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จากใจมูลนิธิศูนย์พทิ กั ษ์สิทธิเด็ก
ศูนย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนเริ่มดาเนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาได้รบั อนุญาต
จัด ตั้ง เป็ น มูล นิ ธิ ศูน ย์พิ ทัก ษ์สิ ท ธิ เ ด็ก ในปี พ.ศ. 2539 มี วัต ถุป ระสงค์ใ นการสนับ สนุ น ส่ ง เสริม สิ ท ธิ เ ด็ ก
ตามอนุสัญ ญาว่า ด้ว ยสิ ทธิ เ ด็ก แห่งสหประชาชาติ ให้ความช่ว ยเหลื อ คุม้ ครองเด็ก ผู้ถูกละเมิ ดสิ ทธิ เช่ น
ถูกกระทาความรุ น แรง ได้ร ับการเลี ย้ งดูโดยมิชอบและถูกแสวงประโยชน์ในรู ปแบบต่า ง ๆ โดยประส าน
ความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีด้ าเนินงานด้านการป้องกัน โดยการส่งเสริม
พัฒนาให้เด็กมี ทกั ษะในการป้องกันตนเอง พัฒนาศักยภาพให้บุคคลที่อ ยู่แ วดล้อ มเด็ก ได้ แ ก่ ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัย ส่งเสริมให้คนในสังคมเข้า มามีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมเอื อ้ อาทรสาหรับเด็ก รวมทัง้ พัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิ บัติงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัคร ให้มีความรู ้ และทักษะในการปกป้องคุ้ มครองเด็ก
ในวาระที่มูลนิธิศูนย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กดาเนินงานครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2564 มูลนิธิศูนย์พิทกั ษ์
สิทธิ เด็ก จัด ทาสื่ อ การเรียนรู เ้ รื่ อ งความปลอดภัย ในลักษณะบอร์ดเกม ชื่ อ เกม “ Safety Ranger ” หรื อ
“เกมรวมพลังเด็กพิทกั ษ์ความปลอดภัย ” ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการเรียนรู ้ ให้เด็กได้เรียนรู เ้ รื่ องภัยอันตรายต่าง ๆ
ผ่านการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมสาหรับเด็กในทุกพืน้ ที่ และเข้าถึง
กลุ่มเด็กได้มากขึน้
“เกมรวมพลังเด็กพิทกั ษ์ความปลอดภัย” ถูกออกแบบขึน้ เพื่อให้เด็ก ๆ อายุ 9 - 12 ปี สามารถเรียนรู ้
สถานการณ์ท่ไี ม่ปลอดภัย และพฤติกรรมของบุคคลน่าสงสัยที่อนั ตรายผ่านตัวละคร ปี ศาจความไม่ปลอดภัย
ต่าง ๆ หรือเรียกว่ามอนสเตอร์ โดยเด็ก ๆ จะรับบทบาทเป็ น Safety Ranger หรือ ฮีโร่ผพู้ ิทกั ษ์ความปลอดภัย
ที่สามารถใช้พลัง ของตนเอง ทัง้ ความรู ้ ไหวพริบและความกล้า พร้อ มการช่ วยเหลื อ จากบุคคลรอบ ข้า ง
เพื่อช่วยกันปราบปี ศาจความไม่ปลอดภัยเหล่านี ้

เกมถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้มีวธิ ีการเล่นที่กระตุน้ ให้เด็กใช้ความคิด วางแผน ท้าทาย และ
สนุกสนาน โดยไม่เน้นการแข่งขัน แต่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมื อกัน อี กทั้ งเกมกระตุน้
ให้เ ด็ก ๆ แสดงความคิด เห็น รวมถึง ให้ฝึ กทัก ษะในการปฏิ เ สธและรับ มื อ กับ สถานการณ์ต่า ง ๆ ผ่ าน
งานออกแบบตัวการ์ตนู และการเลือกสีสันที่เหมาะสมทางจิตวิทยา เพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจในการ
เรียนรู ผ้ ่านการเล่นเกมของเด็ก เกมสามารถเล่นครัง้ ละ 2 - 4 คน ได้ผ่านกล่องเกมที่จัดทาขึ น้ และเล่น
ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเกม
มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทา เกมรวมพลังเด็กพิทกั ษ์ความ
ปลอดภัย ขอขอบคุณ Partage ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิท ธิเด็กหวังเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ว่ า เกมรวมพลัง เด็ ก พิ ทัก ษ์ ค วามปลอดภัย หรื อ SafetyCRangerCจะเป็ น อี ก หนึ่ ง นวัต กรรม
การเรียนรู ท้ ่มี ีคณ
ุ ค่า สร้างคุณประโยชน์สาหรับเด็ก สมาชิกในครอบครัว ครู และเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลเด็ก
ทัง้ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงบุคลากรที่ทางานด้านเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู แ้ ละฝึ กฝน
ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย นับเป็ นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นตัง้ ใจในการร่วมสร้างสังคมเอือ้ อาทรสาหรับ
เด็ก อันเป็ นปณิธานของทีมงานมูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กทุกคน
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จากใจทีมออกแบบ
“ ทีมงานตัง้ ใจออกแบบเกมนีข้ ึน้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมผจญภัยปราบเหล่ามอนสเตอร์กับเพื่ อน ๆ ช่วยให้
ทุกคนได้เรียนรู ้ ฝึ กฝนทักษะชีวิ ต ให้เขาสามารถประเมิน สถานการณ์เพื่อพิทักษ์ความปลอดภัย แล ะก้า วออก
จากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ดว้ ยตนเอง ขอพลังเด็กพิทกั ษ์ความปลอดภัย Safety Ranger จงสถิตย์อยู่กับเด็ก
ทุกคนครับ ”
ธรากร กมลเปรมปิ ยะกุล (พี่พงศ์) – Awakening Creative as Team Director
“ การเรียนรู ผ้ ่านการเล่นเกมสร้างพืน้ ที่ปลอดภัยในการเรียนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ล่นได้ ทดลองสิ่งต่าง ๆ
ระหว่างการเล่นเกม ได้ทดลองคิดและทา ผิด - ถูก ได้สมั ผัสประสบการณ์ของความสาเร็จ ได้รบั มือกับความผิดหวัง
หรือล้มเหลวจากเกม โดยปราศจากผลกระทบต่อชี วิ ต จริง ๆ แต่เ มื่อถอดบทเรีย นจากการเล่น เกม กลับ สร้า ง
จุดเริม่ ต้น ของผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ ”
ปรีชา คุ้นวานิช (โค้ชเค) - Learning From Board Game as Creative Director
“ เกมเป็ นเหมือนพืน้ ที่จาลอง ที่ทาให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนที่จะได้ลองรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจโลก
ตามความเป็ นจริง ทัง้ ในมุมหรือสถานการณ์ที่อาจไม่เคยคาดคิด จนเผลอลืมระมัดระวังทาให้เกิดอันตราย กับตนเอง
ได้ ในอีกมุมยังมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตัง้ แต่คนใกล้ตวั จนไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก ๆ และสิ่งที่สาคัญ
ที่สดุ คือ การเรียนรูพ้ ลังในตัวเอง ทักษะคิดวิเคราะห์ สื่อสาร ความกล้าหาญ บนพืน้ ฐานของจิตใจที่ออ่ นโยน เอือ้ เฟื ้ อ
ที่เด็ก ๆ ทุกคนมีอยูใ่ นตัว เป็ นทักษะติดตัวที่สามารถใช้ในการดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัยในอนาคตได้ ขอให้พนื ้ ที่จาลอง
แห่งนี ้ เป็ นพืน้ ที่แ ห่งการเรียนรู ้ ด้วยความสุข สนุก และส่งต่อให้เด็ก ๆ ทุกคน เติบโตอย่างป ลอดภัยและงดงาม
บนโลกของความเป็ นจริง ”
สิริพร เข็มแก้ว (พลอยแก้ว) – Learning From Board Game as Art Director
“ การสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิตเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ี่สาคัญ เมื่อได้ฝึก ฝนผ่านการเล่น
เกม Safety Ranger ที่ได้ออกแบบโดยจาลองเหตุการณ์จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ ช่วยเสริมสร้างความฉลาดทัง้ 4 ด้าน
ได้แก่ ความฉลาดทางปั ญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดในการควบคุม และการเอาชนะปั ญหา
(AQ) และความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) ผ่านตัวละครทัง้ 4 ในเกม นี่คือพืน้ ที่เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์จาก
พลังเด็กพิทกั ษ์ความปลอดภัยอย่างแท้จริง ”
พิมพ์ลักษณ์ รัชนะปกิจ (อ้อ) - Learning From Board Game as Artist
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ภาพรวมของเกม
Safety Ranger Game หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทกั ษ์ความปลอดภัย เป็ นเกมที่ผู้เล่น
จะได้รบั บทบาทเป็ น ฮีโร่ตวั น้อยที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังกัน ปราบเจ้า “ปี ศาจความไม่
ปลอดภัย ” ตัว ฉกาจที่ ป รากฏกายออกมาในสถานการณ์ค วามไม่ป ลอดภัย ต่ า ง ๆ แม้แ ต่ใ น
ชีวิตประจาวัน เด็ก ๆ ตระหนักได้ถึงภัยคุกคามนี ้ หากไม่รวมพลังกันหยุดยัง้ ไว้ เพิกเฉยต่อไม่ดีแน่
เจ้าปี ศาจร้ายอาจครอบครองเมือง นาพาสังคมและประเทศชาติเข้าสูก่ ลียคุ
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ปี ศ าจความไม่ป ลอดภัยสร้า งจากเรื่องราวที่ เคยเกิ ด ขึน้ จริง เป็ น เรื่องน่ า เศร้า ที่ เหตุ การณ์เหล่า นี ้
เคยเกิดขึน้ จริงกับเด็ก ๆ อายุ 9 –12 ปี เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึน้ กับตัวเอง หรือแม้กับคนใกล้ตัว
คุณอาจจะตกใจขึน้ ไปอีก เมื่อได้รูค้ วามจริงที่วา่ “ ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึน้ กับเด็ก ๆ เหล่านี ้ ผูก้ ่อเหตุส่วนใหญ่
มักเป็ นคนใกล้ตวั คนใกล้ชิด คนที่น่าไว้วางใจสาหรับเด็ก ๆ ”
ดังนัน้ หากพวกเราเพิกเฉย ไม่ทาอะไร ไม่รวมพลังกันไปกาจัดเจ้าปี ศาจร้าย
ก็จะเติบโต เจ้าสิ่งนีอ้ าจเปลี่ยนให้คนที่คณ
ุ รัก คนใกล้ตวั ของคุณ ถูกครอบงา
กลายเป็ นปี ศาจร้ายเข้าสักวันก็เป็ นได้ พลังความเงียบ พลังการเพิกเฉยไม่ทาอะไร
พลังการมองข้ามละเลย พลังใจที่ทาเป็ นเหมือนไม่เคย มีเรือ่ งเลวร้ายนี ้ เกิดขึน้ มาก่อน
พลังโลกสวย คิดว่าเรือ่ งนีค้ งไม่เกิดขึน้ กับฉันหรือกับคนที่ฉันรักหรอก มันไม่เคยได้ผลอะไรเลย
กับเรือ่ งนี ้
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวมทีม เพื่อทดสอบไหวพริบและพลังเด็กในตัวคุณ เผชิญหน้ากับปี ศาจความไม่
ปลอดภัย ทั้ง 31 ตัว ภายในเกมนี ้ และก าจัด มัน ให้สิ น้ ซาก เกมเหมาะส าหรับ เยาวชนอายุ 9 –12 ปี ขึ น้ ไป
เล่นได้ตงั้ แต่ 2 – 4 ผูเ้ ล่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 45 – 60 นาที
เกมมี ร ะบบการเล่ น ที่ ง่ า ย ไม่ ซับ ซ้อ น “หยิ บ การ์ด ได้ท รัพ ยากร วางแผนใช้ท รัพ ยากร (ต่ อ สู้
กับ ปี ศ าจความไม่ป ลอดภัย ) รับ คะแนนให้กับ ที ม ” ผู้เ ล่นทุก คนต้อ งร่ว มมื อ กัน (Cooperative Game) และ
การกระทาทุกอย่า งจะอยู่ห ลังฉากกั้น ของตนเอง ผู้เล่น จะไม่ส ามารถบอกถึงสิ่ งที่ ต นเองมี หรือ กาลัง จะท า
อย่า งตรงไปตรงมากับ ผู้เล่น คนอื่น ได้ ผู้เล่นในที มของคุณจึงต้องวางแผนการของตนเองให้ส อดคล้ องไปกับ
การทางานของทีม เพื่อสร้างคะแนนสูงสุด หรือ HighCScoreCRecord จึงเป็ นอีกหนึ่งความสนุกในการเล่นเกมนี ้
หากคุณเล่นแล้วยังไม่สามารถที่จะสร้างคะแนนสูงสุด หรือ Highest Score Record ได้ ก็ไม่เป็ นไร
เพราะชัยชนะของการต่อสูเ้ รื่องความปลอดภัยของเด็ก ๆ สนามรบนี ม้ ีอยู่ในชีวิตจริง และเราก็ ไม่ เคยบอกว่า
การรับมือกับเรื่องนีใ้ นชีวิต จริงนั้นเป็ นเรื่องที่ง่า ยดาย ไม่มีอุป สรรค ในทางกลับ กัน มี ความท้าทายมากมาย
เราจะต้องส่งเสริมให้เด็ ก ๆ ได้รูว้ ่า ตนเองมีพลังพิเศษอยู่กับตัวเอง ให้ค นรอบข้างของเด็ก ๆ เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ที่ยอดเยี่ยมสาหรับพวกเขา สร้างพืน้ ที่และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับการเติบโต และหยุ ดยัง้ เรื่องความไม่
ปลอดภัยต่อเด็ก ๆ ให้เป็ นศูนย์
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กลุ่มเป้ าหมายของเกม
2. กลุ่มคุณครู ผู้ปกครอง

