขึOนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้า สีของ

รุ้งกินนํOา เหตุการณ์ทีCเกิดขึOนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้ตน้ไม ้พืOนดิน ทอ้งฟ้า นํOาทะเล 

               2.4.2 สีทีCมนุษยส์ร้างขึOน คือ หรือไดส้งัเคราะห์ขึOน เช่น สีวทิยาศาสตร์ มนุษยไ์ดท้ดลองจาก

แสงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นาํมาผสมโดยการทอแสงประสานกนั นาํมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นการละคร การจดัฉากเวที 

โทรทศัน ์การตกแต่งสถานทีC 

2.5 แม่สี )PRIMARIES)   

สีต่างๆนัOนมีอยูม่ากมายแหล่งกาํเนิดของสีและวธีิการผสมของสีตลอดจนรู้สึกทีCมีต่อสีของมนุษยแ์ต่ละกลุ่มยอ่ม

ไม่เหมือนกนั สีต่างๆทีCปรากฎนัOนยอ่มเกิดขึOนจากแม่สีในลกัษณะทีCแตกต่างกนัตามชนิดและประเภทของสีนัOน 

แม่สี คือ สีทีCนาํมาผสมกนัแลว้ทาํใหเ้กิดสีใหม่ ทีCมีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิม 

แม่สี มือยู ่ 2 ชนิด คือ 

               2.5.1 แม่สีของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง 

สีเหลือง และสีนํOาเงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี  ซึC งเป็นพลงังานชนิดเดียวทีCมีสี 

คุณสมบติัของแสงสามารถนาํมาใช ้ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน ์การจดัแสงสี 

ในการแสดงต่าง ๆ เป็นตน้  

               2.5.2 แม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีทีCไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสงัเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี    

มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํOาเงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีทีCนาํมาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง ในวงการ

ศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ 

2.6 วงจรสี  (Colour Circle) เกิดจากการนาํแม่สีวตัถุธาตุ เมืCอนาํมาผสมกนัตามหลกัเกณฑ ์จะทาํใหเ้กิด 

วงจรสี ซึC งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกนัของแม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีหลกัทีCใชง้านกนัทัCวไป ในวงจรสี จะ
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แสดงสิCงต่าง ๆ ดงัต่อไปนีO  

               2.6.1 สีขัOนทีC 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีนํO าเงิน 

               2.6.2 สีขัOนทีC 2 คือ สีทีCเกิดจากสีขัOนทีC 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนทีCเท่ากนั จะทาํใหเ้กิดสี    

ใหม่ 3 สี ไดแ้ก่ สีแดง ผสมกบัสีเหลือง  ไดสี้ สม้, สีแดง ผสมกบัสีนํOาเงิน  ไดสี้ม่วง, สีเหลือง ผสมกบัสีนํOา

เงิน  ไดสี้เขียว 

2.6.3 สีขัOนทีC3 คือ สีทีCเกิดจากสีขัOนทีC1 ผสมกบัสีขัOนทีC2 ในอตัราส่วนทีCเท่ากนั จะไดสี้อืCนๆ  

อีก 6  สี คือ สีแดง ผสมกบัสีสม้  ไดสี้ สม้แดง, สีแดง ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงแดง, สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ไดสี้

เขียวเหลือง, สีนํO าเงิน ผสมกบัสีเขียว  ไดสี้เขียวนํOาเงิน, สีนํO าเงิน ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงนํOาเงิน, สีเหลือง ผสมกบั

สีสม้ ไดสี้สม้เหลือง 

2.7 วรรณะของสี คือ สีทีCใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และ 

สีเยน็ 7 สี ซึC งแบ่งทีC สีม่วงกบัสีเหลือง ซึC งเป็นไดท้ัOงสองวรรณะ 

2.8 สีตรงขา้ม หรือสีตดักนั หรือสีคู่ปฏิปักษ ์เป็นสีทีCมีค่าความเขม้ของสี ตดักนัอยา่งรุนแรง ในทาง

ปฏิบติัไม่นิยมนาํมาใชร่้วมกนั เพราะจะทาํใหแ้ต่ละสีไม่สดใสเท่าทีCควร  การนาํสีตรงขา้มกนัมาใชร่้วมกนั อาจ

กระทาํไดด้งันีO  

                            2.8.1. มีพืOนทีCของสีหนึCงมาก อีกสีหนึCงนอ้ย 

                            2.8.2 ผสมสีอืCนๆ ลงไปสีสีใดสีหนึCง หรือทัOงสองสี 

                            2.8.3 ผสมสีตรงขา้มลงไปในสีทัOงสองสี 

2.9 สีกลาง คือ สีทีCเขา้ไดก้บัสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีนํO าตาล กบั สีเทา สีนํO าตาล เกิดจากสี

ตรงขา้มกนัในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนทีCเท่ากนั สีนํO าตาล มีคุณสมบติัสาํคญั คือ ใชผ้สมกบัสีอืCนแลว้จะทาํ

ใหสี้นัOน ๆ เขม้ขึOนโดยไม่เปลีCยนแปลงค่าสี ถา้ผสมมาก ๆ เขา้กจ็ะกลายเป็นสีนํOาตาล สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีใน

วงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนเท่ากนั สีเทา มีคุณสมบติัทีCสาํคญั คือ ใชผ้สมกบัสีอืCน ๆ แลว้จะทาํให ้มืด หม่น ใช้

ในส่วนทีCเป็นเงา ซึC งมีนํO าหนกัอ่อนแก่ในระดบัต่าง ๆ ถา้ผสมมาก ๆ เขา้จะกลายเป็นสีเทา 

2.10 แม่สีวตัถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES) หมายถึง “วตัถุทีCมีสีอยูใ่นตวั” สามานาํมระบาย ทา 

ยอ้ม และผสมไดเ้พราะมีเนืOอสีและสีเหมือนตวัเอง เรียกอีกอยา่งหนึCงวา่ แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดขึOนมา

อีกมากมาย ดว้ยการผสมของแม่สีซึC งมีอยูด่ว้ยกนั 3 สีคือ 

   2.10.1 นํOาเงิน (PRUSSIAN BLUE) สะทอ้นรังสีของสีนํOาเงินออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีแดงกบัสี
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เหลืองเขา้มาแลว้ผสมกนักจ็ะกลายเป็นสีสม้ ซึC งเป็นคู่สีของสีนํOาเงิน 

   2.10.2 แดง (CRIMSON LEKE) สะทอ้นรังสีของสีแดงออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีนํOาเงินกบัสี

เหลืองซึCงต่างผสมกนัในตวัแลว้กลายเป็นสีเขียว อนัเป็นคู่สีของสีแดง 

                  2.10.3 เหลือง (GAMBOGE TINT) สะทอ้นรังสีของสีเหลืองออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีแดงกบัสี

นํOาเงินซึCงผสมกนั ในตวัแลว้กลายเป็นสีม่วง อ ันเป็นคู่สีของสีเหลือง 

2.11 ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซึC งเกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม จะเกิดแถบสี

ทีCเรียกวา่ สีรุ้ง (Spectrum) ซึC งแยกสีตามทีCสายตามองเห็นได ้7 สี คือ แดง แสด เหลือง เขียว นํOาเงินคราม ม่วง ซึC ง

เป็นพลงังานอยูใ่นรูปของรังสี ทีCมีช่วงคลืCนทีCสายตาสามารถมองเห็นได ้แสงสีม่วงมีความถีCคลืCนสูงทีCสุด คลืCน

แสงทีCมีความถีCสูงกวา่แสงสีม่วง เรียกวา่ อุลตราไวโอเลต (Ultra Violet) และคลืCนแสงสีแดง มีความถีCคลืCนตํCา

ทีCสุด คลืCนแสงทีCต ํCากวา่แสงสีแดงเรียกวา่ อินฟราเรด ( InfraRed) คลืCนแสงทีCมีความถีCสูงกวา่สีม่วง และตํCากวา่สี

แดงนัOน สายตาของมนุษยไ์ม่สามารถรับได ้ และเมืCอศึกษาดูแลว้แสงสีทัOงหมดเกิดจากแสงสี  3  สี คือ สีแดง 

(Red)  สีนํO าเงิน (Blue)และสีเขียว (Green) ทัOงสามสีถือเป็นแม่สีของแสง  เมืCอนาํมาฉายรวมกนัจะทาํใหเ้กิดสี

ใหม่ อีก 3  สี คือ  สีแดงมาเจนตา้ สีฟ้าไซแอนและสีเหลือง และถา้ฉายแสงสีทัOงหมดรวมกนัจะไดแ้สงสีขาว จาก

คุณสมบติัของแสงนีO เราไดน้าํมาใชป้ระโยชนท์ัCวไป ในการฉายภาพยนตร์ การบนัทึกภาพวดีิโอภาพโทรทศัน์ 

การสร้างภาพเพืCอการนาํเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจดัแสงสีในการแสดง เป็นตน้ 

2.12 การผสมสี วตัถุธาตุ  แดง เหลือง และสีนํOาเงิน นัOน ผสมกนัแลว้เกิดสีขึOนอีกหลายสี 

2.12.1 สีขัOนทีC1 (PIGMEMPARY PRIMARIES) สีแม่สีวตัถุธาตุ 

              2.12.2  สีขัOนทีC 2 (SECONTARY HUES) นาํสีแท ้2 สี ผสมกนัในปริมาณเท่ากนั   

                  2.12.3 สีขัOนทีC 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีขัOนทีC 2 กบัแม่สี                                                         

2.13 วรรณะของสี 

วรรณะของสี  คือสีทีCใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซึC งแบ่งทีC สีม่วงกบัสีเหลือง 

ซึC งเป็นไดท้ัOงสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 

2.13.1 วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบดว้ยสีเหลือง สีสม้เหลือง สีสม้ สีสม้แดง สี

ม่วงแดงและสีม่วง สีใน  วรรณะร้อนนีOจะไม่ใช่สีสดๆ ดงัทีCเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติยอ่มมีสี

แตกต่างไปกวา่สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากวา่สีใด  ค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีสม้ เช่น สีนํO าตาลหรือสี

เทาอมทอง กถื็อวา่เป็นสีวรรณะร้อน 
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2.13.2 วรรณะสีเยน็ (COOL TONE) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํOาเงิน 

สีนํO าเงิน สีม่วงนํOาเงิน และสีม่วง ส่วนสีอืCนๆ ถา้หนกัไปทางสีนํOาเงินและสีเขียวกเ็ป็นสีวรรณะเยน็ดงัเช่น สีเทา สี

ดาํ สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสงัเกตไดว้า่สีเหลืองและสีม่วงอยูท่ ัOงวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะ

ร้อนกใ็หค้วามรูสึกร้อนและถา้ อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะเยน็กใ็หค้วามรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้

ทัOงวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 

2.14 ความหมายของสี 

2.14.2 Yellow ความสุข–พลงังาน–ความเจริญ–การเรียนรู้–การสร้าสรรค ์

2.14.3 White ความบริสุทธิl –ความดี–ความดีพร้อม–ความเงียบสงบ–ความยติุธรรม 

2.14.4 Red พลงั–อนัตราย–สงคราม–อาํนาจ 

2.14.5 Purple ความหยัCงรู้–ความทะเยอทะยาน–ความกา้วหนา้–คามสง่างาม–อาํนาจ 

                         2.14.6 Pink เป็นมิตร–ความรัก–ความโรแมนติก–ความเคารพ 

                         2.14.7 Orange กาํลงั–ความมีโชค–พลงัชีวติ–การใหก้าํลงัใจ–ความสุข 

                         2.14.8 Green ความอุดมสมบูรณ์–การเติบโต–การกลบัมาของมิตรภาพ 

                         2.14.9 Gold สติปัญญา–ความรํC ารวย–ความสวา่ง–ความสาํเร็จ–โชคลาภ 

                         2.14.10 Brown ความอดทน–ความมัCนคง 

                         2.14.11 Blue สุขภาพ–ความเชืCอถือ–ไหวพริบ–จงรักภกัดี–ความเลืCอมใส–ความถูกตอ้ง 

                         2.14.12 Black ความลึกลบั–ความตาย–อาํนาจ–พลงั–ความแรง–สิCงชัCวร้าย–ความประณีต 

3.   บอร์ดเกม  

เกมกระดานบนโตะ๊ ทีCมีการนาํอุปกรณ์ และชิOนส่วนต่างๆ มาส่วนประกอบการเล่น มีจุดเริCมตน้มาจากทีC

พวกกองทพันกัรบต่างๆใชเ้พืCอวางแผนกลยทุธ์ตาํแหน่งในการรบ จนเวลาผา่นไปจึงกลายมาเป็นเกมประเภท

หนึCงทีCนิยมกนัมาก และมีอยูห่ลากหลายรูปแบบการเล่น นอกจากปัจจุบนับอร์ดเกมจะถูกนาํมาดดัแปลงเป็นเกม

เพืCอความสนุกสนานแลว้ ยงัถูกนาํมาใชเ้ป็นสืCอกลางในการสอน และการเรียนรู้เรืCองต่างๆ เวลาทีCใชใ้นการ

เรียนรู้ทีCจะเล่นแตกต่างกนัออกไปตามความยากง่ายของผูอ้อกแบบ 
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3.1 ประเภทบอร์ดเกม สามารถแยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

3.1.1 เกมครอบครัว (Family Game) เกมทีCมีกฎกติกาไม่ซบัซอ้น อธิบายใหค้นทีCไม่เคย

เล่นเขา้ใจไดภ้ายใน 5-10 นาที แต่กไ็ม่ง่ายจนรู้สึกวา่ไม่ทา้ทาย  บอร์ดเกมแนวครอบครัวมกัจะมีสีสนัสวยงาม 

เนน้ใหผู้เ้ล่นตอ้งพดูคุย ถกเถียง หรือหาโอกาสแกลง้กนัค่อนขา้งมากระหวา่งเล่นเนืOอเรืCอง ไม่เกีCยวกบัความ

รุนแรงหรือประเดน็หนกั สามารถเล่นจบไดภ้ายใน 15-60 นาที 

 

                      3.1.2 เกมวางแผน (Strategy Game) เกมทีCตอ้งใชท้กัษะในการวางแผนมากกวา่เกม

ครอบครัว เหมาะสาํหรับผูที้Cอยากเล่นเกมทีCทา้ทายขึOน เกมวางแผนอาจมี ‘ดวง’ เป็นส่วนประกอบบา้ง ใชเ้วลา

เล่น 60-120 นาที แต่บางเกมอาจยาวถึง 180 นาที หรือเป็นมหากาพย ์5-6 ชัCวโมงไดเ้ลย นบัไดว้า่เป็นบอร์ดเกมทีC

เก่าแก่ทีCสุด แรกเริCมถูกใชเ้พืCอ ‘จาํลอง’ สถานการณ์สงครามก่อนรบจริงสาํหรับเหล่านายทหาร รายละเอียดบน

กระดานจึงตอ้งสมจริงทีCสุด ครอบคลุมการตดัสินใจต่างๆ ทีCเป็นไปไดข้องฝ่ายศตัรู หลงัจากนัOนเกมวางแผนก็

แพร่หลายออกไปในหมู่ผูพ้ิสมยัเกมสงคราม ราวทศวรรษ 1980 ในยคุนัOนเกมวางแผนทีCเล่นกนันอกฐานทพัจะ

ใช ้‘กระดาน’ ขนาดใหญ่จาํลองสมรภูมิรบ มีตวัเล่นหรือ Counter ทาํจากกระดาษ แทนหน่วยทหาร เครืCองบินรบ 

ปืนใหญ่ เรือดาํ นํOา ฯลฯ   

 

3.1.3 ปาร์ตีO เกม (Party Game) สาํหรับเล่นเป็นหมู่คณะ ปกติหมายถึง 8-20 คนหรือ

มากกวา่ ปาร์ตีO เกมทีCสนุกคือเกมทีCอธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจไดภ้ายใน 5-10 นาที อุปกรณ์ไม่มาก อาจมีดวงเกีCยวขอ้ง

ดว้ยเลก็นอ้ย แต่ส่วนใหญ่ตอ้งใชม้นุษยสมัพนัธ์และปฏิภาณไหวพริบ เช่น หากเป็นเกมทีCตอ้งจบัตวัสายลบัทีCแฝง

ตวัมา เรากต็อ้งคอยสงัเกต นํOาเสียง สีหนา้ แววตาท่าทางของเพืCอนวา่ส่อพิรุธไหม น่าจะเป็นสายลบัทีCแฝงตวัมา

ตามเนืOอเรืCองของเกมหรือเปล่า ความสนุกของปาร์ตีO เกมจึงละมา้ยคลา้ยกบัความสนุกของงานปาร์ตีO  คือได้

สงัสรรคอ์ยา่งหรรษากบัคนอืCนอีกหลายคน 

 

4.1 ความเป็นมาของบอร์ดเกมในยคุเริCมแรก (5,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) 

ผูค้นส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนวา่มนุษยริ์เริCมการเล่นบอร์ดเกมขึOนมาก่อนทีCจะรู้จกัการประดิษฐต์วัอกัษร

เพืCอใชเ้ขียนบนัทึก โดยมีหลกัฐานการขดุพบหินแกะสลกัขนาดเลก็ทีCมีสีสนัต่างๆ จาํนวน 49 กอ้นทีCสุสานบาเชอ 

โฮยูค ซึC งมีอายุกว่า 5,000 ปีทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ถือไดว้่าเป็นชิOนส่วนของเกมทีCเก่าแก่ทีCสุด

