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ค าน า 
 

ป่าชุมชน คือ ผืนป่าที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เท่าไรก็ได้ แต่หากมี
ขนาดใหญ่จะต้องไม่ใหญ่เกนิกว่าทีชุ่มชนจะดูแลฟ้ืนฟูได ้พืน้ทีป่่าชุมชนถอื
เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดการโดยกระบวนการของชุมชนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตามความประสงคข์องชุมชนอย่างยัง่ยนื (กรมป่าไม้, 2537) การ
ประกาศพื้นที่ป่าชุมชนในประเทศไทย เริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน
ประเทศไทยมพีืน้ที่ป่าชุมชนรวม 7,378,203 ไร่ (กรมป่าไม้, 2562) ส าหรบั
ป่าชุมชนในจงัหวดัน่านมีพื้นที่ 240,753 ไร่ (กรมป่าไม้, 2562) ชุมชนมี
ค ว าม เ ข้ม แข็ ง แ ล ะ ใ ห้ ค ว าม ร่ ว มมือ ใ นก า รอ นุ รักษ์ แ ล ะ จัด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นอย่างด ี  

จากการศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
(พงษ์ชยั ด ารงโรจน์วฒันา และคณะ, 2559) พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชน ประกอบกับมีการอพยพของ
แรงงานบางส่วนกลบัเขา้มาในหมู่บ้าน เนื่องจากพบว่าการท างานในเมอืง
หรือในโรงงานไม่มีความสุขหรือได้รายได้ตามที่ต้องการ ดังนัน้ จึงหัน
กลบัมาประกอบอาชพีเกษตรกรรมอกีครัง้ อกีทัง้เยาวชนที่ก าลงัจะส าเร็จ
การศึกษาบางส่วนจะยังท าการเกษตรในพื้นที่ต่อไป จึงส่งผลให้ความ
ต้องการการใช้ที่ดินเพิม่มากขึ้นและความต้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
จากป่าชุมชนมีมากขึ้น แต่พบว่ายังขาดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตจิากป่าชุมชน ขาดการศกึษา
บทบาทหน้าทีข่องป่าชุมชนในเชงินิเวศหรอืมติทิางวทิยาศาสตร ์ทีเ่ชื่อมโยง
กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม ท าใหส้ถานภาพของป่าชุมชนในพื้นที่มี
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โอกาสถูกบุกรุกแผว้ถางได ้ขณะเดยีวกนัองคค์วามรูใ้นการใชป้ระโยชน์ป่า
ชุมชนกจ็ะสญูหายไป เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทและ
ความส าคัญของป่าชุมชน ทัง้ในแง่บทบาททางธรรมชาติ บทบาททาง
เศรษฐกิจและสงัคม และขาดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเนื่องจากไม่ไดส้มัผสัและคลุกคลตีัง้แต่เดก็ 

งานวจิยัน้ีจงึไดม้กีารสรา้งเกมและสถานการณ์จ าลองเชงิบูรณาการ
เพือ่เป็นเครื่องมอืส าหรบัจดัการองคค์วามรูป่้าชุมชน โดยเนื้อหาของคู มอื
เล่มนี้ประกอบดว้ยรายละเอยีดของแบบจ าลองเชงิบูรณาการในรูปแบบเกม
และสถานการณ์จ าลอง จ านวน 2 เกม ได้แก่ “เกมเก็บของป่า” และ “เกม
หลากหลาย ณ ไหล่น่าน” วตัถุประสงค์ของเกม อุปกรณ์ วธิีการเล่นเกม 
และวธิสีรุปผลการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกบัผู้ใช้หรอืผู้เล่นเกม ซึ่งหวงัเป็น
อย่างยิง่ว าคู มอืนี้จะเป็นประโยชน แก ผูท้ีส่นใจในการน าไปใชห้รอื
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสร้างความตระหนักถงึ
ความส าคญัของป่าชุมชน 
 
 
 
                          ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ชยั ด ารงโรจน์วฒันา 

มถิุนายน 2562 
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การใช้แนวคิด “แบบจ าลองเพื่อนคู่คิด” 
ในการจดัการองคค์วามรูด้้านป่าชุมชน 

 

 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาภาครฐัได้เห็นความส าคญัของการมสี่วน

ร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรพัยากรป่าไม้ ปัจจุบนัการจดัการทรพัยากรป่าไม้โดยชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจากภาครฐั ผ่านการจดัตัง้ “ป่าชุมชน” ซึ่งชุมชนสามารถสร้าง
กระบวนการจดัการของชุมชนเอง ในการใช้ประโยชน์และอนุรกัษ์ เพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ตามความประสงค์ของชุมชนอย่างยัง่ยนื  (กรมป่าไม้, 
2537)  อย่างไรกต็าม ป่าชุมชนในหลายพืน้ทีข่องประเทศประสบปัญหาการ
ขาดการดูแล มกีารบุกรุกป่าชุมชนจากคนภายนอก เก็บของป่ามากเกิน
ก าลังผลิต มีการน าขยะมาทิ้ง เป็นต้น ท าให้ป่าชุมชนเสื่อมโทรมลง 
ประกอบกบัเยาวชนรุ่นใหม่มกัขาดความสนใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรอนัมี
ค่าของทอ้งถิน่ ส่งผลใหภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ในการใชป้ระโยชน์และจดัการป่า
ชุมชนสูญหายไป ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการจดัการความรู้ป่า
ชุมชน โดยต้องอาศยักระบวนการและเครื่องมอืที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใหญ่
และเยาวชนมาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั และเป็นสือ่กลางในการน าไปสู่การ
วางแผนการจดัการป่าชุมชนได ้ 

ปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการใช้แบบจ าลองอย่างมีส่วนร่วม 
( collaborative modelling) เ พื่ อ ก า ร แ ลก เปลี่ ย น เ รีย น รู้ แ ล ะ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการปรบัตวั (learning model) แต่ในประเทศไทยยงัมีการ

             การใชแ้นวคดิ “แบบจ าลองเพื่อนคูค่ดิ” 
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ใช้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่การใช้แบบจ าลองมักเป็นไปในรูปแบบของการ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต (prediction model) งานวิจยันี้ เป็น
งานวจิยัเชิงพฒันาควบคู่กบัการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่า
ชุมชนอย่างมสี่วนร่วม จงึไดใ้ชแ้บบจ าลองเชงิบูรณาการภายใตแ้นวคดิของ
แบบจ าลองเพื่ อนคู่ คิด  (Companion Modelling Approach: ComMod) 
(Barreteau and Others, 2003; Etienne, 2014) มาเป็นเครื่องมอื เนื่องจาก
แบบจ าลองนี้ให้ความส าคญัต่อองค์ความรู้ของผู้ใช้ทรพัยากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชท้รพัยากรเหล่านัน้ไดผ้่านการสัง่สมความรูค้วามสามารถใน
การใชแ้ละดแูลทรพัยากรมาหลายชัว่รุ่น ภูมปัิญญาเหล่านัน้จงึมคีวามส าคญั
ในการน ามาใช้แก้ปัญหาทรพัยากรที่เกิดขึ้นได้ แบบจ าลองนี้มเีป้าหมาย
เพื่อบูรณาการทัศนคติ แนวความคิด องค์ความรู้จากประสบการณ์ที่
หลากหลายของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาพัฒนาสร้างเป็นภาพตัวแทน 
(common representation) ของระบบทีส่นใจศกึษา ร่วมกบัองคค์วามรูด้า้น
วทิยาศาสตร์ (ภาพที่ 1.1) ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการองค์ความรู้รูปแบบ
หนึ่งผ่านแบบจ าลองเชงิบูรณาการ 

แนวคดิแบบจ าลองเพื่อนคู่คดิมวีตัถุประสงคใ์นการใชแ้บบจ าลองที่
สรา้งขึน้ 2 ประการ คอื  

1) ท าความเข้าใจความซับซ้อนของระบบ ผ่านการสร้างภาพ
ตัวแทนระบบร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ 
ต่าง ๆ และท าความเข้าใจปฏิสมัพนัธ์ขององค์ประกอบที่หลากหลายใน
ระบบ    