1. เด็ก ๆ อายุ 9 – 12 ปี
เพื่ อ เรี ย นรู ้ท ดลองรับ มื อ กั บ เรื่ อ งเลวร้ า ยผ่ า น
การเล่นที่สามารถลองผิดลองถูกได้โดยไม่ได้รบั
อันตรายจากการฝึ กซ้อม
(คาแนะนา: เด็ก ๆ สามารถเล่นเกมกันเองได้ หรือ
ได้รับ ค าแนะน าจากผู้ใ หญ่ ได้ใ ช้เ วลาคุ ณ ภาพ
ร่วมกัน ผ่านการพากันเล่นเกมนี ้ ผจญภัย กับเกม
ไปพร้อมกันก็ยิ่งดี ยอดเยี่ยมมาก ๆ เลย)

เพื่ อ เรี ย นรู ้เ รื่ อ งราวที่ เ คยเกิ ด ขึ ้น จริ ง ๆ แล้ว
ในโลกที่ เ ราเติ บ โตขึ ้น มา คิ ด ว่ า มั น ปลอดภั ย
เพี ย งพอส าหรั บ ทุ ก ชี วิ ต เมื่ อ เล่ น เกมแล้ ว
คุณ อาจพบความเป็ น จริงอัน โหดร้า ยที่ ซ่อ นเร้น
อยู่ใ นเงามืดของสังคม เห็นทางเลือกที่จะรั บมือ
ยับยัง้ หยุดยัง้ รับ รู ไ้ ด้เร็ว ขึน้ และเมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ทา้ ทายเหล่านี ้
เมื่อเด็ ก ๆ ต้องการความช่ว ยเหลือเราหวังเป็ น
อย่า งยิ่ ง ว่า คุณ จะเป็ น ผู้ช่ว ยเหลื อที่ ย อดเยี่ ย ม
สาหรับพวกเขา

3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ผู้นาชุมชน

ด้ว ยกลไกของเกม พร้อ มศั ก ยภาพของท่ า น
และหน่ ว ยงานของท่า น เราเชื่ อ ว่า ท่า นจะเห็ น
ทางเลื อ กและเห็ น โอกาสในการน าเกมไปใช้
ในฐานะเครื่องมือส่งเสริมความปลอดภัยสาหรับ
เด็ ก ซึ่ ง เหตุ ก า รณ์ แ ละ เนื ้ อ ห าภายใน เกม
เราเลื อ กสรรครอบคลุ ม เนื ้ อ หาด้ า นความ
ปลอดภัย จากการถูก ล่ อ ลวง ความปลอดภั ย
จากการถูกล่ว งละเมิด ความปลอดภัยจากการ
ถู ก รัง แก ความปลอดภั ย จากการถู ก ท าร้า ย
ร่างกายและความปลอดภัยจากโลกออนไลน์

4. ผู้สนับสนุน ผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลง
เราเชื่อว่าเราจะสามารถเป็ นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
ในการสร้า งกลุ่ม สนั บ สนุน หรื อ ผู้น าด้ า นการ
เปลี่ ย นแปลงด้า นความปลอดภัย ส าหรับ เด็ ก
ให้แพร่หลาย และมีสมาชิกเครือข่ายคอยสอดส่อง
สายตาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้พวก
เขาเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง เป็ นบุ ค ลากรของ
ประเทศชาติของเราที่ย่งั ยืน
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วิธีจบเกม (Game End)
เกมจบเมื่อ เล่น ครบ 5 รอบ จากนั้น นับ คะแนนที่ ที ม สามารถท าได้จ ากการ์ด ปี ศ าจความไม่ ป ลอดภัย
หรือ Monster Cards ที่ผูเ้ ล่นช่วยกันปราบสาเร็จ (การ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยที่ไม่ได้ใช้ ถูกหยิบออกจากเกม
จากผลกระทบของการ์ดเหตุการณ์ หรือความสามารถพิเศษของตัวละคร และการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยที่ ปราบ
ไม่สาเร็จภายใน 5 รอบ จะไม่ได้รบั คะแนนและรางวัลที่ระบุไว้หลังการ์ด)

จานวนในมือสูงสุดทีถ่ อื ได้ในเกม (Hand Limit)
ผูเ้ ล่นจะไม่สามารถถือ การ์ดพลัง (Power Cards) หรือ เหรียญทรัพยากร (Resource Tiles)
ได้มากกว่าตารางที่แสดงนีไ้ ด้ระหว่างการเล่นในรอบนัน้ ๆ

วิธีชนะเกม (How To Win)
Safety Ranger Game หรือ เกมรวมพลัง
เด็ กพิทักษ์ค วามปลอดภัย มีวิ ธีเดี ยวที่ จะชนะเกมคื อ
ได้มีชื่ออยู่ในกระดาษหอเกียรติยศ หรือ Hall of Fame
เท่านัน้ ผูเ้ ล่นจะต้องรวมพลังเด็ก เพื่อสร้า งคะแนนรวม
ให้สงู สุด Highest Score Record ของทีมที่ทาได้ บันทึก
ผลคะแนนที่ทาได้ไว้
หากคุ ณ เปิ ดกล่ อ งเพื่ อ เล่ น เป็ นครั้ง แ รก
แน่ น อนว่ า คุ ณ จะเป็ นผู้ช นะ แต่ อ ย่ า เพิ่ ง ย่ า มใจไป
ชัยชนะของคุณจะอยูไ่ ด้นานแค่ไหนขึน้ อยูก่ บั ผลงานของ
คุณแล้วล่ะ