เท่าทีCเคยพบมา  นอกจากนีO  มีการขดุพบชิOนส่วนเกมทีCมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนัในประเทศซีเรียและอิรัก หลกัฐาน

เหล่านีO บ่งชีO ใหเ้ห็นวา่บอร์ดเกมมีตน้กาํเนิดในแถบดินแดนพระจนัทร์เสีO ยวอนัอุดมสมบูรณ์ (Fertile Crescent) ซึC ง
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ประกอบดว้ยพืOนทีCในแถบแม่นํO าไนล์ (Nile) แม่นํO าไทกริส (Tigris) และแม่นํO ายเูฟรติส (Euphrates) ในตะวนัออก

กลาง โดยดินแดนแถบนีO ยงัเป็นผูริ้เริCมคิดคน้ เครืCองดืCมแอลกอฮอล ์กระดาษปาปิรุส ลูกอมรสมินท ์และปฏิทิน 

ซึC งลว้นแต่เป็นสิC งประดิษฐ์ทีCเป็นองค์ประกอบสําหรับการจดัปาร์ตีOบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) ใน

ปัจจุบนัอีกดว้ย 

บางคนอาจจะอยากรู้ว่าบอร์ดเกมใดทีCมนุษยส์ร้างขึOนเป็นเกมแรก คือ “ลูกเต๋า” เป็นชิOนส่วนสาํคญัของ

บอร์ดเกมส่วนใหญ่ในยคุปัจจุบนั และถือเป็นรากฐานสาํคญัทีCอยูเ่บืOองหลงัการคิดคน้เกมทีCเก่าแก่ทีCสุดของมนุษย ์

                                       

                           ภาพทีC 2.4 ลูกเต๋าผลิตขึOนจากวสัดุหลากหลายรูปแบบขึOนอยูก่บัทีCตัOงของแหล่งผลิต  

3.2 บอร์ดเกม – กิจกรรมยามว่างของราชวงศ ์(3,100 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) บอร์ดเกมหรือเกมกระดาน

กลายเป็นทีCนิยมของเหล่าฟาโรห์ในยคุอียปิตโ์บราณ เกมทีCถือวา่เก่าแก่มากทีCสุดคือ Senet ซึC งถูกคน้พบในสุสาน

สมยัก่อนราชวงศแ์ละราชวงศที์CหนึC งสมยัอียิปต์โบราณ โดยเกม Senet ทีCพบจะมีรูปภาพประกอบทีCแตกต่างกนั

ไป โดยสมยัจกัรวรรดิl อียิปตใ์หม่ช่วงระหว่าง 1,550 – 1,077 ปีก่อนคริสตศ์กัราช เกม Senet ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็น

เครืCองรางในการเดินทางสู่ความตาย 

ชาวอิยิปต์โบราณมีความเชืCอทีCฝังแน่นในเรืCอง “โชคชะตา” โดยองคป์ระกอบของความโชคดีในเกม 

Senet เชืCอมโยงกบัแนวคิดนีO อย่างแนบแน่น โดยเชืCอว่าผูว้ายชนม์จะอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของเทพเจา้อนั

ยิCงใหญ่ทีCประทบัอยูใ่นสุสานอิยปิต ์คือ รา (Ra) ธอท  (Thoth) หรือบางครัO งกโ็อซิริส (Orisis) ดงันัOน กระดานเกม 
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Senet มกัจะถูกฝังไวร้วมกบัเครืCองมือจาํเป็นอืCนๆ สาํหรับการเดินทางผ่านภยนัตรายต่างๆ ไปสู่โลกหลงัความ

ตาย 

                     

                      ภาพทีC 2.5 Senet คน้พบในสุสานสมยัก่อนราชวงศแ์ละราชวงศที์CหนึCงสมยัอียปิตโ์บราณ 

วิธีการเล่นเกม Senet ทีCถูกตอ้งยงัคงมีการถกเถียงกนัอยู ่ โดยกระดานเกมจะมีลกัษณะเป็นช่องสีเหลีCยม

ทัOงหมด 30 ช่อง แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 ช่อง และมีตวัเดินอยู ่2 ชุด (อยา่งนอ้ย 5 ตวัต่อชุด หรืออาจจะมาก

หรือนอ้ยกวา่ขึOนอยูก่บัการเล่น)  โดยนกัประวติัศาสตร์ลงมือศึกษาคน้ควา้และคาดเดาอยา่งมีหลกัการถึงวิธีการ

เล่นทีCถูกตอ้งของเกมนีO  ซึC งต่อมาบริษทัต่างๆ ไดน้าํวิธีการเล่นทีCมีการรวบรวมไวม้าผลิตเป็นเกมสาํหรับจาํหน่าย

ในปัจจุบนั 

3.3 บอร์ดเกมทีCเก่าแก่ทีCสุดซึC งมีกฎเขียนไวพ้ร้อมเล่นน่าจะเป็นเกม The Royal Game if Ur (หรือรู้จกักนั

ในอีกชืCอคือ Game of Twenty Squares) แมว้า่เกม Senet จะปรากฏขึOนในโลกมาก่อนเกมนีOกวา่ 900 ปี แต่กฎของ

เกมนีO ถูกคน้พบและนาํมาแปล ซึC งแมว้่ากฎบางขอ้อาจถูกตีความต่างออกไปจากยคุก่อน เราก็ยงัพอจะเล่นเกมนีO

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเช่นเดียวกบัเมืCอ 2,000 ปีก่อน 
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                        ภาพทีC 2.6 บอร์ดเกมทีCเก่าแก่ทีCสุดทีCมีกฎเขียนไวพ้ร้อมเล่น (The Royal Game if Ur) 

3.4 หลกัฐานการพบเกม Backgammon ครัO งแรก (2,000 ปีก่อน) 

Ludus Duodecim Scriptorium  เป็นเกมกระดานทีCไดรั้บความนิยมในช่วงยคุอาณาจกัรโรมนั ชืCอเกมมีความหมาย

วา่ “เกม 12  ช่อง” ซึC งอาจเป็นการกล่าวถึงรอยจารึก 12 ช่องจาํนวน 3 แถวซึCงปรากฏบนกระดานทีCถูกคน้พบ ทัOงนีO

เชืCอกนัว่ากระดานเกมในยุคหลงัสืบทอดมาจากเกมนีO   และเกมนีO ยงัมีความคลา้ยคลึงกบัเกม  Backgammon 

สมยัใหม่เป็นอยา่งมาก 

เกมทีCมีกฎพร้อมเล่นทีCเก่าแก่ทีCสุดเรียกไดว้า่แทบจะเหมือนกบัเกม Backgammon เป็นเกมกระดานทีCมีรูป

สามเหลีCยมหนา้จัCวยาวทัOงหมด 24 รูปเรียกวา่พอยต ์(point) ซึC งมีสามเหลีCยม 12 รูปอยูใ่นแต่ละดา้นของกระดาน 

ในปัจจุบนั ผูเ้ล่นแต่ละคนจะใชห้มากตวัเดิน 15 ตวัและใชลู้กเต๋า 6 ดา้นสาํหรับเล่น เป้าหมายของเกมซึC งก็คือ 

การนาํหมากของตนออกจากกระดานให้หมดก่อนฝ่ายตรงขา้มยงัคงเหมือนกบักฎดัOงเดิม แต่เกม Backgammon 

แบบเดิมจะต่างออกไปตรงทีCมีการใชลู้กเต๋ามากกวา่ (แบบเดิมใช ้3 ลูก แต่สมยัใหม่ใช ้2 ลูก) และการเริCมนาํตวั

หมากออกจากกระดาน ในเกมสมยัใหม่ หมากจะเขา้มาในกระดานไดด้ว้ยวธีิเดียวกบัหมากทีCอยูใ่นบาร์ (Bar) 
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            ภาพทีC 2.7 Ludus Duodecim Scriptorium เกมกระดานทีCไดรั้บความนิยมในช่วงยคุอาณาจกัรโรมนั 

ความนิยมของเกม Backgammon เพิCมขึOนอยา่งรวดเร็วในช่วงกลางยคุ 1960s ส่วนหนึCงเนืCองมาจากความ

มีสเน่ห์ของเจา้ชาย Alexis Obolensky ซึC งเป็นทีCรู้จกักนัว่าเป็น “บิดาของเกม Backgammon สมยัใหม่” โดยท่าน

ทรงเป็นผูร่้วมก่อตัOงสมาคม Backgammon สากลขึOนและตีพิมพก์ฎการเล่นเกมนีO อย่างเป็นทางการ นอกจากนีO  

ท่านยงัทรงก่อตัO งชมรม   Backgammon ระดับโลกทีC เมืองแมนฮัตตันด้วย  โดยริเริC มใช้ระบบการแข่งขัน 

Backgammon แบบใหม่ขึOนมาในปีค.ศ. 1963 โดยต่อมาท่านทรงจดัการแข่งขนัระดบัสากลครัO งแรกขึOนในเดือน