2) ใชแ้บบจ าลองเป็นเครื่องมอืสื่อสาร แลกเปลีย่น/ถ่ายทอดความรู้
แ ล ะ ส นั บ ส นุ นก า ร ตัด สิน ใ จ ใ นก า รห าท า ง อ อ ก ใ นก า ร จัด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมสีว่นร่วม ผ่านการทดสอบสถานการณ์จ าลองต่าง 
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ๆ และเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นได้ในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในชีวติจรงิท าได้ดีขึ้น (Bousquet and 
Trebuil, 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Trebuil, 2013 

ภาพที ่1.1 แนวคดิแบบจ าลองเพือ่นคู่คดิเน้นการสรา้งภาพตวัแทน 
ของระบบ (common representation) 

 
แบบจ าลองเพื่อนคู่คดิถอืว่าผูว้จิยัมหีน้าที่หลกัในการอ านวยความ

สะดวกตลอดกระบวนการวิจยั (facilitator) เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
เรยีนรูแ้ละสนับสนุนใหทุ้กฝ่ายหาทางออกในการแก้ปัญหา ร่วมกนั รวมทัง้
ส่งเสรมิให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมคีวามยดืหยุ่นในการจดัการทรพัยากร 
(adaptive management capacity)  มากยิ่งขึ้น ดังนั ้น การจัดการองค์
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ความรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองเพือ่นคู่คดิจงึเป็นการบูรณาการองคค์วามรูร้ะหว่าง
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ (local wisdom) ความรูท้ีส่ ัง่สมในตวับุคคล (tacit/expert 
knowledge) ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่มีความชัดเจน ( theoretical/explicit 
knowledge) เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific knowledge) ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มูลและเขา้ใจปฏสิมัพนัธ์ 
(interactions) ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบที่ท าการศึกษาอย่าง
บูรณาการ ทัง้ดา้นวทิยาศาสตร ์และเศรษฐกจิ-สงัคม 

จากหลกัการของแบบจ าลองเพื่อนคู่คดิทีเ่น้นการศกึษาปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างพลวตัทางกายภาพชวีภาพกบัพลวตัทางเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมคีวามไม่แน่นอน ดงันัน้ กระบวนการ
สร้างและใช้แบบจ าลองเพื่อนคู่คิดจึงเป็นกระบวนการที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ และมกีารทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างทฤษฎีหรอื
การศึกษาในห้องปฏิบัติการและข้อมูลภาคสนามอยู่เสมอ ( iterative and 
evolving process) นอกจากนัน้ เครื่องมอืทีเ่ป็นรปูภาพส าหรบัแสดงใหเ้หน็
การเปลี่ยนแปลงเชงิพื้นที่และสงัคมจงึมคีวามจ าเป็น เพื่อให้สามารถเป็น
สือ่กลางการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงภาพความเขา้ใจร่วมกนัไดอ้ย่าง
ถูกต้อง การใชแ้บบจ าลองเพื่อนคู่คดิจงึใชเ้ครื่องมอืทีเ่ป็นภาพประกอบหรอื
มขีอ้มูลเชงิพื้นที่อ้างองิ (visual representation) โดยอาจเป็นภาพวาดสอง
มิติ แผนที่อย่างง่าย แบบจ าลองกายภาพ 3 มิติ หรือแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาพตัวแทนดังกล่าวมักมีความ
เชื่อมโยงกับความเป็นจริงประกอบอยู่ (Bousquet and Trebuil, 2005) 
หลังจากนัน้เมื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการมีความรู้ความเข้าใจของระบบที่
ท าการศึกษามากขึ้นแล้ว ย่อมสามารถท าการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ 
(scenario explorations) ภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพธรรมชาติ 

             การใชแ้นวคดิ “แบบจ าลองเพื่อนคูค่ดิ” 

                               การใชแ้นวคดิ “แบบจ าลองเพื่อนคูค่ดิ” 



คู่มอื “เกมเกบ็ของป่า” และ “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” สนับสนุนโดยส านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)     | 5 

นโยบายภาครฐัและสภาพเศรษฐกิจ-สงัคมในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเรยีนรู้
แนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้ซึง่การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้
แนวคดิแบบจ าลองเพือ่นคู่คดิ มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การคาดการณ์อนาคต
ที่แม่นย า แต่เป็นการน าเสนอความเป็นไปได้ที่หลากหลาย น าไปสู่การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่อภาพอนาคต ท าให้เกิดความ
พยายามในการหาแนวทางการจดัการทรพัยากรธรรมชาตริ่วมกนั ตลอดจน
ส่งผลให้มกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในระดบัปัจเจกบุคคล (ซึ่งอาจมาก-
น้อยไม่เท่ากนัในแต่ละคน) และระดบัสงัคม อนัจะน าไปสู่การเพิม่ศกัยภาพ
ในการจดัการอย่างยดืหยุ่น (adaptive management capacity) ของผูม้สีว่น
เกี่ยวขอ้งแต่ละภาคส่วน ท าใหส้ามารถจดัการทรพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเกดิความยัง่ยนืของระบบทรพัยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกจิและสงัคมในทีสุ่ด 
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“เกมเกบ็ของป่า” 

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของป่าชุมชน
 
 “เกมเกบ็ของป่า” สรา้งขึน้จากการศกึษาวจิยัความหลากหลายของ
สิง่มชีีวติในป่าชุมชน ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน และน า
ขอ้มูลที่ได้มาสร้างแป็นแบบจ าลองในรูปแบบเกมเพื่อเป็นเครื่องมอืในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่องประโยชน์ของป่าชุมชน ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น
จากการใชป่้าชุมชนเพื่อการด ารงชพีของมนุษย ์และเรยีนรูเ้พื่อหาแนวทาง
ในการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 

2.1 วตัถปุระสงคข์องการใช้เกม 
- ใชเ้ป็นเครื่องมอืรวบรวมองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรป่าไม ้  

การใชป้ระโยชน์จากของป่า และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์
กบัระบบนิเวศป่าไม ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ เศรษฐกจิ-สงัคม  

- ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูเ้รื่องการเปลีย่นแปลง (พลวตั)ของ
ทรพัยากรในป่าชุมชน 

- ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการอภปิรายหาแนวทางในการจดัการ 
ป่าชุมชนอย่างมสีว่นร่วม 
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2.2 อปุกรณ์ประกอบเกม 
 เกม 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์หลกั ได้แก่ บอร์ดแทนพื้นที่ป่า 
จ านวน 25 ช่อง กล่องใสส าหรบัใส่อุปกรณ์ทีใ่ชแ้ทนทรพัยากรในป่าชุมชน 
(25 กล่อง) ลูกปัดสตี่าง ๆ (เขยีว เหลอืง สม้) ใชแ้ทนทรพัยากรในป่าชุมชน 
(ของป่า) และการ์ดสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดในแต่ละ
อุปกรณ์แสดงในหวัขอ้ถดัไป 
 

2.2.1 แบบสอบถามก่อนและหลงัเล่นเกม 
 แบบสอบถามก่อนเล่นเกม (ภาพที่ 2.1) ประกอบด้วยค าถามที่
เกีย่วขอ้งกบัความคดิของผูเ้ล่นทีม่ตี่อป่าชุมชนก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม 
 แบบสอบถามหลังเล่นเกม (ภาพที่ 2.2) ประกอบด้วยค าถาม 2 
ส่วน คอื ส่วนที ่1 ใหผู้เ้ล่นทุกคนตอบค าถาม เป็นการถามถงึความคดิเหน็
ของผูเ้ล่นและสิง่ต่าง ๆ ทีผู่เ้ล่นไดร้บัหลงัจากเขา้ร่วมกจิกรรม และ สว่นที ่2 
เป็นส่วนส าหรบันักเรยีน/เยาวชน เป็นการถามความรู้เกี่ยวกบัป่าชุมชนที่
ไดร้บัจากการถ่ายทอดความรูจ้ากผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ป็นผูใ้หญ่   
 
 

              “เกมเกบ็ของป่า” 
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ภาพที ่ 1.2  แบบสอบถามก่อนเล่นเกม 
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ภาพที่ 2.2  แบบสอบถามหลงัเล่นเกม 

                         
 
    -     ............................................................................................................          .......................... 
 