หรืออาจนึกสนุก เทียบกับตารางคะแนนมาตรฐานนี ้
(Standard Challenge Wall)
ว่าทีมของคุณมีการเล่นอยู่ในระดับใด

*Note : การ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น ไม่นบั รวมใน Hand Limit
*Note : ผูเ้ ล่นสามารถตรวจสอบ Hand Limit ในการเล่นแต่ละรอบได้จาก
1) ฉากกัน้ ผูเ้ ล่น และ 2) การ์ดลาดับการเล่น หรือ Tracking Cards

การกาหนดผู้เล่นคนแรก หรือ First Player
ผูเ้ ล่นคนแรก (First Player) ของแต่ละรอบการเล่นนัน้ มีบทบาทสาคัญมาก ๆ ในการตัดสินใจ โดยเมื่ อต้อง
ตัดสินใจในระหว่างการเล่นในรอบการเล่นนัน้ ๆ เช่น ตัดสินผลโหวตของทีม ตัดสินใจเลือกรางวัลให้กับ ทีม หรือการ
ตอบคาถามที่ไม่มีใครตอบ ถือเป็ นบทบาทของผูเ้ ล่นคนแรกด้วย

(บันทึกจาก
แถวล่างสุด
ก่อนเสมอ
ในแต่ละประเภท)

ผูเ้ ล่นสามารถกาหนดว่าใครจะเป็ นผูเ้ ล่นคนแรก หรือลองให้ผูเ้ ล่นที่สามารถบอกเบอร์โทรศั พท์ฉุกเฉิน ได้
มากที่สดุ เป็ นผูเ้ ล่นคนแรก (First Player) จากนัน้ ผูเ้ ล่นคนถัดไปที่จะเป็ น First Player คือผูเ้ ล่นที่อยู่ทางซ้ายมือ (หมุน
ไปตามเข็มนาฬิกา) ของผูเ้ ล่นคนแรกคนก่อน
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อุปกรณ์ในเกม

รายละเอียดการ์ด
การ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย หรือ Monster Cards มีจานวนทัง้ หมด 31 ใบ เป็ นการ์ดสองหน้า

การ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย
Monster Cards 31 ใบ

การ์ดพลังเด็ก (สีสม้ )
Power Cards 40 ใบ

การ์ดปิ ดกองปี ศาจความไม่ปลอดภัย
Monster Cover Card 1 ใบ

1. ประเภทของการ์ด
2. ชื่อปี ศาจความไม่ปลอดภัย
3. พลังของปี ศาจความไม่ปลอดภัย (Safety Ranger ต้องรวบรวม

การ์ดพลังพิเศษ (สีเขียว)
Special Cards 20 ใบ

การ์ดเหตุการณ์
Event Cards 30 ใบ

เหรียญทรัพยากรตามกาหนดจึงจะสามารถปราบได้)
4. รูปปี ศาจความไม่ปลอดภัย
5. เนือ้ เรื่องของปี ศาจความไม่ปลอดภัย

การ์ดพลังช่วยเหลือ (สีฟา้ )
Help Cards 30 ใบ

การ์ดความสามารถผูเ้ ล่น
Character Cards 4 ใบ

เหรียญทรัพยากร
Resource Tiles 75 ชิน้

หน้าการ์ด

ฉากกัน้ ผูเ้ ล่น
Player Screens 4 ชิน้

คูม่ ือการเล่น
Rule Book 1 เล่ม

การ์ดลาดับการเล่น 5 รอบ
Tracking Cards 5 ใบ
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กระดาษหอเกียรติยศ
Hall of Fame 1 ใบ

หลังการ์ด
1. คะแนนสาหรับทีม เมื่อผู้เล่นปราบปี ศาจความไม่ปลอดภัยสาเร็จ
2. ตอบคาถามการเรียนรู้เพือ่ รับรางวัล (ผู้เล่นทุกคนสามารถเลือก

ทาหรือไม่ก็ได้ หากทาจึงจะได้รับรางวัล (ข้อ3) หากไม่มีผู้เล่นคน
ใดตอบเลย ผู้เล่นคนแรกจะเป็ นตัวแทนในการตอบคาถามเสมอ)
3. รับรางวัลเพิม่ เติม ตามทีร่ ะบุไว้หากผู้เล่นเลือกที่จะตอบคาถาม
การเรียนรู้
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สัญลักษณ์รางวัลทีอ่ ยู่หลังการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย (มีอยู่ 6 ประเภท)
ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้เลือกหยิบ
เหรียญทรัพยากรตามสี
ที่กาหนดไว้บนการ์ด

ผูเ้ ล่นหยิบเหรียญทรัพยากรจาก กองกลาง
(โดยใช้กฎเรือ่ ง Hand Limit ในการเล่นรอบนัน้ ๆ)

ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้รบั 1 สิทธิ์
ในการโหวต ตามทางเลือก
ที่ระบุไว้บนการ์ด

ทางเลือกที่ชนะการโหวตต้องมากกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนผูเ้ ล่น
หากคะแนนเสียงออกมาเท่ากัน ให้ผูเ้ ล่นคนแรกเป็ นผูต้ ั ดสินใจ
ทางเลือก

ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้รบั สิทธิ์
ในการแอบดู ตามทางเลือก
ที่ระบุไว้บนการ์ด

การแอบดู ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกแอบดู ระหว่าง
1) ดูการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยลาดับถัดไปได้ 1 ใบ
(หยิบดูจากใต้กอง แล้ววางกลับที่เดิม) หรือ
2) ดูการ์ดเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดในรอบถัดไป 1 ใบ
แล้ววางกลับที่เดิม (หยิบดูจากใบบนสุด) หรือ
3) ขอดูหลังฉากกัน้ ผูเ้ ล่น 1 คน
*การดาเนินการทัง้ หมดนี ้ ห้ามสื่อสารสิ่งที่เห็นกับผูเ้ ล่นคนอื่นตรง ๆ

ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้รบั สิทธิ์
ในการดึงการ์ดออกจากกอง
ตามทางเลือก ที่ระบุไว้
บนการ์ด

การดึงการ์ดออก จะสร้า งความได้เปรียบระยะยาวให้แ ก่ที ม
ขึน้ อยู่กับ กลยุทธ์ใ นการเล่น ผูเ้ ล่น จะต้องตัดสิน ใจเลือกว่าจะ
ต้องการดึงการ์ดจากกองใด ระหว่าง 1) กองการ์ดปี ศาจความ
ไม่ปลอดภัย หรือ 2) กองการ์ดเหตุการณ์
(โดยผูเ้ ล่นจะได้หงายการ์ดดู เพื่อเลือกหยิบ 1 ใบเก็บลงกล่อง
โดยไม่นับคะแนน หรือผลกระทบจากการ์ดใบนัน้ จากนัน้ สลับ
แล้ววางการ์ดที่เหลือไว้ที่เดิม)
*การดาเนินการทัง้ หมดนี ้ ห้ามสื่อสารกับผูเ้ ล่นคนอื่นตรง ๆ
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ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้รบั สิทธิ์
ในการแลกเปลี่ยนเหรียญ
ทรัพยากรที่ตนเองมี
กับเหรียญทรัพยากรกองกลาง
ตามทางเลือกที่ระบุไว้บนการ์ด

ผูเ้ ล่นที่ตอบคาถาม
การเรียนรู ้ จะได้รบั สิทธิ์
ในการเล่นเกม ทายจานวน
เพื่อรับรางวัลก้อนโต

เป็ นการแลกเปลี่ยนเหรียญทรัพยากรที่ผเู้ ล่นมีอยู่แล้ว กับเหรียญ
ทรัพยากรกองกลาง ตามเงื่อนไขที่ ระบุบนการ์ด โดยผู้เล่ น จะ
ก าเหรี ย ญทรัพ ยากรตามเงื่ อ นไขไว้ใ นมื อ จ านวนตั้ง แต่ 0
เป็ นต้นไป จากนัน้ ผูเ้ ล่นทุกคนจะเปิ ดเผยพร้อมกัน
*หากเหรียญที่ผเู้ ล่นกาไว้ ไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่สามารถนากลับไป
ได้ ให้คืนไว้ท่เี หรียญกองกลาง
**เมื่อผูเ้ ล่นทุกคนเปิ ดเผยพร้อมกันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

ให้ผเู้ ล่นคนแรก เป็ นคนเลือกว่าจะให้ผเู้ ล่น คนใด เป็ น
คนตัง้ โจทย์ (โดยคนตัง้ โจทย์ จะกาทรัพยากรของตัวเอง สี อะไร
ก็ได้ จานวนเท่าไหร่ก็ได้ ไว้ในมือ ไว้เป็ นความลับ ยื่ นมือออกไป
กลางพืน้ ที่การเล่น หมายถึง พร้อมให้ทาย)
จากนั้น ผู้เ ล่ น ที่ เ หลื อ ที่ ต อบค าถามจะเป็ นคนทาย
คาตอบ ว่าคนตัง้ โจทย์กาทรัพยากรไว้มือทัง้ หมดกี่ชนิ ้ (วิธีการทาย
คนทายจะต้อ งก าทรัพยากรของตัว เองที่ มี สีอะไรก็ ได้ จานวน
เท่า ไหร่ก็ได้ ไว้เป็ นความลับ ยื่นมือออกไป กลางพืน้ ที่ การเล่น
หมายถึง พร้อมทาย)
นั บ 1 2 3 พร้อ มกั น แล้ว เปิ ดเผย โดยการแบมื อ
ส าหรับ ผู้เ ล่ น ที่ ท ายถู ก เก็ บ เหรี ย ญทรัพ ยากรในมื อ กลั บ ไป
และจะได้สิ ท ธิ์ เลื อกหยิ บ เหรีย ญทรัพยากรจนครบ Hand Limit
ที่กาหนดไว้ในการเล่นรอบนัน้ ๆ
สาหรับผูเ้ ล่นที่ทายผิด จะเสียเหรียญทรัพยากรในมือ
ที่ใช้ในการทายคาตอบให้กบั ผูท้ ี่เล่นที่เป็ นคนตัง้ โจทย์ (ผูท้ ี่เล่นเป็ น
คนตัง้ โจทย์ สามารถเก็บเหรียญทรัพยากรที่ได้ทงั้ หมด โดยไม่ตอ้ ง
สนใจ กฎ Hand Limit จานวน 1 รอบการเล่น)
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Monster Cover Card