มีนาคม ปี ค.ศ. 1964 ซึC งไดรั้บความสนใจจากบรรดาราชวงศ ์เหล่าคนดงัและสืCอต่างๆ เป็นอยา่งมาก 

3.5 บอร์ดเกมกลายเป็นส่วนหนึCงของวยัเดก็ (500  ปีก่อนคริสตศ์กัราช)  

ในวฒันธรรมโบราณเริCมแรก ผูเ้ล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานคือผูใ้หญ่ แต่จากรากเหงา้ทีCฝังลึกใน

สังคมทาํใหเ้ดก็ๆ เองก็หนัมาเล่นบอร์ดเกมกนัอยา่งรวดเร็ว  แมว้า่อาจเรียกไดไ้ม่เตม็ปากวา่เป็นเกมกระดาน แต่

หนึC งในเกมแรกๆ ทีCสร้างขึOนเพืCอเด็กคือเกม Hop-Scotch (หรือการเล่นตัOงเต) นัCนเอง จะเห็นไดว้่าบอร์ดเกมมี

ความเป็นมาอนัยาวนานมากกวา่ทีCเราคาดคิดเสียอีก 
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หลกัฐานแรกเริCมทีCพบว่ามีการเล่น Hop-Scotch คือการเล่นของเด็กโรมนัเมืCอ 500 ปีก่อนคริสตศกัราช 

ซึC งเด็กๆ ทัCวโลกต่างก็เล่นเกมนีOกนัโดยอาจมีกฎบางอยา่งทีCแตกต่างกนัออกไป กฎพืOนฐานคือ ผูเ้ล่นคนแรกทอย

หมาก (มกัจะใชก้อ้นหิน เหรียญ หรือถุงถัCว) ไปทีCช่องหมายเลขหนึCง โดยหมากจะตอ้งอยูใ่นช่องสีCเหลีCยมนัOนโดย

ไม่สัมผสักบัขอบหรือกระเดน็ออกไป จากนัOนผูเ้ล่นกระโดดขา้มช่องทีCโยนหมากไว ้และกระโดดตามช่องต่างๆ 

ไปจนสุดตารางทีCวาดไว ้

                                            

                               ภาพทีC 2.8 Hop-Scotch คือการเล่นของเดก็โรมนัเมืCอ 500 ปีก่อนคริสตศกัราช 

              3.6 เกม Tafl และกาํเนิดของหมากรุก (ค.ศ. 400) 

              เกม Tafl อยูใ่นตระกูลเดียวกบับอร์ดเกมกลยทุธ์ของเยอรมนัและเคลติกโบราณ ซึC งเล่นโดยใชก้ระดาน

ลายตารางและมีหมากสองสีสาํหรับสองฝ่ายเป็นจาํนวนเลขคีC 
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                                                   ภาพทีC 2.9 เกม Tafl และกาํเนิดของหมากรุก (ค.ศ. 400) 

               แมว้่าขนาดของกระดานและจาํนวนของตวัเดินจะแตกต่างกนั แต่เกมทัOงหมดเกีCยวขอ้งกบัอตัราส่วน

ของตวัหมากอนัโดดเด่นคือ 2:1 ของตวัหมาก ซึC งฝ่ายทีCมีนอ้ยกว่าจะมีตวัหมากพระราชาวางอยูที่CจุดเริCมตน้ตรง

กลางกระดาน เป้าหมายของพระราชาคือการหนีออกจากกระดานหรือมุม ส่วนอีกฝ่ายจะมีจุดมุ่งหมายในการจบั

ตวัพระราชา โดยฝ่ายทีCเป็นผูจ้บัจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในตอนเริCมตน้เกม ซึC งสันนิษฐานวา่เป็นชีO ใหเ้ห็นถึงมุมมองเชิง

วฒันธรรมดว้ยการจาํลองความสาํเร็จของการจู่โจมแบบชาวไวกิOง 

                เกม Tafl แพร่หลายไปในทุกทีCทีCชาวไวกิOงเดินทางไป รวมถึงไอซ์แลนด ์ สหราชอาณาจกัร ไอร์แลนด ์

และแลปแลนด ์โดยมีการดดัแปลงวิธีเล่นบางประการในหมู่ผูเ้ล่นของภูมิภาคยโุรปเหนือ โดยจากขอ้สนันิษฐาน

พบว่าเกม Tafl ไดแ้ตกแขนงออกเป็นเกมทีCชืCอว่า Chaturanga  ซึC งเป็นเกมกลยทุธ์ของอินเดียยคุโบราณทีCไดรั้บ

การพฒันาในสมยัจกัรวรรดิคุปตะ (Gupta Empire) อนัรุ่งเรืองราวคริสตศ์ตวรรษทีC 6  โดยในคริสตศ์ตวรรษทีC 

7  เกมนีOแพร่หลายไปยงั จกัรวรรดิซาสซานิยะห์แห่งเปอร์เซีย (Sassanid Persian) มีชืCอเรียกวา่ Shatranj ซึC งต่อมา

กลายเป็นเกมในรูปแบบของหมากรุกสืบทอดมาถึงยโุรปยคุกลางตอนปลายตามลาํดบั 
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                                                 ภาพทีC 2.10 Chaturanga  เกมกลยทุธ์ของอินเดียยคุโบราณ 

3.7 Chaturanga เกมกลยทุธ์ของอินเดียยคุโบราณ 

เล่นบนกระดานทีCไม่ไดเ้ป็นลายตารางขนาด 8×8 เรียกว่า Ashtāpada บางครัO งกระดานจะมีสัญลกัษณ์

พิเศษ ซึC งจนถึงปัจจุบนันีOยงัไม่สามารถตีความหมายได ้หลงัจากนัOน เกมนีOกไ็ดถู้กปรับเปลีCยนเป็นแบบยโุรป ซึC งก็

คือเกมหมากรุกซึC งเล่นบนกระดานขนาด 8×8 เช่นกนั หลกัฐานชิOนแรกๆ ของหมากรุกถูกคน้พบในจกัรวรรดิ

ซาสซานิยะห์แห่งเปอร์เซีย (Sassanid Persian) ราวคริสตศ์ตวรรษทีC 600 ซึC งสันนิษฐานไดว้่าพ่อคา้ชาวมุสลิม

เดินทางมายงัท่าเรือในยโุรปและนาํตวัหมากพระราชาทีCใชป้ระดบัตกแต่งซึC งเป็นสิCงแปลกใหม่เขา้มาก่อนทีCจะนาํ

เกมหมากรุกมาจาํหน่ายภายหลงั 

เกมหมากรุกไดม้าถึงยโุรปตะวนัตกและรัสเซียดว้ยเส้นทางอยา่งนอ้ยสามช่องทาง โดยระยะแรกสุดคือ

ในศตวรรษทีC 9 และเมืCอเขา้ปีค.ศ  1000 เกมนีOก็แพร่หลายไปทัCวยโุรป จากนัOนชาวมวัร์ (Moors) เริCมนาํเกมหมาก

รุกเขา้ไปแนะนาํให้รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในแถบคาบสมุทรไอบีเรียช่วงศตวรรษทีC 10 โดยมีคาํอธิบายปรากฏใน

ตน้ฉบบัอนัโด่งดงัแห่งศตวรรษทีC 13 ซึC งครอบคลุมทัOง Shatranj (หมากรุกของเปอร์เซีย) Backgammon และ

ลูกเต๋า มีชืCอเรียกวา่ Libro de Los Juegos (คมัภีร์แห่งเกม) 

ราวปีค.ศ 1200 เริC มมีการดดัแปลงกฎของเกม Shatranj (หมากรุกของเปอร์เซีย) ขึOนในยุโรปตอนใต  ้

ต่อมาราวในช่วงปีค.ศ. 1475 มีการปรับเปลีCยนกฎการเล่นหลายประการ จนกระทัCงกลายเป็นรูปแบบเกมหมากรุก

อยา่งทีCเรารู้จกักนัทุกวนันีO  กฏการเดินหมากสมยัใหม่เหล่านีO ไดถู้กนาํไปใชใ้นอิตาลีและสเปน ตวัเบีOย (Pawn) มี

ทางเลือกในการเดินหน้า 2 ช่องในการเดินตาแรก ขณะทีCบิชอป (Bishop) และควีน (Queen) ถูกปรับให้มี
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ความสามารถพิเศษรูปแบบใหม่ ทัOงนีO ควีน (Queen) ถูกนาํมาใชแ้ทนขนุนาง (Vizier)  จนถึงปลายศตวรรษทีC 10 

และเมืCอถึงศตวรรษทีC 15 ควีน (Queen) ก็กลายมาเป็นหมากทีCเป็นความสามารถมากทีCสุดในเกม ดงันัOน ในเกม

หมากรุกสมยัใหม่จะเรียกว่า “หมากรุกของควีน (Queen’s Chess)” หรือ “หมากรุกของควีนผูบ้า้คลัCง (Mad 