1.                                         

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

2.                                          
                     .                                     

3.                                                                 ............................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

4.                                                                 
                                     

5.                                                              10                    ............      

6.                     .......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

                /       

7.                                  (                           )                       

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
8.                                                                                                    
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2.2.2  ใบบนัทกึขอ้มลูส าหรบัผูเ้ล่นเกม  
ผูเ้ล่นเกมแต่ละคนจะไดร้บัใบบนัทกึขอ้มูล (ภาพที ่2.3) พรอ้มแผ่น

รองเขยีนและปากกา เพือ่บนัทกึการตดัสนิใจปรมิาณของป่าระหว่างการเล่น
เกม 

 
ภาพที ่ 3.2   ตวัอย่างใบบนัทกึขอ้มลู  

     
- 

  
  

   
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
  

    
   ...

....
....

....
.  

   
  

   
  

  ...
....

....
....

....
....

....
....

....
 

   
  

  : 
  

   
  

  
    

   
 =

 …
….

.  
   

  
   

  
   

  
   

   
 =

 …
….

.  
   

  
   

  
  

   
   

  =
 …

……
..  

   
  

   
    

   
   

  
    

   
 

  
  

   
    

   
(  

  )
 

 
   

  
  

   
 

  
   

  
  

  
   

 

1 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

  
  

    
   

   
(  

  )
 

 
 

 
 

   
  

   
   

  
   

x 
x 

x 
 

  
  

   
   

  
   

 ( 
  

) 
x 

x 
x 

 

   
  

   
   

 ( 
  

) 
 

+ 
+ 

  
  

= 
 

 

                              “เกมเกบ็ของป่า” 



12  |    คู่มอื “เกมเกบ็ของป่า” และ “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” สนับสนุนโดยส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  

2.2.3 พืน้ทีป่่าชุมชน 
 บอร์ดแทนพื้นที่ป่าชุมชนในต าบลไหล่น่าน ประกอบด้วยช่อง
สีเ่หลีย่ม 25 ช่อง (ภาพที ่2.4) โดยแต่ละช่องแทนระดบัทรพัยากรทีแ่ตกต่าง
กนั 4 ระดบั ดงันี้ 
 -  ระดบั 1 หมายถงึ มทีรพัยากรน้อย  
 -  ระดบั 2 หมายถงึ มทีรพัยากรปานกลาง 
 -  ระดบั 3 หมายถงึ มทีรพัยากรมาก 
 -  ระดบั 4 หมายถงึ มทีรพัยากรอุดมสมบูรณ์มาก 

 
ภาพที ่2.4  บอรด์แทนพืน้ทีป่่าชุมชน 
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2.2.4 ทรพัยากรในป่าชุมชน 
 เกมเกบ็ของป่า แบ่งทรพัยากรทีเ่กบ็ไดใ้นบรเิวณป่าชุมชนไหล่น่าน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผักหวานป่า ไข่มดแดง และเห็ด โดยแทน
ทรพัยากรในป่าชุมชนแต่ละประเภทดว้ยลูกปัดสตี่าง ๆ ดงัภาพที ่2.5 

 
 ภาพที ่2.5  อุปกรณ์แทนทรพัยากรทีพ่บในป่าชุมชนไหล่น่าน 
  

ในการเล่นเกมเกบ็ของป่านัน้เริม่ตน้ดว้ยการเตรยีมอุปกรณ์โดยการ
ใส่ของป่า (ลูกปัด 3 ส)ี ลงในกล่องแลว้วางลงบนบอร์ดแทนพืน้ที่ป่าชุมชน 
(ภาพที่ 2.4) โดยปรมิาณของป่าที่เติมในแต่ละช่องแสดงดงัตารางที่ 2.1 
หลงัจากเตรยีมอุปกรณ์แลว้กจ็ะไดอุ้ปกรณ์ดงัภาพที ่2.6  
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ตารางที ่2.1 ปรมิาณการเตมิของป่าแต่ละชนิดในแต่ละช่อง 

ช่องท่ี 
ผกัหวาน

ป่า 
(สีเขียว) 

ไข่มดแดง 
(สีส้ม) 

เหด็ 
(สีเหลือง) 

1, 14, 22 3 3 3 
2, 6, 17, 19, 23 2 2 2 
3, 5, 7, 9, 10, 12, 
13, 16, 18, 20, 25 

1 1 1 

4, 8, 11, 15, 21, 
24 

- - - 
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ภาพที ่2.6 ตวัอย่างการใสข่องป่าในพืน้ทีป่่าชุมชนจ าลอง 

2.2.5 การด์สถานการณ์ 
เป็นการด์ทีใ่ชส้ าหรบัการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

ซึง่ประกอบดว้ย 3 สถานการณ์ คอื “สถานการณ์ปกต”ิ  “สถานการณ์ไฟป่า”  
และสถานการณ์ “สรา้งแนวกนัไฟ สรา้งแหล่งน ้า” (ภาพที ่2.7) 

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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ภาพที ่2.7 การด์สถานการณ์ต่าง ๆ  

 
2.2.6 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 - อุปกรณ์ส าหรบัใส่ของป่าเพื่อวางไวบ้นพืน้ทีป่่าชุมชนจ าลอง อาจ
ใชเ้ป็นกล่องพลาสตกิใส (ภาพที ่2.8) หรอืภาชนะอื่นกไ็ด ้
 - อุปกรณ์ส าหรบัเก็บของป่าของผู้เล่น (ภาพที่ 2.8) อาจเป็นแก้ว
กระดาษหรอืแกว้พลาสตกิ 
 - ลูกปัดส ี(เขยีว สม้ เหลอืง) (ภาพที ่2.8) ส าหรบัใหผู้เ้ล่นเตมิของ
ป่าหลงัจากทีม่กีารเกบ็เกีย่วไปแลว้ในแต่ละรอบ 
 - บอร์ดอธิบายอุปกรณ์ (ภาพที่ 2.8) ใช้อธิบายความหมายของ
ลูกปัดสตี่าง ๆ และแทนปรมิาณของลูกปัด 1 เมด็ เช่น ลูกปัดสสีม้ 1 เมด็ 
แทน ไขม่ดแดง 1 กโิลกรมั เป็นตน้ 

- การด์ไฟป่า (ภาพที ่2.8) อาจใชเ้ป็นกระดาษสขีาวเขยีนค าว่า “ไฟ
ป่า” ลงไป เพือ่วางไวใ้นช่องทีเ่กดิไฟป่า 

              “เกมเกบ็ของป่า” 
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 - อุปกรณ์ใชแ้ทนแนวกนัไฟ (ภาพที ่2.8) อาจใชส้นักระดาษสเีขยีว
หรอือุปกรณ์อื่น ๆ เพือ่วางเป็นแนวบอกเขตบรเิวณทีม่กีารสรา้งแนวกนัไฟ 
 - อุปกรณ์ใชแ้ทนแหล่งน ้า (ภาพที ่2.8) อาจใชเ้ป็นกล่องกลมสฟ้ีา/
น ้าเงนิ เพือ่น าไปวางในพืน้ทีท่ีต่อ้งการใหม้กีารสรา้งแหล่งน ้า 
 - กระดาษ A4 ส าหรบัแจกให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มจดรายการของป่า 
ปากกา แผ่นรองเขยีน (ภาพที ่2.8) 
 - แผ่นบนัทกึขอ้มูล (ภาพที ่2.9) ส าหรบัผูช้่วยจดจ านวนของป่าตัง้
ต้น และการเปลี่ยนแปลงจ านวนของป่าในแต่ละรอบ โดยแบ่งเป็น 3 
สถานการณ์ คอื สถานการณ์ปกต ิสถานการณ์ไฟป่า และสถานการณ์สรา้ง
แนวกนัไฟและแหล่งน ้า โดยในแผ่นบนัทกึขอ้มูลไดว้างสญัลกัษณ์แทนของ
ป่าไว้ (ลูกปัดสเีขยีว สม้ เหลอืง) ผู้ช่วยสามารถจดจ านวนลูกปัดที่เหลอืลง
ดา้นหลงัสญัลกัษณ์ในแผ่นบนัทกึขอ้มลูไดท้นัท ี 
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ภาพที ่2.8 ตวัอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นเกม  