Event Cards

รายละเอียดการ์ด

รายละเอียดการ์ด

การ์ดปิ ดกองปี ศาจความไม่ปลอดภัย
หรือ Monster Cover Card
มีจานวน 1 ใบ เป็ นการ์ดสองหน้า (ใช้หน้าใดก็ได้)
มีหน้าที่วางไว้บนสุดของกองการ์ดปี ศาจ ความไม่
ปลอดภัย เพื่อ ให้ผูเ้ ล่น ไม่สามารถ รู ไ้ ด้ ว่า การ์ด
ลาดับถัดไปจะเป็ นอะไร

การ์ดเหตุการณ์ หรือ Event Cards
มีจานวน 30 ใบ ซึง่ ประกอบไปด้วย
ความไม่ แ น่ น อนต่า ง ๆ การ์ด เหตุก ารณ์
บางการ์ด ให้ป ระโยชน์แ ก่ ผู้เ ล่น มาก แต่
สาหรับบางการ์ดก็อาจสร้างความลาบาก
ให้กบั ผูเ้ ล่นในทีมได้เช่นกัน

Event Cards

ดังนัน้ การหยิบการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย
จึงต้องหยิบจากใบล่างสุดเสมอ ดังรูป

หน้าการ์ด
1. ประเภทของการ์ด
2. รูปประกอบ

3. คาอธิบายเหตุการณ์
13
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Power Cards
รายละเอียดการ์ด

รายละเอียดการ์ด

การ์ดพลัง หรือ Power Cards มีจานวนรวมทัง้ หมด 90 ใบ ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 สี
1. การ์ดสีสม้
2. การ์ดสีฟา้
3. การ์ดสีเขียว

การ์ดพลังเด็ก หรือ Power Cards มีจานวน 40 ใบ
การ์ดพลังความช่วยเหลือ หรือ Help Cards มีจานวน 30 ใบ
การ์ดพลังพิเศษ หรือ Special Cards มีจานวน 20 ใบ

การ์ดพลังเด็ก หรือ Power Cards เพิ่มโอกาสให้ Safety Ranger ได้สะสมเหรียญทรัพยากรไว้ต่อสู้กบั ปี ศาจ
ความไม่ปลอดภัย และนอกจากนัน้ การ์ดพลังเด็กแต่ละใบจะสามารถใช้แทนเหรียญทรัพยากรได้ 1 เหรียญ
อีกด้วย

1. ประเภทของการ์ด
2. รูปโล่
3. เหรียญทรัพยากร ที่ผ้เู ล่นจะ
สามารถหยิบได้
4. รูปวาดประกอบ
5. คาอธิบายการ์ด
6. สัญลักษณ์ในการใช้การ์ด
แทนเหรียญทรัพยากร

1. ประเภทของการ์ด
2. รู ปโล่ แทนพลังเด็กในการป้องกันตนเอง พลังในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย เหล่ า Safety
Ranger กาลังฝึ กฝนเรียนรู ้ ที่จะรู จ้ กั โล่ของตนเอง ใช้ในการปัดป้อง ป้องกัน เมื่อใช้ได้อย่างชานาญ สามารถ
ตั้ง โล่ ขึ น้ อย่ า งแข็ ง แกร่ง กล้า หาญ พุ่ ง จู่โ จมปี ศ าจความไม่ ป ลอดภัย การตั้ง โล่ ขึน้ เพื่ อปกป้อ งตนเอง
ให้ปลอดภัยไว้ก่อนแม้ในยามที่ตอ้ งการที่จะช่วยเหลือผูอ้ ่ืน Safety Ranger ใช้โล่เป็ นอาวุธในการปกป้อง
ไม่ได้ใช้ในการมุ่งหมายทาร้ายผูอ้ ่ืน หรือทรุ ดตัวลง หลบร้องไห้อยู่หลังโล่ เพราะหากเป็ นเช่นนัน้ แม้ว่าโล่
จะแข็งแกร่งเพียงใด ก็อาจแตกสลายได้ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง
3. เหรียญทรัพยากรที่ผู้เล่นจะสามารถหยิบได้ หากเลือกการ์ดพลังใบนี ้ (จากตัวอย่าง ผูเ้ ล่นที่เลือกการ์ด
ใบนี ้ สามารถหยิบเหรียญทรัพยากรสีสม้ ได้ 2 เหรียญ)
4. รูปวาดประกอบ วาดโดยนักวาด คุณ Aor Rutcha ที่มีความรู เ้ รื่องจิตวิทยาและการใช้สีสาหรับเด็ก
5. คาอธิบ ายการ์ด ในช่องคาอธิบายการ์ดนี ้ มี ประเด็นการเรียนรู ต้ ่าง ๆ มากมาย ช่วยให้ผู้ เล่นได้อ่าน ได้
สารวจ และเรียนรู เ้ รื่องความปลอดภัยสาหรับเด็กอายุ 9 –12 ปี ไปพร้อม ๆ กับการเล่นที่สนุกสนาน
6. สัญลักษณ์ในการใช้การ์ดแทนเหรียญทรัพยากร สีจะตรงกับเหรียญในหมวดนัน้ ๆ ผูเ้ ล่นสามารถใช้
การ์ด แทน เหรียญทรัพยากรสีนนั้ ๆ ได้ โดยมีคา่ เท่ากับ 1 เหรียญ (เช่นการ์ดสีสม้ 1 ใบ ใช้แทนเหรียญสีสม้
ได้ 1 เหรียญ)
Note : หากคาอธิบายหรือรูปประกอบ ตรงกับแนวทาง หรือ
ทางออกของเนือ้ เรือ่ งจากการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย ที่กาลัง
เผชิญอยู่ อย่าลังเลที่จะใช้การ์ดพลังเด็กใบนัน้ เพื่อประเด็นการ
เรียนรูท้ ี่สมจริงมากยิ่งขึน้ ระหว่างการเล่นเกม
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ฉากกัน้ ผู้เล่น
รายละเอียดการ์ด
ฉากกัน้ ผู้เล่น เป็ นฉากกัน้ สองหน้า ฉากมีหน้าที่ลดความสามารถในการมองเห็นผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ ให้ผเู้ ล่นจาเป็ นต้อง
ทางานเป็ นทีม และช่วยเหลือกันและกันมากขึน้ ในระหว่างการเล่นเกม

หันด้านนีอ้ อกไปหาผู้เล่นคนอื่นๆ

1. ข้อมูลแสดงลาดับในการเล่นเกม
หรือ Phase (How To Play)
2. ข้อมูลกฎเรื่อง Hand Limit
ในแต่ละรอบการเล่น

3. รูปตัวละคร

หันด้านนี้เข้าหาตัว

4. ชื่อ คุณสมบัติ ทักษะ นิสัย ของตัวละคร
1. ชื่อ Safety Ranger

3. คุณสมบัติ ทักษะ นิสัยของตัวละคร

2. รูปตัวละคร

4. สถานที่ที่ตวั ละครชอบ
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5. ความสามารถหลักของตัวละคร (Ability I)
6. ความสามารถรองของตัวละคร (Ability II)

7. ข้อมูลสิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับตอนเริ่มเกม
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8. ข้อมูลวิธีชนะเกม
(How To Win) และข้อมูล
Standard Challenge Wall

Character Cards
รายละเอียดการ์ด

การ์ดความสามารถของผู้เล่น หรือ Character Cards ผูเ้ ล่นแต่ละสี จะมีความสามารถอยู่
2 ประเภท และมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน เพื่อช่วยให้ผเู้ ล่นสามารถผ่านอุปสรรคความท้าทายในเกมไปได้ หรือจะฝึ กฝน
ให้ชานาญเพื่อหาวิธีในการทาคะแนนให้สงู ขึน้

หน้าการ์ด
1. รูปตัวละคร
2. ชื่อ คุณสมบัติ ทักษะ นิสยั ของตัวละคร
3. ความสามารถหลักของตัวละคร (Ability I)
4. ความสามารถรองของตัวละคร (Ability II)
5. ข้อมูลสิ่งที่ผเู้ ล่นจะได้รบั ตอนเริม่ เกม หากเลือกเล่นตัวละครนี ้

ความสามารถหลัก
หรือ Ability I

ใน Planning Phase สีชมพูจะพูดสื่อสารได้อย่างอิสระ

ผูเ้ ล่นจาเป็ นต้องประกาศเปิ ดการใช้งาน
โดยการแสดงการ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น
ใน Ability Phase เท่านัน้
ความสามารถจึงจะทางาน

ใน Action Phase เหรียญทรัพยากรที่สีแดงใช้ จะมีคา่ 2 เท่า

** เมื่อแสดงการ์ดใน Ability Phase แล้ว

ใน Point and Reward Phase ทีมจะได้รบั แต้มคะแนน
จากการปราบปี ศาจความไม่ปลอดภัย รวมถึงรางวัลจาก
การตอบคาถามการเรียนรู ้ 2 เท่า จานวน 1 ตัว