Queen Chess)”  กฎทีCปรับปรุงใหม่นีOแพร่กระจายไปทัCวยโุรปตะวนัตกอยา่งรวดเร็ว โดยมีการสรุปกฎทีCเกีCยวขอ้ง

กบัเดินจนมุม (Stalemate) จนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษทีC 19 และผลลพัธ์จากการปรับเปลีCยนกฎเหล่านีO ถูก

นาํมาใชเ้ป็นมาตรฐานของเกมหมากรุกทีCเราเล่นกนัในปัจจุบนั 

                              

                                                         ภาพทีC 2.11 Shatranj (หมากรุกของเปอร์เซีย)  

ในช่วงยุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment) หมากรุกได้รับการยอมรับว่าเป็นเครืC องมือแห่งการ

พฒันาตนเอง โดยเบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ยงัเขียนถึงหมากรุกไวใ้นบทความทีCมีชืCอว่า “คติ

ธรรมของหมากรุก (The Morals of Chess)” ในปีค.ศ. 1750 เขากล่าวไวว้่า “เกมหมากรุกไม่เพียงแต่จะให้ความ

เพลิดเพลินเท่านัOน แต่ยงัมีคุณค่ามหาศาลต่อคุณภาพของจิตใจ มีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ซึC งตอ้ง

เรียนรู้และทาํใหแ้ขง็แกร่งจากการเล่นหมากรุก ทัOงนีO  เป็นการเตรียมตนพร้อมต่อทุกสถานการณ์ทีCพบเจอ เพราะ

ชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกบัเกมหมากรุก ทีCเรามกัตอ้งทาํคะแนนเพืCอใหไ้ดรั้บชยัชนะ อีกทัOงยงัมีคู่แข่งหรือศตัรูทีCตอ้ง

เอาชนะกนั ซึC งก่อใหเ้กิดทัOงผลลพัธ์ทีCดีและแยแ่ตกต่างหลากหลายกนัออกไป เป็นผลมาจากความรอบคอบหรือ

ความตอ้งการของตน เพราะฉะนัOน การเล่นหมากรุกจึงทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้” 
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4.   สตัวป่์าสงวน 

                  

                                                                 ภาพทีC 2.12 สตัวป่์าสงวนทัOง 15ชนิด 

สัตวป่์าสงวน (Preserved Animals) เป็นสัตวป่์าทีCหายากหรือกาํลงัจะสูญพนัธุ์ จึงห้ามล่าหรือมีไวใ้น

ครอบครอง เวน้แต่การกระทาํเพืCอการศึกษาวิจยัทางวิชาการ ตอ้งมีบทบญัญติัเขม็งวดกวดขนั เพืCอป้องกนัไม่ให้

เกิดอนัตรายแก่สตัวป่์าทีCยงัมีชีวิตอยูห่รือซากสตัวป่์า ซึC งอาจจะตกไปอยูย่งัต่างประเทศดว้ยการซืOอขาย ต่อมาเมืCอ

สถานการณ์ของสัตวป่์าในประเทศไทยเปลีCยนแปลงไป สัตวป่์าหลายชนิดมีแนวโนม้ถูกคุกคามเสีCยงต่อการสูญ

พนัธุ์มากยิCงขึOน ประกอบกบัเพืCอให้เกิดความสอดคลอ้งกบัความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมดูแล

การคา้หรือการลกัลอบคา้สตัวป่์าในรูปแบบต่างๆ ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสตัวป่์าและ

พืชป่า (CTTES) ซึC งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ.2518 และได้ให้สัตยาบัน เมืCอ

วนัทีC 21 มกราคม พ.ศ.2526 นบัเป็นสมาชิก ลาํดบัทีC 80 จึงไดมี้การพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง พระราชบญัญติัฉบบั

เดิมและตราพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ขึOนใหม่เมืCอวนัทีC 19กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2535 สัตว์

ป่าสงวนตามในพระราชบญัญติัฉบบัใหม่ หมายถึง สัตวป่์าทีCหายากตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัฉบบันีO และ

ตามทีCกาํหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทาํให้สามารถเปลีCยนแปลงชนิดสัตวป่์าสงวนไดโ้ดยสะดวกโดย

ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขหรือเพิCมเติมเท่านัOน ไม่ตอ้งถึงกบัตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัอยา่งของเดิม ทัOงนีO ได้

มีการเพิCมเติมชนิดสัตวป่์าทีCมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพนัธุ์อยา่งยิCง 7 ชนิด และตดัสัตวป่์าทีCไม่อยูใ่นสถานะ
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ใกลจ้ะสูญพนัธุ์ เนืCองจากการทีCสามารถเพาะเลีOยงขยายพนัธุ์ไดม้าก 1 ชนิด คือ เนืOอทราย รวมกบัสัตวป่์าสงวน

เดิม 8 ชนิด รวมเป็น15 ชนิด ไดแ้ก่ นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กปูรี ควายป่า ละองหรือละมัCง เลียงผา สมนั 

กวางผา นกแตว้แลว้ทอ้งดาํ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เกง้หมอ้ พะยนู และ เพืCอแกไ้ขปัญหาเหล่านีO

ประเทศไทยจึงจาํตอ้งมีการออกกฎหมายเพืCอคุม้ครองสัตวเ์หล่านีO  จากผูไ้ม่หวงัดีทาํการล่า เพืCอความสนุกสนาน 

ล่าเพืCอการคา้  

เวบ็ไซตที์CเกีCยวขอ้ง 

จากการทีCผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตที์CเกีCยวกบัสัตวป่์าสงวน และเพืCอนาํมาสร้างสืCอการ

เรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกม จึงยกตวัอยา่งเวบ็ไซตที์CนาํมาประกอบงานวจิยัครัO งนีO  

              

                                                    ภาพทีC 2.13 http://www.dnp.go.th/wildlife_it/# 

                            เวบ็ไซตที์Cรวบรวมขอ้มูลเกีCยวขอ้งกบัสตัวป่์าต่างๆ รวมถึงขอ้มูลของสตัวป่์าสงวน  
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                                      ภาพทีC 2.14 https://www.morethanagamecafe.com/?lang=th 

                                              เวบ็ไซตที์Cรวบรวมประวติัศาสตร์ความเป็นมาของบอร์ดเกม 

           

                                          ภาพทีC 2.15 https://playonboardgame.wordpress.com/ 

                                                             เวบ็ไซตที์Cอธิบายวา่บอร์ดเกมคืออะไร 
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                                               ภาพทีC 2.16 https://minimore.com/b/boardgame/3 

                                  เวบ็ไซตที์Cบอกวา่บอร์ดเกมมีความน่าสนใจยงัไง และมีทัOงหมดกีCประเภท 

               

                      ภาพทีC 2.17 https://rollyourdice.co/2017/11/learning-via-boardgame-article/ 

                                     เวบ็ไซตที์Cบอกวา่การเรียนรู้ดว้ยบอร์ดเกม มีความสนุก น่าสนใจยงัไง 
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                                                              ภาพทีC 2.18 https://th.wikihow.com 

                                                             เวบ็ไซตที์สอนวธีิการสร้างบอร์ดเกม 
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งานวจิยัทีCเกีCยวขอ้ง  

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษส์ตัวป่์าสงวน และเพืCอเป็นการนาํเสนอสตัวป่์าสงวน

ในเป็นทีCสนใจ มีการศึกษางานวิจยัทีCเกีCยวขอ้ง เพืCอนาํมาเป็นประโยชน์ในการดาํเนินโครงงานและพฒันา

โครงงาน เพืCอจะนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการดงัต่อไปนีO      

1. กลุ่มงานวจิยัสตัวป่์า สาํนกัอนุรักษส์ตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช 

                                                        

                  ภาพทีC 2.19 รายละเอียดขอ้มูลเกีCยวกบัสตัวป่์าสงวนจากการสาํรวจและวจิยั 

  ขอ้มูลทางวิชาการของสัตวป่์าสงวนทีCถูกตอ้งจากการสํารวจและการวิจยั ทีCสามารถนาํมาเป็นขอ้มุ

ลในการดาํเนินงานในส่วนของการศึกษาลกัษณะเฉพาะของสัตวป่์าสงวนแต่ละชนิด เพืCอให้สามารถทีCจะ

ออกแบบสตัวป่์าสงวนออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามโครงสร้าง  
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2. FRUITS VEGETABLES COLOUR  

                     

                    ภาพทีC 2.20 FRUITS VEGETABLES COLOUR บอร์ดเกมการศึกษา เรืCอง วงสีธรรมชาติ  

อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ นกัศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผูอ้อกแบบชุด

บอร์ดเกมการศึกษา เรืCอง วงสีธรรมชาติ เพืCอใหค้วามรู้ความเขา้ใจเรืCองของวงสีของธรรมชาติ โดยการใชผ้กัและ