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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ภาพที ่2.9  ตวัอย่างแผ่นบนัทกึขอ้มลูส าหรบัผูช้่วยจดจ านวนของป่า 
ในแต่ละรอบ 

 
      : ...........................................                  1:               
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2.3 ผู้เล่นและการจดัเตรียมสถานท่ี 
 เกมเก็บของป่าถูกออกแบบมาส าหรบัรองรบัผู้เล่น จ านวน 20-25 
คน เนื่องจากจ านวนผู้เล่นที่มากเกินไปท าให้การมสี่วนร่วมไม่ทัว่ถึงและ
จ านวนพืน้ทีป่่าชุมชนจ าลองม ี25 ช่อง และบางครัง้ผูน้ าเกมอาจต้องเขา้ไป
อธิบายให้ผู้เล่นที่ไม่เข้าใจในบางช่วง ทัง้นี้ควรให้ผู้น าเกมและผู้ช่วยอยู่
บรเิวณตรงกลางของผู้เล่นทัง้หมด (ภาพที่ 2.10) เพื่อให้สามารถสงัเกต
พฤตกิรรมต่าง ๆ ของผู้เล่น รวมทัง้สงัเกตกระบวนการการตดัสนิใจของผู้
เล่นแต่ละคนเพือ่น าไปใชส้รุปในช่วงระหว่างเกมหรอืสิน้สุดเกมได้ 
  

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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ภาพที ่2.10  ตวัอย่างการจดัวางต าแหน่งผูเ้ล่น 

              “เกมเกบ็ของป่า” 
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2.4 ขัน้ตอนการเล่นเกมและองคค์วามรู้ท่ีได้บูรณาการในเกม 
 เริม่กจิกรรมดว้ยการลงทะเบยีน แจกป้ายชื่อ พรอ้มแจกอุปกรณ์ 1 
ชุด ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามก่อนเล่นเกม ใบบนัทึกข้อมูล ปากกา 
และกล่องใสข่องป่าส าหรบัผูเ้ล่น หลงัจากผูเ้ล่นไดอุ้ปกรณ์แลว้ใหผู้เ้ล่นเขยีน
ชื่อ-นามสกุล ลงในแบบสอบถามก่อนเล่นเกมและลงมือท า หลังจากส่ง
แบบสอบถามก่อนเล่นเกมแล้วให้ผู้เล่นเขยีนชื่อ-นามสกุล ลงในใบบนัทึก
ขอ้มูล และเมื่อผู้เล่นทุกคนส่งแบบสอบถามก่อนเล่นเกมครบแล้ว ให้ผู้น า
เกมน าสลากไปให้ผู้เล่นจบัเพื่อล าดบัการเล่น หลงัจากที่ผู้เล่นทราบล าดบั
แลว้ใหจ้ดลงบนมุมขวาของใบบนัทกึขอ้มลู 

การเล่นเกมเก็บของป่าเป็นการจ าลองสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจรงิใน
พืน้ที ่โดยแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ คอื  

(1) สถานการณ์ปกต ิ  
(2) สถานการณ์ไฟป่า   
(3) สถานการณ์การสรา้งแนวกนัไฟและสรา้งแหล่งน ้า   
โดยผังการเล่นเกมหรือล าดับการเล่นเกมอย่างย่อในแต่ละ

สถานการณ์แสดงดงัภาพที่ 2.11-2.13  ทัง้นี้ได้มกีารอธบิายบทบาทของ
ผู้เข้าร่วม (ผู้ควบคุมเกมและผู้เล่น) พร้อมทัง้ความรู้ที่ได้บูรณาการและ
แลกเปลีย่นในเกมแต่ละขัน้ตอนในตารางที ่2.2 และ 2.3 
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คู่มอื “เกมเกบ็ของป่า” และ “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” สนับสนุนโดยส านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)     | 23 

 

ภาพที ่2.11  ขัน้ตอนการเล่นเกมสถานการณ์ที ่1 โดยสรุป 
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ภาพที ่2.12  ขัน้ตอนการเล่นเกมสถานการณ์ที ่2 โดยสรุป 
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ภาพที ่2.13  ขัน้ตอนการเล่นเกมสถานการณ์ที ่3 โดยสรุป 
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ตารางที ่2.2 ขัน้ตอนช่วงก่อนเล่นเกมและความรูท้ีไ่ดบู้รณาการในเกม 

กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/ 
แลกเปล่ียนในเกม 

ผูน้ าเกมกล่าวตอ้นรบั
ผูเ้ขา้ร่วม แนะน าทมีงาน 
อธบิายวตัถุประสงคข์องการ
จดักจิกรรม 

ตรวจสอบอุปกรณ์ ตอบ
แบบสอบถามก่อนเล่นเกม 

เป้าหมายของการจดั
กจิกรรม 

เปิดประเดน็ใหผู้เ้ขา้ร่วมเล่า
เกีย่วกบัพืน้ทีป่่าชุมชน
ประจ าหมู่บา้นของตน 

เล่าเกี่ยวกบัป่าชุมชนใน
หมู่บา้น ในส่วนของเน้ือที ่
สถานทีต่ัง้ การใชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน 

เป็นการถ่ายทอดขอ้มลู
เกีย่วกบัป่าชุมชนจากผูใ้หญ่
สู่เยาวชนในพืน้ที ่

อธบิายความหมายของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นเกม
ตัง้แต่บอรด์แทนพื้นทีป่่า
ชุมชน และของป่าซึง่แทน
ดว้ยลูกปัดสเีขยีว (ผกัหวาน
ป่า)  
สสีม้ (ไขม่ดแดง) และ 
สเีหลอืง (เหด็ป่า)  

ตรวจสอบและศกึษาตาม
ค าอธบิาย 

ความรูเ้กีย่วกบัของป่าบาง
ประเภททีม่คีวามส าคญั 

อธบิายความหมายของใบ
บนัทกึขอ้มลู และใหก้รอก
ชื่อ-สกุล 

กรอกชื่อ-สกุล สรา้งความคุน้เคยระหว่างผู้
เล่น เนื่องจากบางคนไม่เคย
รูจ้กัชื่อจรงิ 

ใหผู้เ้ล่นจบัสลากเพื่อ
จดัล าดบัการเล่นเกม 

จบัสลาก แล้วกรอก
หมายเลขทีไ่ดล้งในใบบนัทกึ
ขอ้มลู 
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ตารางที ่2.3 ขัน้ตอนการเล่นเกม 3 รอบ และความรูท้ีไ่ดบู้รณาการ 

กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/
แลกเปล่ียนในเกม 

สถานการณ์ที ่1  สถานการณ์ปกต ิชาวบา้นเกบ็ของป่าตามทีต่วัเองเคยท าเป็นประจ า โดย
เกบ็ของป่าบรเิวณนัน้ใหห้มด หรอืเหลอืไวท้ าเชือ้ส าหรบัปีถดัไปกไ็ด ้

ผูน้ าเกมเรยีกใหผู้เ้ล่นมา
รวมกนัทีบ่อรด์แทนพื้นทีป่่า
ชุมชนเพื่อดูทรพัยากรทีม่อียู่ 

พจิารณาปรมิาณของป่าก่อน
การเกบ็เกีย่ว หรอืวางแผน
ว่าจะเขา้เกบ็ช่องไหน 

 

ใหผู้เ้ล่นทีม่ลี าดบัที ่1 
ออกมาเกบ็ของป่า (ในรอบ
แรกอาจเรยีกออกมาทลีะคน
ก่อนเพื่อใหผู้เ้ล่นคนอื่นได้
เหน็วธิกีารเล่น จากนัน้ผูน้ า
เกมอาจเรยีกใหข้ึน้มาเกบ็
ของป่า ครัง้ละ  
3-4 คน พรอ้ม ๆ กนั) 

เลอืกช่องในการเกบ็ของป่า 
และพจิารณาว่าจะเลอืกเกบ็
ทัง้หมดหรอืไม่ เกบ็ของป่าที่
ตอ้งการใส่กล่อง แล้วจด
ขอ้มลูลงในกระดาษบนัทกึ
ขอ้มลู 