ความสามารถรอง
หรือ Ability II
ผูเ้ ล่นไม่จาเป็ นต้องประกาศเปิ ดการใช้งาน ในช่วง Ability Phase
ผูเ้ ล่นสามารถใช้ตอนไหนก็ได้และมีผลทันที (แต่ไม่สามารถมีผลย้อนหลังได้)
ใช้เพื่อให้ผเู้ ล่นทุกคน เล่นแบบนาฉากกัน้ ทรัพยากรออก จนถึง Cleaning Phase ในรอบนัน้
ใช้เพื่อปฏิเสธการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย หรือปฎิเสธการ์ดเหตุการณ์ทจี่ ะเล่นได้ 1 ครัง้ (เมื่อปฎิเสธแล้ว
จะต้องเปิ ดการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย หรือการ์ดเหตุการณ์ทปี่ ฏิเสธใหม่ขนึ ้ มาแทนทันที)
ใช้เพื่อ Recycle การ์ดพลัง (เลือกหยิบจากกองการ์ดใช้แล้ว) ที่ทีมใช้ไปแล้วกลับมาได้สงู สุด 2 ใบ โดยได้รบั
เหรียญที่ระบุบนหน้าการ์ดด้วย
ใช้เพื่อให้ผเู้ ล่นทุกคน (ย้อนเวลา) กลับไปเล่นใน Planning Phase อีกครัง้ หนึ่ง (โดยห้ามสื่อสารใด ๆ)

ใน Action Phase สีนา้ เงินจะสามารถเลือกผูเ้ ล่นได้ 1 คน
เพื่อปรับ เพิ่ม ลด เปลี่ยนจานวนเหรียญ หรือ ปรับประเภท
ของเหรียญ ที่ใช้ในรอบนีไ้ ด้
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Tracking Cards
รายละเอียดการ์ด
การ์ดลาดับการเล่น หรือ Tracking Cards เป็ นการ์ดสองหน้า ที่ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่ผเู้ ล่น โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ด
หนังสือคูม่ ือระหว่างการเล่น ช่วยลดภาระการจดจาว่าเล่นถึงรอบที่เท่าไหร่ และเมื่อใดจบเกม โดยข้อมูลที่สาคัญ
ที่ระบุอยู่ในการ์ดลาดับการเล่นมีดงั นี ้

หน้าการ์ด

“ ด้านล่างของการ์ดลาดับการเล่น
ช่วยจัดพืน้ ที่การเล่นให้เป็ นระเบียบได้ "

1. ประเภทการ์ด
2. หน้าที่ 1 เปิ ดหน้านีต้ งั้ แต่เริม่ เกม
3. หมายเลขระบุรอบที่เล่น
4. ตารางกฎ Hand Limit ในการเล่นรอบนัน้ ๆ
5. ลาดับในการเล่นที่ 1 – 5
6. พลิกการ์ดไปหน้าที่ 2 (จะแสดงลาดับการเล่น
ที่ 6 - 7)
7. พื ้น ที่ ว างการ์ด ปี ศาจความไม่ ป ลอดภั ย ที่
เปิ ดเล่นรอบนัน้ ๆ
8. พืน้ ที่วางการ์ดเหตุการณ์ที่เปิ ดเล่นรอบนัน้ ๆ

(วางการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยด้านซ้าย การ์ดเหตุการณ์ขา้ งขวา)
21
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ปราบปี ศาจไม่ได้

ปราบปี ศาจได้

รายละเอียดการ์ด

พลิกการ์ด

Tracking

การ์ดลาดับการเล่น หรือ Tracking Cards เป็ นการ์ดสองหน้า ที่ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่ผเู้ ล่น โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ด
หนังสือคูม่ ือระหว่างการเล่น ช่วยลดภาระการจดจาว่าเล่นถึงรอบที่เท่าไหร่ และเมื่อใดจบเกม โดยข้อมูลที่สาคัญ
ที่ระบุอยู่ในการ์ดลาดับการเล่นมีดงั นี ้

วางการ์ด
เหมือนเดิม

หลังการ์ด
1. ประเภทการ์ด
2. หน้าที่ 2 เปิ ดหน้านีเ้ พื่อการเล่นผ่านลาดับที่ 5
3. หมายเลขระบุรอบที่เล่น
4. รูปประกอบ
5. ลาดับในการเล่นที่ 6 – 7
6. หากรอบนีป้ ราบปี ศาจได้ ให้พลิกการ์ดปี ศาจความไม่
ปลอดภัย เพื่อแสดงหน้าที่มีคะแนนระบุอยู่ หากไม่ได้
ให้วางไว้ที่เดิม (ปี ศาจจะอาละวาดต่อในรอบถัดไป)
7. หากรอบนี ้ป ราบปี ศ าจได้ ให้พ ลิ ก การ์ด เหตุก ารณ์
คว่าลง หากไม่ได้ ให้เปิ ดการ์ดเหตุการณ์วางแทนที่ใบ
เดิม ใน Cleaning Phase 1 ใบ (เกิดผลกระทบทันที)

พลิกการ์ด

Monster
ปราบปี ศาจไม่ได้

ปราบปี ศาจได้

พลิกการ์ด

Event

เปิ ด Event ใหม่
วางแทนทีใ่ บเดิม
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การเตรียมพืน้ ทีใ่ นการเล่นเกม
1. แยกการ์ดแต่ละกอง สลับแล้ววางตามภาพ
2. แยกเหรียญทรัพยากรเป็ น 3 กอง วางไว้ใกล้ ๆ พืน้ ที่การเล่นตามภาพ
3. วางการ์ดระบุรอบการเล่น 5 ใบ เรียงตัง้ แต่เลข 1 – 5 (ให้หงายหน้าที่ 1

ขึน้ ก่อน)
4. จัดชุดเริม่ ต้นของผูเ้ ล่น : ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะได้รบั มีดงั นี ้
4.1 การ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น 1 ใบ
4.2 ฉากกัน้ ผูเ้ ล่น 1 ชิน้
(ที่มีสตี รงกันกับ การ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น)
4.3 ผูเ้ ล่นในแต่ละสี จะได้รบั ทรัพยากรเริม่ ต้นที่แตกต่างกัน
ตามที่ระบุไว้ในการ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น
สีชมพู ได้รบั เหรียญทรัพยากร สีสม้ 2 เหรียญ ก่อนเริม่ เกม
สีแดง ไม่ได้รบั เหรียญทรัพยากร แต่จะมี Hand Limit + 1
จากที่กาหนดไว้ตลอดการเล่น
สีน้าเงิน เลือกรับเหรียญทรัพยากร สีฟา้ 1 เหรียญ หรือ
สีสม้ 1 เหรียญ ก่อนเริม่ เกม
14

25

สีเหลือง ได้รบั เหรียญทรัพยากร สีเขียว 1 เหรียญ ก่อนเริม่ เกม
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วิธีเล่น / ลาดับในการเล่นเกม (Game Phase)

1.Shopping Phase หรือ หยิบการ์ดพลัง ผู้เล่นแต่ละคน (โดยเริม่ จากผูเ้ ล่นคนแรกในรอบนัน้ )
จะสามารถเลือกหยิบการ์ดพลัง สีสม้ หรือสีฟ้า รวมกันได้สงู สุด 2 ใบ หรือ หยิบการ์ดพลังสีเขียวได้เพียง 1 ใบ
โดยผูเ้ ล่นจะได้รบั เหรียญทรัพยากรที่ระบุอยู่บนหน้าการ์ดทางด้านขวามือ (อ้างอิงกฎ Hand Limit ในการเล่น
รอบนัน้ ๆ)

หรือ

หรือ

ผูเ้ ล่นจะได้รบั เหรียทรัพยากร
ที่ระบุอยู่บนด้านขวามือของ
หน้าการ์ด (อ้างอิงกฎ Hand
Limit ในการเล่นรอบนัน้ ๆ)

หรือ

2. Ability Phase (Option) หรือ เปิ ดใช้การ์ดความสามารถผู้เล่น (ทาหรือไม่กไ็ ด้)
ผู้เ ล่ น แต่ ล ะคนจะได้ร ับ การ์ด ความสามารถของผู้เ ล่ น ในชุ ด เริ่ ม ต้น ผู้เ ล่ น ที่ ต ้อ งการใช้ Ability I หรื อ
ความสามารถหลัก ต้องแสดงการ์ดความสามารถของผูเ้ ล่น ใน Ability Phase หรือ ลาดับการเล่นนีเ้ ท่านัน้

3. Monster and Event Phase หรือ เปิ ดการ์ดปี ศาจและเหตุการณ์
เกมจะเล่น จานวน 5 รอบ
ซึ่งแต่ละรอบจะมีลาดับในการเล่นดังนี้
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- ผูเ้ ล่นเปิ ดการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย 1 ใบ วางด้านล่างซ้ายมือ ที่ปรากฏสัญลักษณ์อยู่ในการ์ดลาดับการเล่น
หรือ Tracking Cards ในการเล่นรอบนัน้ ๆ ซึง่ ผูเ้ ล่นจะต้องรวมพลังกันเพื่อปราบปี ศาจความไม่ปลอดภัยตัวนี ้ และ
ทาคะแนนให้กบั ทีม
- ผูเ้ ล่นเปิ ดการ์ดเหตุการณ์ 1 ใบ วางด้านล่างขวามือ ที่ปรากฏสัญลักษณ์อยู่ในการ์ดลาดับการเล่น หรือTracking
Cards ในการเล่นรอบนัน้ ๆ ซึง่ ผูเ้ ล่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เปิ ดขึน้ มา
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วิธีเล่น / ลาดับในการเล่นเกม (Game Phase)
4. Planning Phase หรือ วางแผนหลังฉากกั้น ถึงเวลาที่ผเู้ ล่นจะต้องวางแผน ว่าจะใช้ทรัพยากรที่ ตนเองมี

7. Cleaning Phase หรือทาความสะอาด เป็ นการจัดพืน้ ที่การเล่น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเล่นรอบ

ในจานวนเท่าไหร่บา้ ง ใช้อะไรบ้าง ให้เหมาะกับสถานการณ์ โดยทัง้ หมดจะถูกดาเนินการหลังฉากกั้ นทรัพยากร
ของผูเ้ ล่นเพื่อรอเปิ ดเผยพร้อมกันใน Phase ถัดไป โดยมีเงื่อนไขว่าผูเ้ ล่นจะไม่สามารถพูดได้ (Pink Ranger จะมี
ความสามารถหลัก ที่สามารถสื่อสารโดยการพูดกับผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ ได้ หากใช้การ์ดความสามารถพิเศษ)