ผลไมเ้ขา้มาในการจาํแนกสี และเพิCมความน่าสนใจใหก้บัตวัผลงาน 

สิC งทีC น่าสนใจในการนําเสนอผลงานของ คุณ อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ มาเป็นประโยชน์ในการ

ดาํเนินงาน คือ แนวคิดในการออกแบบตวัละคร ทีCนาํผกัและผลไม ้มาเป็นตวัละครทีCมีความน่ารัก สีสันสดใส 

ดึงดูดความสนใจในการเล่น และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกีCยวกบัเรืCอง วงสีธรรมชาติ  
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3. The Literature  

                     

                                               ภาพทีC 2.21 The Literature บอร์ดเกมวรรณคดีไทย 

ผลงานการออกแบบบอร์ดเกมของนกัเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ลพบุรี เพืCอ

เป็นการกระตุน้ใหก้บัเดก็รุ่นใหม่ทีCไม่รู้จกัวรรณคดี และตวัละครในวรรณคดีไทย  

สิCงทีCน่าสนใจ คือ เป็นบอร์ดเกมทีCกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รู้เรืCองราววรรณคดีไทย ผา่นการสัมผสั

ความสนุกและความน่าสนใจจากเหตุการณ์ต่างๆ ในวรรณคดีไทย ไดน้าํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง

เรืCองราวใหก้บัตวับอร์ดเกมเพืCอใหต้วับอร์ดเกมมีความน่าสนใจมากยิCงขึOน 
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4. เกมพฆิาตอคัคี (ดบัไฟป่า) 

                

                                        ภาพทีC 2.22 บอร์ดเกมพฆิาตอคัคี (ดบัไฟป่า) 

            แดนไท สุขกาํเนิด เป็นผูอ้อกแบบชุดบอร์ดเกม เรืCอง เกมพิฆาตอคัคี (ดบัไฟป่า) นาํกลไกของไฟมา

จาํลองให้ผูเ้ล่นสามคัคีร่วมกนัดบัไฟป่า และเกมจะจบก็ต่อเมืCอสามารถช่วยเหลือสัตวป่์าไดค้รบ 6 ตวั หรือ

จะตอ้งแพต่้อไฟป่าไปเพราะสตัวป่์าจะตายครบ 3 ตวั หรือไฟลามเขา้หมู่บา้นนัCนเอง  

             สิCงทีCน่าสนใจในการนาํเสนอผลงานของ แดนไท สุขกาํเนิด มาเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน คือ 

แนวคิดในการออกแบบระบบของเกม และตวัละครต่างๆ ทีCนาํมาเป็นส่วนประกอบในเกมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกีCยวกบัเรืCองราวทีCมีในตวัของบอร์ดเกม  และช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ล่นมีความสามคัคี

ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีCเกิดขึOน 
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5. Evolution โดย North Star Games 

            

                                   ภาพทีC 2.23 บอร์ดเกม Evolution โดย North Star Games 

ผลงานการออกแบบบอร์ดเกมของ โดย North Star Games เพืCอจาํลองระบบการวิวฒันาการของสัตว์

ชนิดพนัธุ์ต่างๆ ทัOงการอาหาร การกิน การล่าสัตวต่์างๆเพืCอใหอ้ยูร่อด และลกัษณะเด่นของสัตวแ์ต่ละชนิดผา่น

ตวัการ์ดเกม (การ์ดลกัษณะ)  

สิCงทีCน่าสนใจ คือ เป็นบอร์ดเกมทีCให้ความรู้เกีCยวกบัการวิวฒันาการของสัตวแ์ต่ละชนิด การจาํลอง

ระบบนิเวของธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดความสนใจ ตวัการ์ดเกมมีทัOงรูปวาดของสตัว ์และมีพืOนหลงัทีCอบริเวณอกแบบ

ตามถิCนทีCอยูข่องสัตว ์จึงไดน้าํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างการ์ดเกมของสัตวป่์าสงวนของตวัเองทีCแสดงถึง

ลกัษณะเฉพาะของสตัว ์รวมถึงบริเวณป่าทีCสตัวส์งวนแต่ละชนิดอาศยัอยู ่

 



	
	

	

บทที$ 3 

การออกแบบและพฒันา 

การศึกษาขอ้มูลเบื0องตน้ 

การศึกษาขอ้มูลเบื0องตน้ของสตัวป่์าสงวน และการออกแบบบอร์ดเกม เพื>อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงาน จากนั0นคน้หวา้ลงลึกประเดน็ที>จะนาํมาใชง้านในตวัผลงาน  คือ ขอ้มูลรายละเอียดของตวั

สตัวป่์าสงวน มาออกแบบพฒันาชุดบอร์ดเกม 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลที>ครบถว้นเพื>อนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบชิ0นงาน โดยใชว้ธีิกร

รวบรวมขอ้มูล การศึกษาขอ้มูลเกี>ยวกบัโปรแกรมที>ใชใ้นการวาดออกแบบตวัการ์ตูน และรวบรวม

ขอ้มูลทฤษฎีต่างๆ จากผลงานของนกัออกแบบที>เคยสร้างขึ0น หรือจากทฤษฎีที>มีผลต่อยอดในงาน

สร้างสรรค ์เช่น ศึกษาบอร์ดเกม วงสีธรรมชาติ ของ อรรถเศรษฐ ์ปรีดากรณ์, ขอ้มูลทางการสตัวป่์า

สงวน ของกลุ่มงานวจิยัสตัวป่์า สาํนกัอนุรักษส์ตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช 

ออกแบบและพฒันา 

เมื>อรวบรวมขอ้มูลต่างๆครบถว้นแลว้ รูปแบบแนวคิดของบอร์ดเกม และการดึงขอ้มูลสตัวป่์า

สงวน ของกลุ่มงานวจิยัสตัวป่์า สาํนกัอนุรักษส์ตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช จึงเริ>ม

การออกแบบรูปแบบเกม และตวัละครสตัวป่์าสงวน รวมถึงตวัละครบุคคลที>เกี>ยวขอ้ง เพื>อใหต้รงกบั 

และนาํไปแกไ้ขพฒันาต่อ 

 



	
	

	

33	

                  
                             ภาพที> 3.1 สเกต็ออกแบบ ตวัละครสตัวป่์าสงวน ทั0ง 15 ตวั 

                            

               
                     ภาพที> 3.2 ตดัเสน้จากการสเกต็ตวัละครสตัวป่์าสงวน ทั0ง 15 ตวั 
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                              ภาพที> 3.3 ลงสีตวัละครสตัวป่์าสงวน ทั0ง 15 ตวั  

                            

                               ภาพที> 3.4 ออกแบบตวัละครตวัการ์ตูนมนุษย ์6ตวั 
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                               ภาพที> 3.5 ลงสีตวัละครตวัการ์ตูนมนุษย ์6 ตวั 

 

            
                    ภาพที> 3.6 ออกแบบอุปกรณ์ประกอบของตวัการ์ตูนมนุษย ์
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                      ภาพที> 3.7 ลงสีอุปกรณ์ประกอบของตวัการ์ตูนมนุษย ์

 

           
              ภาพที> 3.8 สเกต็ออกแบบ Logo WILDLIFE THE BOARD GAME 

 

           
                    ภาพที> 3.9 ลงสี Logo WILDLIFE THE BOARD GAME 
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               ภาพที> 3.10 ออกแบบลายหนา้ลูกเต๋าประกอบการเล่นบอร์ดเกม 

 

                         

                       ภาพที> 3.11 นาํลายที>ออกแบบไปเลเซอร์ลงชิ0นงานจริง 

 



	
	

	

38	

                            

                      ภาพที> 3.12  ออกแบบแผน่บอร์ดเกมในรูปแบบตาราง 

 

                            

                              ภาพที> 3.13  แผน่บอร์ดเกมฉบบัสมบูรณ์ 
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                                         ภาพที> 3.14  สเกต็ออกแบบการ์ดเกม 

 

 

                        

                               ภาพที> 3.15  ตวัอยา่งการ์ดเกมฉบบัสมบูรณ์ 
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                            ภาพที> 3.16  สเกต็ออกแบบสแตนดี0แอคชนั  

 

                     

                     ภาพที> 3.17  ออกแบบสแตนดี0แอคชนัเตรียมในโปรแกรม 
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                                          ภาพที> 3.18  สเกต็ออกแบบเหรียญสตัว ์

 

                    

                                ภาพที> 3.19  ออกแบบเหรียญสตัวใ์นโปรแกรม 
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                                 ภาพที> 3.20  สเกต็ออกแบบเหรียญ Token 

 

      
                          ภาพที> 3.21   ออกแบเหรียญ Token ในโปรแกรม 
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           ภาพที> 3.22   ออกแบบ หนา้-หลงักล่องบรรจุภณัฑม์าลงเทมเพลตเพื>อเตรียมผลิตชิ0นงานจริง 

 

                     