ท าความเขา้ใจกบัการเกบ็
ของป่า และสรา้ง
ความคุน้เคยใหเ้กดิขึน้
ระหว่างผูเ้ล่น วธิกีารเล่น 
และอุปกรณ์ 

ผูน้ าเกมเรยีกผูเ้ล่นใหม้า
รวมกนัทีบ่อรด์เพื่อใหเ้หน็
การเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยากรหลงัจากการเกบ็
เกีย่วไปแล้ว 

มารวมตวักนัเพื่อดูปรมิาณ
ของป่าทีเ่หลอื 

ท าใหเ้กดิความเขา้ใจว่าถ้า
ทุกคนเลอืกเกบ็ของป่ามาก 
ๆ กจ็ะท าใหข้องป่าหมดไป
ได ้

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่าทีเ่หลอื
ลงในกระดาษจด 

  

ผูน้ าเกมจบัสลากล าดบัผูเ้ล่น
เพื่อตอบค าถามเกีย่วกบั
ประโยชน์ของป่าชุมชน 

คดิและตอบค าถามเกีย่วกบั
ประโยชน์ของป่าชุมชน 

กระตุน้ใหผู้เ้ล่นเขา้ใจถงึ
ประโยชน์ของป่าชุมชน และ
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างกนั 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/
แลกเปล่ียนในเกม 

ผูน้ าเกมเรยีกใหผู้เ้ล่น 
มารวมกนัทีบ่อรด์พืน้ที่ 
เพื่อท าการปรบัปรมิาณของ
ป่าในปีถดัไป โดยสอบถามผู้
เล่นว่าถา้ปีทีแ่ล้วมขีองป่าอยู่
เท่านี้ แล้วถูกเกบ็ไปหมด
หรอืบางส่วน ผูเ้ล่นคดิว่าปีนี้
ของป่าแต่ละชนิดจะกลบัคนื
มาเท่าใด 

ผูใ้หญ่ช่วยกนัคดิว่าของป่าจะ
เพิม่/ลดอย่างละเท่าไร แลว้
ใหเ้ยาวชนเป็นผูเ้ตมิลูกปัด
เท่าจ านวนทีผู่ใ้หญ่บอก 

เกดิการแลกเปลีย่นความรู้
เกีย่วกบัการฟ้ืนตวัของของ
ป่าระหว่างผูใ้หญ่ และเป็น
การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั
ของป่าใหแ้ก่เยาวชนไดร้บัรู้ 

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่า 
ลงในกระดาษจด 

  

ผูน้ าเกมใหผู้เ้ล่นแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3-5 กลุ่ม (แลว้แต่
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม)แต่ละกลุ่ม
จะประกอบดว้ยผูใ้หญ่และ
เยาวชน จากนัน้ผูช้่วยแจก
กระดาษใหแ้ต่ละกลุ่มจด
รายชื่อของป่าทีรู่จ้กั โดยแยก
เป็นกลุ่มสตัวป่์า ไมย้นืตน้ 
สมุนไพร ไมใ้ชส้อย และอื่น 
ๆ 

นัง่ตามกลุ่มและคดิทรพัยากร
ทีก่ลุ่มตวัเองไดร้บั โดยเป็น
กจิกรรมลกัษณะทีใ่หผู้ใ้หญ่
บอกแลว้เยาวชนจด 

กระตุน้ใหผู้ใ้หญ่บอกเล่าหรอื
ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัของ
ป่าต่าง ๆ ใหเ้ยาวชนไดเ้กดิ
การเรยีนรู ้

ผูน้ าเกมใหแ้ต่ละกลุ่ม
น าเสนอ โดยถามผูเ้ขา้ร่วม
หรอืเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ระยะ ๆ ว่ารูจ้กัหรอืไม่ ถา้ไม่
รูจ้กักข็อใหผู้ใ้หญ่ช่วยอธบิาย
ใหเ้ยาวชนฟัง 

แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอ
รายการของป่าทีจ่ดไว ้ผูใ้หญ่
อาจตอ้งอธบิายเป็นบางครัง้
ในกรณีทีเ่ยาวชนทีอ่ยู่กลุ่ม
อื่นไม่รูจ้กั 

การเรยีนรูร้่วมกนั และการ
ถ่ายทอดความรูจ้ากผูใ้หญ่สู่
เยาวชน 

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/
แลกเปล่ียนในเกม 

สถานการณ์ที ่2  สถานการณ์ไฟป่า ก าหนดใหช้าวบา้นบอกถงึผลกระทบของการเกดิไฟ
ป่าทีม่ผีลต่อการเพิม่/ลดของของป่า 

ผูน้ าเกมเรยีกใหต้วัแทน
เยาวชนออกมาบอกต าแหน่ง
ทีจ่ะเกดิไฟป่า แล้วผูน้ าเกม
วางไฟป่าไปเรื่อย ๆ (จ าลอง
ว่าไฟลาม) และถามเยาวชน
ว่าถา้พบเหน็ว่ามไีฟป่า
เกดิขึน้ตอ้งท าอย่างไร  
จนกว่าเยาวชนจะเดนิไปแจง้
ผูใ้หญ่ว่าเกดิไฟป่าขึน้ 

เยาวชนออกมาชีต้ าแหน่ง
เกดิไฟป่า และเดนิไปแจง้
ผูใ้หญ่ว่าเกดิไฟป่าขึน้ 

เยาวชนไดเ้รยีนรูว้ธิกีาร
จดัการเบือ้งตน้เมื่อพบเหน็
ไฟป่า 

ผูน้ าเกมสอบถามผูเ้ล่นว่าใน
กรณีเกดิไฟป่าขึน้จะส่งผล
กระทบอย่างไรต่อของป่า ถา้
ชาวบา้นบอกว่าไม่เหลอืของ
ป่า ใหผู้น้ าเกบ็ของป่าออก
จากพืน้ที ่

อธบิายผลกระทบของการ
เกดิไฟป่าทีม่ผีลต่อพืน้ทีแ่ละ
ของป่า 

ผูเ้ล่นไดเ้กดิการเรยีนรู้
ผลกระทบของไฟป่า 

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่า 
ลงในกระดาษจด 

  

ผูน้ าเกมใหผู้เ้ล่นออกมาเกบ็
ของป่า 

เลอืกช่องทีต่อ้งการเกบ็ของ
ป่า เกบ็ของป่า และจดบนัทกึ
ขอ้มลู 

 

ผูน้ าเกมจบัสลากล าดบัผูเ้ล่น 
เพื่อใหผู้เ้ล่นบอกถงึ
ประโยชน์ของป่าชุมชน ผูน้ า

บอกประโยชน์ของป่าชุมชน กระตุน้ใหเ้รยีนรูถ้งึประโยชน์
ของของป่าทัง้ทีเ่คยรูม้าแล้ว 
และประโยชน์อื่นเพิม่เตมิที่
เป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/
แลกเปล่ียนในเกม 

อาจเสรมิตอนทา้ยในกรณีทีผู่้
เล่นนึกไม่ออก 
ผูน้ าเกมเรยีกใหผู้เ้ล่นมา
รวมกนัตรงบอร์ดพื้นทีเ่พื่อ
ท าการเตมิของป่า 

เยาวชนเป็นคนคดิและเตมิ
ของป่า ภายใตค้ าแนะน า
เพิม่เตมิของผูใ้หญ่ 

เยาวชนไดท้บทวน
กระบวนการฟ้ืนตวัของของ
ป่าภายใตค้ าแนะน าของ
ผูใ้หญ่ 

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่า 
ลงในกระดาษจด 

  

สถานการณ์ที ่3  สถานการณ์การสรา้งแนวกนัไฟและแหล่งน ้า ก าหนดใหช้าวบา้นบอกถงึ
ผลของการสรา้งแนวกนัไฟและบ่อน ้าทีม่ผีลต่อการเพิม่/ลดของของป่า 

ผูน้ าเกมเรยีกใหผู้เ้ล่นมา
รวมตวักนัตรงบอรด์พืน้ที่
เพื่อสรา้งแนวกนัไฟและ
แหล่งน ้า เช่น ฝาย บ่อน ้า 
เป็นตน้ 