ถัดไป หรือนับคะแนนตอนจบเกม
- เคลียร์เหรียญที่ใช้แล้ว ปั ดลงกองกลางตามสีตา่ ง ๆ
- ให้แน่ใจว่าการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยที่สามารถปราบได้ ได้ถกู พลิกเป็ นหน้าที่มีคะแนนขึน้ แล้ว
- สาหรับการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัย ที่ยงั ไม่สามารถปราบได้ ให้เปิ ดการ์ดเหตุการณ์ 1 ใบแทนที่ (วางทับ)
การ์ดเหตุการณ์ใบเดิม และส่งผลทันที
- เริม่ การเล่นรอบถัดไป โดยเปลี่ยนผูเ้ ล่นคนแรกไปทางซ้ายมือของคนเดิม (เวียนไปตามเข็มนาฬิกา)
- หรือจบเกม เมื่อเล่นครบ 5 รอบ

5. Action Phase หรือ ปราบปี ศาจ ใน Phase นี ้ ผูเ้ ล่นทุกคน นาฉากกัน้ ทรัพยากรออก เพื่อเปิ ดเผยทรัพยากรที่
ใช้ในรอบนี ้ จากนัน้ นาไปปิ ดทับทรัพยากรคงเหลือของตนเองไว้ ไม่ให้ผเู้ ล่นคนอื่นเห็น นาทรัพยากรของผูเ้ ล่นทุกคน
มารวมกัน เพื่อที่จะดูวา่ สามารถพิชิตปี ศาจความไม่ปลอดภัยได้หรือไม่
(ปราบได้ มีทรัพยากร เท่ากับหรือมากกว่า การ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยระบุไว้)
พลิกการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยเพื่อรับแต้มให้กบั ทีม และรับรางวัลใน Phase ถัดไป
(ปราบไม่สาเร็จ มีทรัพยากรจานวนน้อยกว่าหรือไม่ครบตามประเภทของทรัพยากรที่ระบุไว้ ในการ์ด ปี ศาจความไม่
ปลอดภัย) ทีมจะไม่ได้แต้มหรือรางวัลใด ๆ และปี ศาจความไม่ปลอดภัยตัวนัน้ จะยังคงอยู่ต่อให้ร อปราบ ในรอบ
ถัดไป (เพิ่มรวมกับปี ศาจในรอบใหม่)
สาหรับการ์ด และทรัพยากรที่ผเู้ ล่นรวบรวมลงมา ถือว่าได้ใช้ไปแล้ว ไม่สามารถนากลับไปได้ และให้นาไปวางไว้ที่
กองกลาง

6. Point & Reward Phase หรือ แต้มและรางวัล
- Point หรือ แต้ม เมื่อปราบปี ศาจได้สาเร็จ แล้วพลิกการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยผูเ้ ล่นจะได้พบ
กับแต้มสาหรับทีม ซึง่ จะมีแต้มตัง้ แต่ 50 – 500 แต้ม
- Reward (Option) หรือรางวัล (ทาหรือไม่ทาก็ได้) ผูเ้ ล่นทุกคนสามารถเลือกได้วา่ จะเล่นด้วยการตอบ
คาถามหรือไม่ หากผูเ้ ล่นคนไหนเลือกที่จะเล่น จะได้รบั รางวัลเป็ นสิ่งตอบแทน มีประโยชน์ทงั้ ในการ
เล่นเกม และได้เรียนรูป้ ระเด็นความปลอดภัยสาหรับเด็กได้ละเอียดขึน้ ด้วย โดยหากไม่มีผูเ้ ล่นคนไหน
ตอบเลย ให้ถือเป็ นบทบาทของผูเ้ ล่นคนแรก ในการเล่นเพื่อตอบคาถามด้วย
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การนับคะแนน Score
เมือ่ ผู้เล่นดาเนินเกมครบ 5 รอบ ก็ถงึ เวลานับคะแนนของทีม โดยมีลาดับการนับคะแนนดังนี้
1. ดูจากการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยที่ถกู พลิกเป็ นหน้าที่มีคะแนนระบุอยู่ขนึ ้ มา นับรวมกัน เป็ นคะแนนของทีม
2. สาหรับทรัพยากรของแต่ละผูเ้ ล่นที่ยงั เหลืออยู่ ให้แปลงเป็ นคะแนนแล้วนาไปนับรวมกันดังนี ้
O การ์ดพลัง ที่ยงั ไม่ได้ใช้ มีคา่ เท่ากับใบละ 10 คะแนน
O เหรียญทรัพยากรทุกสีมีคา่ ทุก ๆ 1 เหรียญ มีคา่ เท่ากับ 10 คะแนน
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บุคลิกภาพ : กล้าหาญ ปฎิเสธ ป้องกันตัว
ทักษะความฉลาดด้าน : Adversity Quotient (AQ)
ความสามารถในการควบคุมกากับ และเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคได้
จิตวิทยาสี : "สีแดง" เร่าร้อน รุ นแรง ตื่นเต้น ช่วย
กระตุน้ ความฮึกเหิม ความกระตือรือร้น ปลุกความ
กล้า เสริมสร้างความมั่นใจ

บุคลิกภาพ : ความคิด วิเคราะห์
ทักษะความฉลาดด้าน : Intelligence Quotient (IQ)
ความฉลาดทางปัญญา
จิตวิทยาสี : "สีนา้ เงิน" ปลอดโปร่ง แจ่มใส
ปราดเปรื่องกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ
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บุคลิกภาพ : อ่อนหวาน สุภาพ การสื่อสาร
ทักษะความฉลาดด้าน : Emotional Quotient (EQ)
ความฉลาดด้านอารมณ์
จิตวิทยาสี : "สีชมพู" อ่อนหวาน อบอุ่น รู ส้ กึ ถูกปกป้อง
และปลอบประโลมจิตใจ

บุคลิกภาพ : คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะความฉลาดด้าน : Moral Quotient (MQ)
คุณธรรม จริยธรรม
จิตวิทยาสี : "สีเหลือง" สว่าง สดใส ศรัทธา กระตุน้
การทางานของสมอง ส่งเสริมความคิด ในด้านบวก
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Event Cards
** อธิบายเพิม่ เติม

การ์ดเหตุการณ์ : ปี ศาจความไม่ปลอดภัย แข็งแรงขึน้ ในรอบการเล่นนี ้ ผูเ้ ล่นจาเป็ นต้องรวบรวม
เหรียญทรัพยากรตามที่กาหนดไว้ในหน้าการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยมากขึน้ จึงจะสามารถปราบ
ปี ศาจความไม่ปลอดภัยตัวนี ้ ในรอบนีไ้ ด้ (ตัวอย่างเช่น ในรอบนีต้ อ้ งรวบรวมเหรียญสีนา้ เงินเพิ่มเติม
อีก 3 เหรียญ)
การ์ดเหตุการณ์ : ปี ศาจความไม่ปลอดภัย อ่อนแอลงในรอบการเล่นนี ้ ผูเ้ ล่นจะได้เปรีย บมากขึน้
ในการรวบรวมเหรียญทรัพยากรตามที่ ก าหนดไว้ใ นหน้า การ์ด ปี ศ าจความไม่ป ลอดภัยน้อยล ง
ก็สามารถที่จะปราบปี ศาจความไม่ปลอดภัยตัวนี ้ ในรอบนีไ้ ด้ (ตัวอย่างเช่น ในรอบนี ร้ วบรวมเหรียญ
สีนา้ เงินน้อยลงไป 2 เหรียญ)

การ์ดเหตุการณ์ : แผ่นดินไหว ผูเ้ ล่นทุกคนนาเฉพาะเหรียญทรัพยากรทัง้ หมดของตนเองไปวางไว้ที่
ตรงกลางพืน้ ที่การเล่น จากนัน้ ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะได้เลือกหยิบครัง้ ละ 1 เหรียญ (โดยเริม่ จากผูเ้ ล่นคน
แรกจะได้หยิบก่อน) ทาเช่นนีซ้ า้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเหรียญที่รวบรวมมานี ้ จะไม่เพี ยงพอต่อผูเ้ ล่นทุก
คน ให้ปัดเศษที่เหลือไว้ที่เหรียญกองกลาง (ตัวอย่างเช่น จานวนผูเ้ ล่น 4 คน ในรอบนี ้ ผูเ้ ล่นคนแรก
กาลังจะหยิบ แต่มีเหรียญน้อยกว่า 4 เหรียญ ให้ปัดเศษที่เหลือลงเหรียญกองกลาง)
การ์ดเหตุการณ์ : การเล่นรอบนีผ้ เู้ ล่นจะต้องเปิ ดการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภัยเพิ่ มอีก 1 ใบทันที
(เป็ นทั้งโอกาสในการท าคะแนนให้สูง ขึน้ และเป็ น ความท้า ทายที่ น่ า ปวดหัว หากปราบไม่ ได้)
ปี ศ าจความไม่ปลอดภัยที่เปิ ดขึน้ มานีจ้ ะส่งผลตลอดไปจนจบเกม หมายความว่าหากยังปราบ
ไม่สาเร็จ เจ้าปี ศาจความไม่ปลอดภัยก็จะอาละวาดต่อ ในรอบการเล่นถัดไปด้วย
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การ์ดเหตุการณ์ : ผูเ้ ล่นแต่ละคน สารวจเหรียญทรัพยากรที่ตนเองมี โดยหากมีเหรียญทรัพยากร
ที่มีสีเดียวกันจานวนทุก ๆ 3 ชิน้ จะได้รบั เหรียญทรัพยากรสีนนั้ ๆ เพิ่ม 1 เหรียญทันที
ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