                      ภาพที> 3.23  ออกแบบเทมเพลตกล่องบรรจุภณัฑใ์ชส้าํหรับผลิต 
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         ภาพที> 3.24  นาํภาพที>ออกแบบมาลงเทมเพลตเพื>อขึ0นแบบผลิตชิ0นงานจริง 
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       ภาพที> 3.25 ล่างแบบท่าทางตวัละครเพื>อนาํไปใชใ้นโปสเตอร์โปรโมทงาน 
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                  ภาพที> 3.26 สเกต็ตวัละครเพื>อนาํไปใชใ้นโปสเตอร์โปรโมทงาน 
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                            ภาพที> 3.27 ตดัเสน้ตวัละครเพื>อนาํไปใชใ้นโปสเตอร์โปรโมทงาน 
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                              ภาพที> 3.28 ลงสีตวัละครเพื>อนาํไปใชใ้นโปสเตอร์โปรโมทงาน 
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                         ภาพที> 3.29 นาํตวัละครที>เสร็จแลว้มาจดัวางลงในโปสเตอร์เพื>อโปรโมทงาน 
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                      ภาพที> 3.30  นาํตวัละครที>ออกแบบที>ใชใ้นโปสเตอร์มาทาํสแตนดี0โปรโมท 
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             ภาพที> 3.31 นาํตวัละครที>ออกแบบในโปสเตอร์มาใส่สแตนดี0 ที>ทาํไวโ้ปรโมทงาน 
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                            ภาพที> 3.32 ออกแบบหนงัสืออาร์ตบุค๊ที>รวบการออกแบบตวัละครต่างๆ 

 

                                ภาพที> 3.33 หนงัสืออาร์ตบุค๊ที>รวบการออกแบบตวัละครต่างๆ 

 

 



	

	

บทที$ 4 

ขั(นตอนปฏบิัตงิาน 

ขั#นตอนการปฏิบติังาน 

          การสร้างบอร์ดเกม เรื6อง ส่งเสริมปลูกฝังอนุรักษส์ตัวป่์าสงวน 1ชุด ในรูปแบบกล่อง 

                          

                                                                     ภาพที6 4.1 โลโกบ้อร์ดเกม 

         โลโกข้องตวับอร์ดเกม 

                              

                                                                ภาพที6 4.2 กล่องบรรจุบอร์ดเกม 

บรรจุอุปกรณ์ที6ใชใ้นการเล่น 



	

	

54	

                                   

                                                                       ภาพที6 4.3 แผน่บอร์ดเกม 

              เป็นแผน่กระดานที6ใชใ้นการดาํเนินเกม 

                                    

                                                                              ภาพที6 4.4 ลูกเต๋า 

ใชเ้ป็นตวักาํหนดจงัหวะการเดินของตวัละครในเกม 
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                                                                         ภาพที6 4.5 สแตนดี# ต่างๆ  

ใชใ้นการวางบนแผน่บอร์ดเกมในตาํแหน่งต่างๆ  

 

 

                                                                    ภาพที6 4.6 เหรียญสตัว ์

สิ6งที6ใชแ้ทนสตัวป่์าสงวนแต่ละชนิดที6อยูใ่นป่า นาํไปวางไวบ้นแผน่บอร์ดเกม 



	

	

56	

                          

                                                                       ภาพที6 4.7 เหรียญ Token 

นาํเอาไปวางไวบ้นการ์ดสตัว ์เพื6อแทนพลงัชีวติสตัว ์1เหรียญ เท่ากบั 1ชีวติ 

 

                           

                                                                           ภาพที6 4.8 คู่มือการเล่น 

คู่มิอที6อธิบายถึงวธีิการเล่นบอร์ดเกม 



	

	

57	

                                                     

                                                                         ภาพที6 4.9 การ์ดเกม 

การ์ดเกมแบบต่างๆ แสดงขอ้มูลต่างๆ ที6จาํลองอาชีพบุคคล อุปกรณ์อาวธุ และสตัวป่์าสงวน 
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                                                                 ภาพที6 4.10 สแตนดี#ใชโ้ปรโมท 

ทาํสแตนดี# เพื6อนาํไปใชใ้นการโปรโมทงานจดัแสดง 
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                                                                ภาพที6 4.11 โปสเตอร์ใชโ้ปรโมท 

ทาํโปสเตอร์เพื6อนาํไปใชใ้นการโปรโมทงานจดัแสดง 
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                                                                           ภาพที6 4.12 อาร์ตบุค๊ 

หนงัสือที6รวบรวมตวัละครที6ทาํการออกแบบ มีทั#งหมด 21ตวัละคร 

 

 

	



	

	

บทที$ 5 

สรุปผลการดาํเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการดาเนินการ 

จากการดาํเนินโครงการผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลทีBเกีBยวกบัสัตวป่์าสงวนเพืBอมาทาํ

เป็นสืBอเพืBอให้ความรู้เกีBยวกบัเรืB องราวของสัตวป่์าสงวนในรูปแบบบอร์ดเกมทีBมีความน่าสนใจ น่า

เรียนรู้ ผูเ้ล่นทีBเป็นเด็ก และเยาวชน สามารถรู้จกัเขา้ถึง และเขา้ใจเรืBองราวของสัตวป่์าสงวนไดไ้ม่ยาก 

ดว้ยการเล่นทีBเล่นง่าย อาศยัการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทีBน่าสนุก จะเล่นเป็นคู่ก็ได ้หรือจะเล่นเป็นกลุ่มก็

ยิBงดี เป็นไดฝึ้กความสามคัคีการทาํงานร่วมกนัในทีม ในการจาํลองเหตุการณ์ใหผู้เ้ล่นเป็นบุคคลต่างๆ ทีB

มีความเกีBยวขอ้งกบัเรืBองราวของสัตวป่์าสงวน ทัQงผูพ้ิทกัษส์ัตว ์และผูล้่าสัตว ์เขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ทีB

กาํลงัพบเจอกบัสัตวป่์าสงวนทีBกาํลงัถูกล่า ผูเ้ล่นตอ้งหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในขณะนัQนอย่างไร 

สามารถนาํไปเป็นสืBอทีBใชส่้งเสริมการเรียนรู้เรืBองราวของสตัวป่์าสงวนชนิดต่างๆได ้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีBยวกบัสัตวป่์าสงวน และศึกษาเรืB องราวของบอร์ดเกม

ค่อนขา้งใชเ้วลานาน 

2. การออกแบบการวาดตวัละครการ์ตูนสัตวป่์าสงวนให้ตรงตามสรีรวิทยาอยา่งถูกตอ้งตามทีB
ถูกบญัญติัไวค้่อนขา้งมีปัญหา เพราะ บางลกัษณะไม่สามารถนาํมาทัQงหมดได ้จึงตอ้งเลือก

ลกัษณะทีBเป็นจุดเด่นทีBสุดทีBคนเห็นสามารถจาํไดแ้ละนึกถึงสตัวป่์าสงวนชนิดนัQน 

3. จุดประสงคบ์อร์ดเกมเพืBอการส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษส์ัตวป่์าสงวน อาจจะเป็นไปไดย้าก

ในการทีBจะปลูกฝังจิตสาํนึกในการอนุรักษส์ัตวป่์าสงวน จึงเปลีBยนจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย

เป็นเพืBอการเล่นเพืBอใหรู้้จกัเรืBองราวของสตัวป่์าสงวนแต่ละชนิดแทน 

4. วธีิการเล่นทีBง่าย แต่เล่นใหเ้ก่งค่อนขา้งยาก ตอ้งใชท้กัษะ การคิดวเิคราะห์ทีBค่อนขา้งสูง  

5. ขนาดพืQนทีBของแผ่นบอร์ดเกมค่อนขา้งเล็กไป ทาํให้เหลือพืQนทีBในการเดินน้อย ทาํให้เกิด 

ความยากขึQนในการวางแผนการเดิน 

ขอ้เสนอแนะ 

1. สามารถนาํบอร์ดเกมทีBออกแบบไปพฒันาต่อยอดใหดี้และน่าสนใจมากยิBงขึQน 

2. ควรวาดตวัการ์ตูนมนุษยใ์หดู้มีชีวติ ชีวา และสตัวป่์าสงวนตรงลกัษณะสรีรวทิยามากยิBงขึQน 

3. แผน่บอร์ดควรจาํลองเป็นถิBนอาศยัของสตัวแ์ต่ละชนิดเพืBอสอดแทรกความรู้เรืBองนิเวศวทิย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ทดสอบบอร์ดเกมส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าสงวนกบัมูลนิธิสตัวป่์าสงวน 

เอกสารรับรองการทดสอบจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 

               
 

ตวัอยา่งภาพทาํการทดสอบบอร์ดเกม 
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ภาคผนวก ข 

การออกแบบและพฒันางานบอร์ดเกม 

สเกต็และออกแบบ 

ตารางที< ข.1 บอร์ดเกม เรื<อง “ส่งเสริมปลูกฝังอนุรักษส์ตัวป่์าสงวน” 