วางอุปกรณ์สรา้งแนวกนัไฟ
และแหล่งน ้าลงบนบอรด์
พืน้ที ่

เรยีนรูก้ระบวนการสรา้งแนว
กนัไฟร่วมกนัในชุมชน 

ผูน้ าเกมถามผูเ้ล่นเกี่ยวกบั
ผลต่อการสรา้งแนวกนัไฟ
และแหล่งน ้าว่ามผีลต่อของ
ป่าอย่างไร 

ผูเ้ล่นช่วยกนัคดิและเพิม่/ลด
ของป่าในบรเิวณทีม่แีนวกนั
ไฟและแหล่งน ้า 

เรยีนรูผ้ลกระทบของการ
สรา้งแนวกนัไฟและ 
แหล่งน ้าต่อทรพัยากรของป่า 

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่า 
ลงในกระดาษจด 

  

ผูน้ าเกมใหผู้เ้ล่นออกมาเกบ็
ของป่า 

เลอืกช่องทีต่อ้งการเกบ็ของ
ป่า เกบ็ของป่า และจดบนัทกึ
ขอ้มลู 

เรยีนรูเ้รื่องการเกบ็ของป่า
อย่างเหมาะสม 

ผูช้่วยจดขอ้มลูของป่า 
ลงในกระดาษจด 

  

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/
แลกเปล่ียนในเกม 

ผูน้ าเกมเริม่กจิกรรมการทาย
ภาพเป็นการจ าลอง
สถานการณ์ทีใ่หเ้หมอืน
ผูใ้หญ่พาเยาวชนเขา้ไปเดนิ
ในป่าแล้วสอนว่าของป่าทีพ่บ
คอือะไร กนิได/้ไม่ได ้(ผูช้่วย
จดคะแนนส าหรบัเยาวชนที่
ตอบถูกเพื่อใหข้องรางวลัเมื่อ
เกมทายภาพจบ) 

เยาวชนช่วยกนัตอบ และ
ผูใ้หญ่เฉลย 

เรยีนรูท้รพัยากรต่าง ๆ ใน
ป่าชุมชน ลกัษณะการใช้
ประโยชน์ 

ผูน้ าสรุปกจิกรรม  สรุปความรูป้ระเดน็ต่าง ๆ 
ผูช้่วยแจกแบบสอบถามหลงั
กจิกรรม 

ตอบแบบสอบถามหลงัเขา้
ร่วมกจิกรรม 

ตรวจสอบว่าผูเ้ล่นไดร้บั
ความรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากเขา้
ร่วมกจิกรรมแลว้ 

 

2.5 ขัน้ตอนการสรปุความรู้ 
2.5.1 สรุปความรูท้ีไ่ดจ้ากการเล่นเกมทัง้ 3 สถานการณ์ 

การสรุปความรู้ที่ ได้จากการใช้เกมและสถานการณ์จ าลองมี
ความส าคญัมาก (Crookal and Thorngate, 2009) ผูน้ าเกมตอ้งสรุปผลการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ระหว่างเกม โดยยกตวัอย่างความรูท้ีส่ าคญัทีป่รากฎขึน้จาก
การเล่นเกม ไดแ้ก่ ชนิดของของป่า ประโยชน์ที่มนุษยแ์ละสิง่มชีวีติต่าง ๆ 
ได้รบัจากป่าชุมชน พลวตัของของป่าอนัเกิดจากการรบกวนของมนุษย์ 
กฎระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชน ทัง้นี้ผู้น าเกมควรต้องพิจารณา
พฤติกรรมของผู้เล่นระหว่างช่วงการเล่นเกมประกอบการสรุปด้วย 
เนื่องจากผูเ้ล่นแต่ละคนอาจเขา้ใจเกมไดไ้ม่เท่ากนั ทัง้นี้ใหส้รุปเชื่อมโยงถงึ

              “เกมเกบ็ของป่า” 

                              “เกมเกบ็ของป่า” 
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ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในป่าชุมชนในสภาพความเป็นจรงิ ซึง่ปัญหาของป่า
ชุมชนเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลกั โดยเฉพาะการเก็บของป่ามากเกนิ
ก าลงัผลติ ท าใหป่้าเสือ่มโทรมลง ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ย่อมส่งผลต่อทุกคน
ในชุมชนอาจเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง
ช่วยกนัดแูลรกัษาป่าชุมชน เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยาวนานไป
จนรุ่นลูกรุ่นหลาน 

 
2.5.2 การตอบค าถามหลงัเล่นเกม 

หลงัท ากจิกรรมทุกอย่างแลว้เสรจ็ ใหผู้เ้ล่นตอบค าถามหลงัเล่นเกม 
เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู ้
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“เกม หลากหลาย ณ ไหล่น่าน”
เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่องทรพัยากรในป่าชุมชน

 
 “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” ถูกคิดค้นขึ้นจากการศึกษาวิจัย
ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในป่าชุมชน ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวยีงสา 
จงัหวดัน่าน และน าขอ้มูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบจ าลองในรูปแบบเกม เพื่อ
เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้ทรพัยากรธรรมชาตติ่าง ๆ (ของป่า) ทีพ่บไดใ้น
ป่าชุมชน โดยเกมถูกออกแบบมาใหเ้ขา้ใจงา่ยและเหมาะกบัการเรยีนรู้ 
 

3.1 วตัถปุระสงคข์องการใช้เกม 
- เรยีนรูเ้รื่องการปลูกป่า การสรา้งระบบนิเวศใหส้ิง่มชีวีติต่าง ๆ ได้

อยู่อาศยัร่วมกนั 
- เรยีนรูช้นิดของทรพัยากร และสิง่มชีวีติต่าง ๆ ทีพ่บในป่าชุมชน 
- ใชเ้ป็นเครื่องมอืรวบรวมและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสิง่มชีวีติ

และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในป่าชุมชน 
- ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องเยาวชน  

เพือ่เสรมิสรา้งความตระหนักในการสรา้งผนืป่าเพือ่เป็นแหล่งอาศยั
ของสิง่มชีวีติต่าง ๆ  
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3.2 อปุกรณ์ประกอบเกม 
เกม 1 ชุด ประกอบดว้ย แผ่นการด์จ านวนทัง้หมด 107 ใบ  การ์ด

ทรัพยากรต่าง ๆ 91 ใบ  การ์ดแสดงความอุดมสมบูรณ์ของป่าระดับ 
ต่าง ๆ 3 ใบ  และการ์ดค าถาม 13 ใบ (สามารถดาวน์โหลดการ์ดได้ที่ 
https://bit.ly/30UCJnS) ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ แสดงในหวัขอ้ถดัไป  

 
3.2.1 แบบสอบถามก่อนและหลงัเล่นเกม 

ประกอบดว้ยค าถาม 3 ชุด ไดแ้ก่  
ค าถามชุดที่ 1 แบบสอบถามก่อนเล่นเกม เป็นค าถามเพื่อวดัระดบั

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชนของผู้เล่นก่อนการเล่นเกม 
ประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ (ภาพที ่3.1)  

ค าถามชุดที ่2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ล่น
หลงัจากได้เล่นเกมไปแล้วว่าผู้เล่นมคีวามเขา้ใจหรอืเรยีนรู้เรื่องทรพัยากร
เพิม่ขึน้หรอืไม่ ประกอบดว้ยค าถาม 11 ขอ้ (ภาพที ่3.2) ทัง้นี้อาจมกีารเพิม่
ค าถามเกีย่วกบัการประเมนิกจิกรรมไดห้ากผูใ้ชต้อ้งการประเมนิผล  

ค าถามชุดที่ 3 เป็นค าถามส าหรบัครู (ภาพที่ 3.3) ใช้เพื่อประเมิน
ลกัษณะเกม ขอ้ดหีรอืขอ้ดอ้ยทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไข เพือ่ใหส้ามารถ
น าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนไดเ้หมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสุด 
 
 
 

              “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” 

https://bit.ly/30UCJnS?fbclid=IwAR3Vs6Wt1Tkpos02cdUWB0t68XLoLAFkCExsq5xB2D_mpjWxflqsU7fktGg
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ภาพที ่3.1 แบบสอบถามก่อนเล่นเกม 
 
 

                                                                      
 

                  
    -        ( . ./ . ./   /      ).....................................................................................     . ................  
 