การ์ด เหตุการณ์ : ผู้เล่น แต่ละคน จะเสียเหรียญทรัพยากรที่ ต นเองมี จานวน 2 ชิน้ โดยผู้เล่น
สามารถเลือกได้วา่ จะยอมเสียสีอะไร แล้วนาไปวางคืนกองกลาง

การ์ดเหตุการณ์ : ในการเล่นรอบนี ้ จนถึง Cleaning Phaseฉผูเ้ ล่นทุกคนสามารถนาฉากกั้นผูเ้ ล่น
ออกได้ (ผูเ้ ล่นจะได้เปรียบในการมองเห็น ทรัพยากรของเพื่อนร่วมทีมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้ทรัพยากร และอาจจะจดจาเพื่อประโยชน์ในการเล่นรอบถัด ๆ ไปอีกด้วย) หลังผ่าน
Cleaning Phase แล้วให้ผเู้ ล่นทุกคนนาฉากกัน้ กลับมาวางปิ ดบังไว้เช่นเดิม
การ์ด เหตุการณ์ : ปี ศ าจความไม่ป ลอดภัยทุกใบที่ ที มสามารถปราบได้ส าเร็จในรอบการเล่ น นี ้
จะได้รบั แต้มให้สาหรับทีม คูณ 2 จากคะแนนที่ระบุหลังการ์ดปี ศาจความไม่ปลอดภั ยนั้น ๆ และ
ได้รบั รางวัลคูณ 2 ด้วยเช่นกัน หากผูเ้ ล่นเลือกที่จะตอบคาถามเพื่อรับรางวัล
(การ์ดเหตุการณ์นี ้ มีผลเฉพาะรอบการเล่นนีเ้ ท่านัน้ จะไม่มีผลย้อนหลังในรอบก่อนหน้า และไม่มีผล
ต่อการเล่นรอบถัดไป)
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6 (ควร) รู้ สาหรับผู้นาเกม เพือ่ การเรียนรู้
การ์ด เหตุการณ์ : จานวนสูงสุด ที่ สามารถถือการ์ด พลัง และเหรียญทรัพยากรของผู้เล่น
ทุกคน จะเพิ่มขึน้ มากกว่าตารางกฎ Hand Limit อีก 1 ใบ / เหรียญ (ผูเ้ ล่นสามารถตรวจสอบ
กฎ Hand Limit ได้ที่ ฉากกัน้ ผูเ้ ล่น และการ์ดลาดับการเล่นในแต่ละรอบ)
หมายเหตุ: การ์ดเหตุการณ์นีส้ ง่ ผลจนจบเกม

การ์ด เหตุการณ์ : จานวนสูงสุด ที่สามารถถือการ์ด พลัง และเหรียญทรัพยากรของผู้เล่น
ทุกคนจะน้อยลงกว่าตารางกฎ Hand Limit อีก 1 ใบ / เหรียญ (ผูเ้ ล่นสามารถตรวจสอบ
กฎ Hand Limit ได้ที่ ฉากกัน้ ผูเ้ ล่น และการ์ดลาดับการเล่นในแต่ละรอบ)
หมายเหตุ: การ์ดเหตุการณ์นีส้ ง่ ผลจนจบเกม
การ์ด เหตุ ก ารณ์ : ผู้ เ ล่ น ที่ ใ ช้ ก าร์ด
ความสามารถผู้เ ล่น ไปแล้ว จะได้รั บ
การ์ดความสามารถผูเ้ ล่นกลับมาขึน้ มือ
และจะมีโอกาสใช้การ์ดความสามารถ
ได้อีก 1 ครัง้

รู ้จักเกม ในบทบาทของผูน้ าเกม คุณควรที่จะทาความคุน้ เคยกับเกมก่อนพาให้ผอู้ ื่นเล่ น เพื่อประสบการณ์
การเรียนรู ท้ ี่ยอดเยี่ยม เราไม่แนะนาให้คุณ วางกล่องเกมให้กลุ่มเป้า หมายเล่นเองตั้งแต่ การเล่นครัง้ แรก
เนื่องจากคุณคือปั จจัยแห่งความสาเร็จของการนาเกมไปใช้ที่สาคัญที่สดุ
รู ้จักตัวเอง ผ่อนคลาย สบาย ๆ เราไม่แนะนาให้คณ
ุ พยายามที่จะนาเกมได้เหมือนอย่างใคร ๆ แต่เราส่งเสริม
ให้คณ
ุ นาเกมแบบที่เป็ นตัวเอง เพราะหากคุณเครียด คนเล่นเกมก็จะเครียด หากคุณสนุก คนเล่นเกมก็จะสนุก
รู ้จั ก สร้ า งพื้น ที่ ป ลอดภั ย เกมเปรียบเสมื อ นโลกจาลอง ที่ เปิ ด โอกาสให้ผู้เ ล่น ได้เรีย นรู ไ้ ด้อย่า งเต็ ม ที่
คุณสามารถสร้างพืน้ ที่ป ลอดภัยได้อย่างง่าย ๆ เพียงปรับแนวคิด ของผูน้ าเกมก่อนการเล่น เกม “ในพืน้ ที่
การเล่นนี ้ ไม่มีผิด ไม่มีถกู ” กล้าก็ได้ กลัวก็ได้ ไม่แน่ใจก็ได้ ตัดสินใจถูกก็ได้ ตัดสินใจพลาดก็ไม่เป็ นไร
รู ้ตั ว มี ส ติ แน่ น อนว่า ส าหรับ คุณ ครู วิ ท ยากร หรือผู้ถ่า ยทอดความรู ้ อาจจะไม่คุ้น ชิ น กับ กระบวนการ
การเรียนรูเ้ ช่นนี ้ จึงจาเป็ นต้องมีสติ รูต้ วั อยูเ่ สมอ ที่จะไม่ตดั สิน ไม่ใช้ความเป็ นผูใ้ ห้ครอบครองพืน้ ที่การเรียนรู ้
หรือขโมยประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูเ้ ล่น
รู ้จั กปล่ อยวาง ให้ผู้เล่น ได้เรียนรู ส้ ิ่งที่ อ ยากรู ผ้ ่า นการเล่น เกม ไม่ม่งุ แต่สิ่งที่ เราอยากจะบอก ไม่เร่งเร้า
การเรียนรู ้ หรือคาดหวังว่า ผูเ้ ล่นจะได้สิ่งที่เรียนรูก้ ลับไปเหมือน ๆ กัน “เมื่อปล่อยวาง จึงเริม่ มองเห็น”

รู้จักถอดบทเรียน สาหรับเด็ ก หรือผูท้ ี่ขาดประสบการณ์ชีวิต การถ่า ยทอดสิ่งที่อยู่ ใ นใจไม่ใช่เรื่องที่ง่า ย
สาหรับพวกเขา แม้พวกเขาได้เรียนรู ้ แต่ระหว่างการเล่นมีเหตุการณ์เกิดขึน้ มากมาย สิ่งที่ได้เรียนรูห้ ลากหลาย
คุณสามารถเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือที่ยอดเยี่ยม ค่อย ๆ พาถอดบทเรียน คุณค่าจากการเล่นก็จะแจ่มชัดมากขึน้
Note: ชุดคาถามถอดบทเรียนฉบับเพิม่ พลังบวก 3i (i-feel, i-like, i-learn) หรือ 3F (Feeling, Finding, Future)
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สามเหลี่ยมการเรียนรู้ กับบทบาทผู้นาเกม
Lecture Level : เกมทุกเกมต้องมีกติกาในการเล่น และในแต่ละกลุ่มการเล่น
มักจะมีผู้นาเกมเป็ น ผู้ที่ อ ธิ บ ายวิ ธี การเล่น เสมอ ผู้เล่น จะได้เ รียนรู ใ้ นการ
เป็ นผู้ฟั ง การบรรยายที่ ดี และได้มี โ อกาสฝึ กฝนทัก ษะการเรี ย นรู ้ จ าก
การฟั ง บรรยาย ฟั ง ค าอธิ บ ายวิ ธี การเล่น เพื่ อนาไปต่อยอดประสบการณ์
การเรียนรูท้ ี่ดีในห้องเรียน (สำหรับผูส้ อนอำจจะใช้เกม เป็ นเครื่องมือในกำร
ท ำควำมรู ้จั ก รู ปแบบกำรเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ ล่ น แต่ ล ะคน เพื่ อ น ำไปสร้ำ ง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู ท้ ยี่ อดเยีย่ มในห้องเรียนได้)
Reading Level : ผู้เ ล่น จ าเป็ น ต้อ งสัง เกต การ์ด และอุป กรณ์
ในการเล่น เกมด้ว ยตัว เอง หลัง จากทราบวิ ธี ก ารเล่น คร่า ว ๆ
จึงส่งเสริมทักษะการอ่าน กระตุน้ ความสงสัยใคร่รู ้ และสร้างนิสยั
ในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง รวมไปถึงทักษะการตัง้ คาถาม
และการค้นหาทางออกอีกด้วย
Audio – Visual Level : เกมเป็ นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู ้
เป็ นพืน้ ที่การเล่น ผูน้ าเกมที่สามารถใช้เกมเพื่อสร้างภาพ
และเสียงเพื่อดึงดูดผูเ้ ล่นได้ จะมีโอกาสที่ผเู้ ล่นจะมีสมาธิ
จดจ่อกับการเล่นเกม และติดตามเนือ้ หาการเรียนรูไ้ ด้
ไปจนถึงตอนจบ และบทสรุปท้ายเกม เรียกได้วา่
เป็ นช่วงเวลาทองแห่งการเรียนรู ้ (The Golden Time of Learning Moment)
เพราะ ณ ช่วงเวลาที่ผเู้ ล่นจดจ่อกับการเล่น ผูเ้ ล่นก็จะซึมซับประสบการณ์ที่ได้รบั
จากการเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพและจดจาได้ยาวนานกว่า
(สาหรับผูน้ าเกม การเรียนรูผ้ ่านการเล่นไม่จาเป็ นต้องเป็ นเส้นตรงเสมอไป
การเรียนรูไ้ ม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งอะไรก็เรียกว่าการเรียนรู ้ ดังคาของ วิลเลียม เชกสเปี ยร์ ที่กล่าวว่า
“กุหลาบไม่วา่ จะเรียกว่าอะไร ก็ยงั คงความหอม ยังคงเป็ นกุหลาบ”)
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Passive
Teaching
Methods