ลาํดบัที< ผลงาน รายละเอียด 

1  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ ตวั

ละครสตัวป่์าสงวน ทัIง 

15 ตวั 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบ ตวัละครสตัว์

ป่าสงวน ทัIง 15 ตวั 

 

 

 

2  

 
 

ภาพ : ตดัเสน้จากการส

เกต็ตวัละครสตัวป่์า

สงวน ทัIง 15 ตวั 

 

คาํบรรยาย : ตดัเสน้จาก

การสเกต็ตวัละครสตัวป่์า

สงวน ทัIง 15 ตวั 
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3  

 
 

ภาพ : ลงสีตวัละครสตัว์

ป่าสงวน ทัIง 15 ตวั 

 

คาํบรรยาย : ลงสีตวั

ละครสตัวป่์าสงวน ทัIง 

15 ตวั 

 

 

     4  

 
 

ภาพ : ออกแบบตวัละคร

ตวัการ์ตูนมนุษย ์6ตวั 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบตวั

ละครตวัการ์ตูนมนุษย ์6

ตวั 

 

 

 

     5 

    
 

ภาพ : ลงสีตวัละครตวั

การ์ตูนมนุษย ์6 ตวั 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบตวั

ละครตวัการ์ตูนมนุษย ์6

ตวั 
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6  

 
 

ภาพ : ออกแบบอุปกรณ์

ประกอบของตวัการ์ตูน

มนุษย ์

 

คาํบรรยาย : ออกแบบ

อุปกรณ์ประกอบของตวั

การ์ตูนมนุษย ์

 

 

     7  

    
 

ภาพ : ลงสีอุปกรณ์

ประกอบของตวัการ์ตูน

มนุษย ์

 

คาํบรรยาย : ลงสีอุปกรณ์

ประกอบของตวัการ์ตูน

มนุษย ์

 

     8  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ 

Logo WILDLIFE THE 

BOARD GAME 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบ Logo 

WILDLIFE THE 

BOARD GAME 
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     9 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ออกแบบลงสีงาน

จริง Logo WILDLIFE 

THE BOARD GAME 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบลง

สีงานจริง Logo 

WILDLIFE THE 

BOARD GAME 

 

10  

 
 

ภาพ : ออกแบบลายหนา้

ลูกเต๋าประกอบการเล่น

บอร์ดเกม 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบ

ลายหนา้ลูกเต๋า

ประกอบการเล่นบอร์ด

เกม 

 

    11  

 
 

ภาพ : นาํลายที<ทาํการ

ออกแบบไปเลเซอร์ลง

ชิIนงานจริง 

 

คาํบรรยาย : นาํลายที<ทาํ

การออกแบบไปเลเซอร์

ลงชิIนงานจริง 
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     12 

 

 

 
 

 

ภาพ : ออกแบบแผน่

บอร์ดเกมในรูปแบบ

ตาราง 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบ

แผน่บอร์ดเกมในรูปแบบ

ตาราง 

    13  

 
 

ภาพ : แผน่บอร์ดเกม

ฉบบัเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 

คาํบรรยาย : แผน่บอร์ด

เกมฉบบัเรียบร้อย

สมบูรณ์ 

 

     14  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ

การ์ดเกม 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบการ์ดเกม

คร่าวๆ เพื<อใหเ้ห็น

รูปแบบ 
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15 

 

 

  
 

 

ภาพ : ตวัอยา่งการ์ดเกม

ฉบบัสมบูรณ์ 

 

คาํบรรยาย : นาํภาพที<

สเกต็ออกแบบเป็นการ์ด

เกมฉบบัสมบูรณ์ 

 

16  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ

สแตนดีIแอคชนับอร์ด 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบสแตนดีIแอคชนั

บอร์ด เพื<อใหเ้ห็นถึง

รูปแบบการใชง้าน 
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     17 

 

 

  
 

 

 

ภาพ : ออกแบบสแตนดีI

แอคชนัเตรียมผลิตใน

โปรแกรม 

 

คาํบรรยาย : นาํภาพที<

สเกต็มาออกแบบสแตนดีI

แอคชนัในโปรแกรม 

 

18  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ

เหรียญสตัว ์

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบเหรียญสตัว์

คร่าวๆ เพื<อใหเ้ห็น

รูปแบบ 

 

19 

    

ภาพ : ออกแบบเหรียญ

สตัวใ์นโปรแกรม 

 

คาํบรรยาย : นาํภาพที<

สเกต็มาออกแบบเหรียญ

สตัวใ์นโปรแกรม 
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20  

 
 

ภาพ : สเกต็ออกแบบ

เหรียญ Token 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบเหรียญ Token

คร่าวๆ เพื<อใหเ้ห็น

รูปแบบ 

 

21  

 
 

ภาพ : ออกแบเหรียญ 

Token ในโปรแกรม 

 

คาํบรรยาย : นาํภาพที<

สเกต็มาออกแบบเหรียญ

Token ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 
 

ภาพ : ออกแบบ หนา้-

หลงักล่องบรรจุภณัฑ ์

 

คาํบรรยาย : ทาํการ

ออกแบบ หนา้-หลงั

กล่องบรรจุภณัฑม์าลง

เทมเพลตเพื<อเตรียมผลิต

ชิIนงานจริง 

 

   



 
	

72	

 

23 

 
 

ภาพ : เทมเพลตกล่อง

บรรจุภณัฑ ์

 

คาํบรรยาย : ออกแบบ

เทมเพลตกล่องบรรจุ

ภณัฑใ์ชส้าํหรับผลิต 

 

24  

    

 

ภาพ : นาํภาพที<ออกแบบ

ลงเทมเพลต 

 

คาํบรรยาย : นาํภาพที<

ออกแบบมาลงเทมเพลต

เพื<อขึIนแบบผลิตชิIนงาน

จริง 

 

     25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ภาพ : ล่างโครงท่าทางตวั

ละครเพื<อนาํไปใชใ้น

โปสเตอร์โปรโมทงาน 

 

คาํบรรยาย : สเกต็

ออกแบบโครงตวัะลครที<

จะใชใ้นโปสเตอร์เพื<อโป

รโมทบอร์ดเกม 
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     26  

  
 

 

 

ภาพ : ล่างแบบท่าทางตวั

ละครเพื<อนาํไปใชใ้น

โปสเตอร์โปรโมทงาน 

 

คาํบรรยาย : ล่างแบบ

ท่าทางตวัละครเพื<อ

นาํไปใชใ้นโปสเตอร์โป

รโมทงาน 

 

 

 

 

 

 

     27 

 

      
 

ภาพ : ตดัเสน้ตวัละรเพื<อ

นาํไปใชใ้นโปสเตอร์โป

รโมทงาน 

 

คาํบรรยาย : ทาํการตดั

เสน้จากตวัละครที<สเกต็

เพื<อใหเ้ห็นรูปร่างตวั

ละครที<ชดัเจน  
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     28 

 

 
 

ภาพ : ลงสีตวัละครเพื<อ

นาํไปใชใ้นโปสเตอร์โป

รโมทงาน 

 

คาํบรรยาย : นาํตวัละคร

ที<ออกแบบท่าทาง มาใช้

เป็นตวัละครในโปสเตอร์

เพื<อโปรโมทบอร์ดเกม 

 

 

29  

              
 

ภาพ : นาํตวัละครที<เสร็จ

แลว้มาจดัวางลงใน

โปสเตอร์เพื<อโปรโมท

งาน 

 

คาํบรรยาย : โปสเตอร์ทาํ

เพื<อใชใ้นการโปรโมทตวั

บอร์ดเกม ออกแบบและ

จดัวางใหมี้ความ

น่าสนใจ 
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     30  

 
 

ภาพ : นาํตวัละครที<

ออกแบบที<ใชใ้น

โปสเตอร์มาทาํสแตนดีI

โปรโมท 

 

คาํบรรยาย : นาํตวัละคร

ที<ออกแบบท่าทาง มาใช้

ทาํเป็นตวัสแตนดีI เพื<อโป

รโมท 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ : นาํตวัละครที<

ออกแบบในโปสเตอร์

มาใส่สแตนดีI ที<ทาํไวโ้ป

รโมทงาน 

 

คาํบรรยาย : สแตนดีIทาํ

เพื<อใชใ้นการโปรโมทตวั

บอร์ดเกม ออกแบบและ

จดัวางใหมี้ความ

น่าสนใจ 
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33  

 

 

 
 

ภาพ : ออกแบบอาร์ตบุค๊ 

 

คาํบรรยาย : ออกแบบ

หนงัสืออาร์ตบุค๊ที<รวบ

การออกแบบตวัละคร

ต่างๆ 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อาร์ตบุค๊ 

 

คาํบรรยาย : หนงัสือ

อาร์ตบุค๊ที<รวบการ

ออกแบบตวัละครต่างๆ 
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ประวติัผูจ้ดัทาํ 
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