1.                                               

   ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

2.                                        
   ................................................................................................................................................................ 
                           .......................................................................................................................... 

3.                                      
   ................................................................................................................................................................ 
                     ................................................................................................................................ 

4.                                           
   ................................................................................................................................................................ 
                   ..................................................................................................................................... 

5.                                                             
   ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

6.                                                            
   ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

7.                                                                .......................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 

                             “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” 
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ภาพที ่3.2 แบบสอบถามหลงัเล่นเกม 

                                                                      
 

                  
    -        ( . ./ . ./   /      ).....................................................................................     . ................  
 
1.                                                        

   ............................................................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................. 

2.                                                      
   ................................................................................................................................................................ 
                     ................................................................................................................................ 

3.                                                          
   ................................................................................................................................................................ 
                   ..................................................................................................................................... 

4.                                                                             
   ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

5.                                                                           
   ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

6.                                                                .......................................................... 
7.                                                                           

                                                                           
8.                                                   ........................................................................ 
9.                                                                  ........................................... 

                              ..................................................................................................................... 
10.          1          2             3                                        
11.                                                                           

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.3 แบบสอบถามส าหรบัครู 

                                                                      

                    
    -       ................................................................................                     .................................. 

                                           ✓             1     5 (1            : 5          ) 
                       

1 2 3 4 5 
1.                                                                       
2.                                                          
3.                                            
4.                                         
5.                                                           
6.                              
7.                                
8.                              /                       
9.                             

 

10.                                                                                   
11.                                                                                                    
12.                                                                                                  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
13.                                                                                                 

                      
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

14.                               ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

15.                  ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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3.2.2 การด์ทรพัยากร 
การ์ดทรัพยากรแต่ละใบประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน 

แบ่งเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ ต้นไม ้นก แมลง และเหด็ (ภาพที ่3.4) โดยการ์ด
แต่ละใบมคีุณสมบตัแิละความสามารถแตกต่างกนัตามสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ๆ 
ซึง่องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการด์แต่ละใบแสดงในภาพที ่3.5  

ผูใ้ชส้ามรถเชื่อมโยงความส าคญัขององคป์ระกอบหลกัเหล่านี้ โดย
ต้นไม้เป็นตวัแทนผู้ผลติ นกและแมลงเป็นผู้บรโิภค ซึ่งจะซบัซ้อนมากขึ้น
เมื่อป่าสมบูรณ์ขึน้ และเหด็เป็นตวัแทนผูย้่อยสลายในระบบนิเวศ คุณสมบตัิ
ของการด์แต่ละใบจะช่วยใหผู้ใ้ชม้คีวามรูเ้พิม่เตมิ 

 
ภาพที ่3.4 ตวัอย่างการด์แบ่งตามประเภทต่าง ๆ (ตน้ไม ้แมลง เหด็ นก) 

              “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” 
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ภาพที ่3.5 องคป์ระกอบของการด์ทีใ่ชใ้นการเล่นเกม และรายละเอยีด

ความรูท้ีแ่ทรกไวใ้นการด์เมื่อผูเ้ล่นไดอ้่านขณะเล่น 
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3.2.3 การด์ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
การด์แสดงระดบัความสมบูรณ์ของป่าระดบัต่าง ๆ (ภาพที ่3.6) แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ป่าชุมชนระดบัที่ 1, 2 และ 3 โดยแต่ละระดบัมี
ความสามารถในการรองรบัสิง่มชีวีติที่แตกต่างกนั โดยป่าที่มรีะดบัความ
สมบูรณ์ต ่า (ป่าชุมชนระดบัที่ 1) มคีวามสามารถในการรองรบัสิง่มชีวีติได้
น้อยกว่าป่าชุมชนที่มีความสมบูรณ์ระดับที่สูงกว่า ทัง้นี้ป่าสามารถเพิ่ม
ระดบัความสมบูรณ์ไดเ้มื่อมทีรพัยากรในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ 

 
ภาพที ่3.6 การด์แสดงระดบัความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบัต่าง ๆ 
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3.2.4 การด์ค าถาม  
การ์ดส าหรบัค าถามเพิม่เตมิ (ภาพที่ 3.7) เป็นค าถามที่เกี่ยวขอ้ง

กบัทรพัยากรต่าง ๆ ในป่าชุมชนทีป่รากฏอยู่ในการด์ทรพัยากร ซึง่เป็นการ
เพิ่มคะแนนให้แก่ผู้เล่นที่ตอบค าถามได้ การ์ดค าถามแบ่งเป็น 5 หมวด 
ไดแ้ก่ ตน้ไม ้นก แมลง เหด็ และป่าชุมชน ซึง่การด์ค าถามนี้จะช่วยให้ผูเ้ล่น
ไดท้บทวนความรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเกตคุณสมบตัขิองการด์แต่ละใบ 

 
ภาพที ่3.7 ตวัอย่างการด์ค าถามในแต่ละหมวด  

(ป่าชุมชน แมลง เหด็ นก ตน้ไม)้ 
 

3.2.5 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  
- อุปกรณ์ส าหรบัใหค้ะแนน (ภาพที ่3.8) อาจเป็นลูกปัดหรอืวสัดุอื่น 

ๆ ทีส่ามารถใชใ้นการใหค้ะแนนผูเ้ล่นในระหว่างเล่นเกมได้ 
- อุปกรณ์ส าหรบัใสค่ะแนน (ลูกปัด) อาจเป็นถุงหรอืกล่องพลาสตกิ 

แจกใหก้บัผูเ้ล่นทุกคน (ภาพที ่3.8) 
- แผ่นส าหรบันบัจ านวนการด์เพือ่เปลีย่นระดบัป่า (ภาพที ่3.8) 
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- ใบงาน (ภาพที ่3.9) ส าหรบัผูเ้ล่นแต่ละคนจดชื่อการด์ทีว่างลงไปใน
สนาม เพือ่เป็นการทวนความรูแ้ละกระตุน้ใหผู้เ้ล่นจดจ าไดม้ากขึน้ 

- ปากกาส าหรบัใหผู้เ้ล่นบนัทกึสิง่มชีวีติต่าง ๆ ทีพ่บระหว่างการเล่น
เกม 

 
ภาพที ่3.8 อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกม  

(กล่องใสลู่กปัดใชแ้ทนคะแนน และแผ่นนับจ านวนการด์) 
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ภาพที ่3.9 ใบงานทีใ่หผู้เ้ล่นจดการด์ทรพัยากรทีพ่บระหว่างเล่นเกม 

                                      
********************************  

    -       .................................................................. ........................         ..............................  
                                                                           

       
1. 4. 7. 10. 

2. 5. 8. 11. 

3. 6. 9. 12. 

 

   
1. 4. 7. 10. 

2. 5. 8. 11. 

3. 6. 9. 12. 

 

    /     
1. 4. 7. 

2. 5. 8. 

3. 6. 9. 

 

      
1. 3. 5. 

2. 4. 6. 