Participatory
Teaching
Methods

Demonstration Level : การได้เห็นตัวอย่าง ได้ดกู ารตัดสินใจของผูเ้ ล่น คนอื่น
ที่ร่ว มเล่น ด้ว ยกัน ได้เห็น ผลลัพธ์ข องการตัด สิน ใจภายใต้สถานการณ์จาลอง
ด้วยตัวเอง ในพืน้ ที่ปลอดภัย ที่ไม่มีความเสี่ยงในชีวิตจริง สาเร็จได้ พลาดได้
ไม่แน่ใจได้ เป็ นเสน่หอ์ นั น่าหลงใหลจากการใช้เกม
GroupฉDiscussionฉLevel : เกมและผู้น าเกมที่ ส ร้า งพื ้น ที่ ป ลอดภัย ได้ส าเร็ จ
จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นมีพืน้ ที่ในการหารือ การหาแนวทางร่วมกัน รวมถึงระหว่าง
เล่นเกมผูเ้ ล่นอาจจะต้องใช้ทักษะโน้มน้าวจูงใจผูเ้ ล่นคนอื่น เจรจา หรือหาข้อสรุ ป
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตอ่ สถานการณ์ในเกม (สาหรับผูน้ าเกม นับเป็ นอีกหนึ่งช่วงเวลา
ที่สาคัญ คือการชวนผูเ้ ล่นถอดบทเรียนจากการเรียนรู ้ ระหว่างการเล่ นผูเ้ ล่นได้พบ
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ มากมาย มีประเด็นค้นพบ เรียนรูร้ ะหว่างทาง การช่วยให้ผเู้ ล่น
ได้มี “ช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย แต่ไม่สบายเกินไป” หลังจากการเล่น ช่วยกระตุน้ สมอง
ส่วนหน้าให้ทางาน เราแนะนาให้คณ
ุ ถอดบทเรียนหลังการเล่นเสมอหากมีโอกาส)

Practice Level : ความสนุกนามาซึ่งกระบวนการเรียนรูซ้ า้ ลงมือทาซา้ ผูเ้ ล่นจะ
เริม่ คุน้ เคยกับระบบการเล่น และนาสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการเล่น และการถอดบทเรียน
มาประยุกต์ใช้ในทันทีผ่านการเล่นเกมอีกครัง้ ให้เกิดความคุน้ ชินใหม่ หรือเห็นความ
แตกต่างของการเลือกทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Teaching Other Level : พร้อมจะเป็ น Alpha หรือ จ่าฝูง ผูเ้ ล่นที่พร้อมจะก้า วขึน้ มา
เป็ นผูอ้ ธิบายเกม ในบทบาท Game Master นาพาผูอ้ ื่นให้ได้มีประสบการณ์การเรียนรู ้
ที่ ย อดเยี่ ยมดัง เช่น ที่ เ คยได้รับ มา (ส าหรับ ผู้น าเกม คุณ คื อ RoleฉModelฉที่ ส าคัญ
ที่อยูต่ รงหน้าของพวกเขา)
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Flow ทีด่ ี เมื่อใช้เกมเพือ่ การเรียนรู้
เปิ ดด้ ว ยสิ่ ง ดี ดี ชวนผู้เ ล่น ท า EmotionฉLabelฉหรื อ ติ ด Tagฉอารมณ์ก่ อ นเริ่ม เล่น เกม เป็ นการ Warmฉup
ลดกาแพง เปิ ดใจในการเรียนรู ้ ก่อนอธิบายวิธีการเล่นอย่างกระชับ สัน้ ๆ ง่าย ๆ ตามสไตล์ของคุณเอง

่ ูฟ่อง ดังคากล่าวที่วา่ “ตัวเรามีสิ่งใด เราก็ให้สิ่งนัน้ ต่อผูอ้ ื่น ” หากคุณมีจิตใจที่เมตตา อ่อนโยน เต็ม
เล่นด้วยใจทีฟ
ไปด้วยความปรารถนาที่ดี ระหว่างการเล่นเกม บรรยากาศของเกม ก็จะเป็ นไปตามสิ่งที่อยูใ่ นตัวตนของคุณ
ปิ ดด้วยบรรยากาศทีด่ ี และมุมมองในการนาไปใช้ หลังจากที่ผเู้ ล่นได้สารวจจักรวาลของเกม เรียนรูโ้ ลกจาลอง
ผูเ้ ล่นจะได้พบประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เรียนรู ส้ ิ่งต่าง ๆ ผ่านการเล่น ผูเ้ ล่นยังไม่ได้มี เวลาที่มากพอในการ
กลั่นกรอง หรือ ตกผลึกสิ่งที่เรียนรูท้ ี่ผ่านมา การได้รบั คาถามดี ๆ กระตุน้ ความคิด จะช่วยให้ผเู้ ล่นสามารถมองเห็น
สิ่งที่ได้เรียนรูช้ ดั เจนยิ่งขึน้ และเพิ่มบทสนทนาเกี่ยวกับมุมมองของการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จะเพิ่มโอกาสใน
การลงมือทาได้มากขึน้ และพวกเขาจะมีความผูกพันกับสิ่งที่พวกเขาคิดขึน้ มาได้ สิ่งที่พวกเขาค้นพบด้วยตนเอง
เรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยชุดคาถามง่าย ๆ ทีจ่ ะช่วยให้การนาเกมครัง้ ถัดไปของคุณยอดเยี่ยมยิ่งขึน้ ไปอีก
หาเวลาสัก 2 - 3 นาที ทบทวน ชุดคาถามนีก้ ับตัวคุณเอง 3S (Start, Stop, Stay)

START

STOP

STAY

Start เพื่อให้การนาเกมครัง้ ถัดไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันจะต้องเริม่ ........................................................................
Stop เพือ่ ให้การนาเกมครัง้ ถัดไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันจะต้องหยุด (ลด ละ เลิก) ..................................................
Stay เพือ่ ให้การนาเกมครัง้ ถัดไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันทา .......................................ได้ดีอยูแ่ ล้ว เก็บไว้ทาต่อ ๆ ไป
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ทีมงานออกแบบเกม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กทุกท่าน
ขอขอบคุณสาหรับโอกาสและความร่วมมืออย่างดียง่ิ ในการร่วมกันสร้างสรรค์
เกม Safety Ranger Game ในครั้งนี้
ทีมงานมูลนิธิศูนย์พทิ กั ษ์สิทธิเด็ก
นางสาววาสนา เก้านพรัตน์
นางทองไพรา ปุย้ ตระกูล
นางมาริษฐ์ สธูป
นางสาวพันธ์ทิพย์ วัฒนะพรพงษ์สขุ
นางสุรยี พ์ ร อามาตย์มนตรี
นางสาวนุชนาฎ สุขเกตุ
นางดารารัตน์ เพียรกิจ
นางสาวปราณิสา ธนทัตตานนท์
นายธณัฐ ชัยเวส
นางสาวดารณี นฤดมพงศ์
นางสาววลีพร แก้วชูทอง
นายอัศฎา เครือมาก
นางสาวปทุมมา ปั ญญาสิทธิ์
นางสาวศิรเิ พชร สนธิ์นอ้ ย
นางสาวฑัณฑิกา สวัสดิภ์ กั ดี
นางสาวบุญนิสา บุญประสพ
นางสาวรัชวรรณ สิงหะเนติ
นางสุภาพร รักเพียร
นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย

ผูอ้ านวยการ
หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาเด็กและครอบครัว
เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก
เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุม้ ครองเด็ก
เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุม้ ครองเด็ก
นักพัฒนาครอบครัว
หัวหน้าฝ่ ายสื่อสารองค์กร
เจ้าหน้าที่สื่อสารรณรงค์
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
หัวหน้าฝ่ ายคุม้ ครองสิทธิเด็ก
นักกฎหมาย
นักกฎหมาย
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
ผูป้ ระสานงานฝ่ ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการคุม้ ครองเด็ก
หัวหน้าฝ่ ายบาบัดฟื ้ นฟูเด็กและครอบครัว
ผูป้ ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รบั อนุญาต
นักพัฒนาเด็กและครอบครัว
นักสังคมสงเคราะห์
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ดูคลิปแนะนาวิธีการเล่นเกม
และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.safetyrangergame.com

ทีมออกแบบเกม
สร้างสรรค์โดย
Team Director
Creative Director
Art Director
Game Designer
Artist

Awakening Creative และ Learning From Board Game
ธรากร กมลเปรมปิ ยะกุล (พี่พงศ์)
ปรีชา คุน้ วานิช (โค้ชเค)
สิรพิ ร เข็มแก้ว (พลอยแก้ว)
ปรีชา คุน้ วานิช (โค้ชเค) และ สิรพิ ร เข็มแก้ว (พลอยแก้ว)
พิมพ์ลกั ษณ์ รัชนะปกิจ (อ้อ)

พิมพ์ที่

บริษัท กรังด์ปรีซ ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
www.thaichildrights.org
979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์. 0-2412-1196, 0-2412-0739 และ
0-2864-1421 โทรสาร. 0-2412-9833
e-mail : cpcrheadoffice1981@gmail.com
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