 

         ..........................               ............ 
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3.2.6 ผูเ้ล่นและการจดัเตรยีมสถานที่ 
เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน ถูกออกแบบมาส าหรบัรองรบัผูเ้ล่นกลุ่ม

ละ 5-8 คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดและเรียนรู้ได้อย่าง
ทัว่ถงึ เนื่องจากขณะเล่นผูเ้ล่นจะต้องอ่านชื่อการด์ ความสามารถของการด์
ให้ผู้อื่นฟัง และต้องวางการ์ดลงบนพื้นที่ ดงันัน้การที่ผู้เล่นจ านวนไม่มาก
นักท าให้เล่นได้ทัว่ถึงกว่า และวางการ์ดได้ง่ายกว่าวงกว้าง ๆ ซึ่งการจดั
ต าแหน่งทีน่ัง่อาจจดัไดด้งัภาพที ่3.10  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.10 ตวัอย่างการจดัวางต าแหน่งผูเ้ล่น 
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3.3 ขัน้ตอนการเลน่เกมและองคค์วามรู้ท่ีได้บูรณาการในเกม 
1. เขยีนชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่มในใบความรู ้
2. สับการ์ดทรัพยากร และแจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ 5 ใบ (หรือ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 
3. วางการด์ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบั 1 และคอยนับ

จ านวนการ์ดที่ลงไปแล้วทัง้หมดเพื่อเปลี่ยนระดบัป่า โดยเงื่อนไขการลง
การด์ทรพัยากรในแต่ละระดบัป่าชุมชนมดีงันี้ 

 - ป่าชุมชนระดบั 1 ลงไดเ้ฉพาะการด์ทรพัยากรระดบั 1 
 - ป่าชุมชนระดบั 2 ลงไดเ้ฉพาะการด์ทรพัยากรระดบั 1, 2 
 - ป่าชุมชนระดบั 3 ลงการด์ทรพัยากรไดทุ้กระดบั 

ส าหรบัเงื่อนไขการเปลี่ยนระดบัความสมบูรณ์ของป่าชุมชน (ภาพที่ 
3.11) มดีงันี้ 

- เมื่อการ์ดทรัพยากรในสนามครบ 20 ใบ เปลี่ยนระดับความ
สมบูรณ์ของป่าชุมชนเป็นระดบั 2 

- เมื่อการ์ดทรัพยากรในสนามครบ 40 ใบ เปลี่ยนระดับความ
สมบูรณ์ของป่าชุมชนเป็นระดบั 3 

4. ตกลงว่าจะเริม่ทีใ่ครแลว้เล่นวนไปทางขวา โดยอาจเริม่จากผู้เล่นที่
มกีาร์ดต้นไม้ระดบั 1 (ในการเริม่เล่นเกมนัน้ต้องเริ่มต้นด้วยการ์ดต้นไม้
ระดบัที ่1 เสมอ)  

5. เมื่อผู้เล่นคนแรกลงการ์ดต้นไม้ระดับที่ 1 แล้ว ผู้เล่นคนถัดไป
สามารถลงการ์ดทรพัยากรอื่น ๆ ที่เป็นระดบั 1 ได้ (นก แมลง เหด็) หรอื
อาจลงการด์ตน้ไมร้ะดบั 1 เหมอืนกนักไ็ด้ 
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 โดยการด์ต้นไม ้1 ใบ สามารถลงการด์นก แมลง และเหด็ ไดอ้ย่าง
ละ 1 ในกรณีทีผู่เ้ล่นไม่สามารถลงการด์ไดอ้าจขา้มไป หรอืท าการแลกการด์
ทีม่อียู่กบัการด์กองกลางไดค้รัง้ละ 1 ใบ 

 
ภาพที ่3.11 เงือ่นไขการเปลีย่นระดบัความสมบูรณ์ของป่าชุมชน 

 
6. หลงัจากที่ผู้เล่นตดัสนิใจว่าจะลงการ์ดทรพัยากรอะไรแล้ว ให้อ่าน

ชื่อการ์ดที่ลงให้เพื่อนฟัง และท าการค านวณคะแนนจากการ์ดทรพัยากรที่
ลงไป ตวัอย่างวธิกีารค านวณคะแนนแสดงดงัภาพที ่3.12 ทัง้นี้ผูเ้ล่นอาจท า

                           “เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน” 
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การบนัทกึชื่อการด์ทีล่งไป หรอืการด์ทรพัยากรใหม่ ๆ ทีเ่พื่อนลงในใบงาน
ของผูเ้ล่นดว้ยกไ็ด ้

 
ภาพที ่3.12 ตวัอย่างการค านวณคะแนน 

 
7. หลงัจากค านวณคะแนนเสร็จแล้วให้หยบิหรอืจดคะแนนตามที่ได้

จากการลงการด์ทรพัยากร แลว้ท าการหยบิการด์จากกองกลางขึน้มา 1 ใบ 
ทัง้นี้ในการเล่นเกมนัน้ จ านวนการด์ทรพัยากรในมอืของผูเ้ล่นต้องมจี านวน
เท่ากบัจ านวนการด์ตัง้ตน้เสมอ 
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8. เมื่อผูเ้ล่นลงการด์ครบทัง้ 4 ดา้นแลว้ (ตน้ไม ้นก แมลง และเหด็) 
ใหท้ าการรวบการด์ทรพัยากรไวข้า้งสนาม (ภาพที ่3.13)  

9. ท าซ ้าตามขัน้ตอน 5-8 โดยอย่าลมืนบัจ านวนการด์ในสนามดว้ยว่า
ครบตามจ านวนทีต่อ้งเปลีย่นระดบัป่าชุมชนหรอืยงั 

10. จบเกมเมื่อการด์ทรพัยากรในกองกลางหมด และนบัคะแนนรวม
ทัง้หมดจากการลงการด์ โดยผูเ้ล่นทีม่คีะแนนสงูสุดเป็นผูช้นะ 

 

ภาพที ่3.13 ตวัอย่างการรวบการด์เมื่อลงครบทัง้ 4 ดา้นแลว้  
(ตน้ไม ้นก แมลง และเหด็) 
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ตารางที ่3.1 ขัน้ตอนระหว่างการเล่นเกมและความรูท้ีไ่ดบู้รณาการในเกม 

กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/ 
แลกเปล่ียนในเกม 

ผูน้ าเกมกล่าวตอ้นรบั
ผูเ้ขา้ร่วม แนะน าทมีงาน 
อธบิายวตัถุประสงคข์องการ
จดักจิกรรม 

ตอบแบบสอบถามก่อนเล่น
เกม 

เป็นการสรา้งความคุน้เคย
ระหว่างผูจ้ดักจิกรรมกบั
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม และ
ผูเ้ขา้ร่วมไดรู้ถ้งึวตัถุประสงค์
ของการจดักจิกรรม 

สอบถามผูเ้ขา้ร่วมว่าเคยเล่น
เกมทีเ่ป็นลกัษณะการด์เกม
มาก่อนหรอืไม่ 

ตรวจสอบ และพจิารณา
อุปกรณ์ 

สรา้งความคุน้เคยระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกบัอุปกรณ์  

อธบิายทีม่าทีไ่ปของเกม ฟัง และท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัทีม่าของกจิกรรม 

เป็นการสรา้งความเขา้ใจถงึ
ทีม่าของกจิกรรม เพื่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและตรง
ประเดน็ 

อธบิายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ผูเ้ขา้ร่วมไดร้บั เช่น ใบงาน 
การ์ดต่าง ๆ เป็นตน้ 

เรยีนรูอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการสรา้งความเขา้ใจใน
อุปกรณ์และวธิกีารปฏบิตั ิ
เพื่อใหป้ฏบิตัใินระหว่างเล่น
เกมไดถู้กตอ้ง 

เริม่อธบิายวธิกีารเล่นเกมไป
ทลีะขัน้ตอน 

ฟังและท าความเขา้ใจ  

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเริม่เล่น
เกม โดยผูค้วบคุมเกมอาจ
เดนิรอบ ๆ เพื่อตอบขอ้
ซกัถามกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเกดิปัญหา 
 

เริม่เล่นเกม โดยการสบัการด์ 
และแจกใหผู้เ้ล่นแต่ละคนใน
กลุ่ม (คนละ 5 ใบ) 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/ 
แลกเปล่ียนในเกม 

ระดบัความสมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบั 1: ลงไดเ้ฉพาะการ์ดทรพัยากรระดบั 1 เท่านัน้ 

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเริม่เล่น
เกม โดยผูค้วบคุมเกมอาจ
เดนิรอบ ๆ เพื่อตอบขอ้
ซกัถามกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเกดิปัญหา 

ผูเ้ล่นวางการด์ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบัที ่
1 

ป่าไมม้คีวามอุดมสมบูรณ์ที่
ต่างกนั โดยอาจเริม่ป่าทีม่ ี
ความสมบูรณ์ต ่า 

ตกลงกนัในกลุ่มว่าใครจะเล่น
เป็นคนแรก โดยการด์ใบแรก
ทีล่งตอ้งเป็นการด์ต้นไม้
ระดบั 1 เท่านัน้ 

ตน้ไมเ้ป็นแหล่งรองรบั
สิง่มชีวีติต่าง ๆ 

ผูเ้ล่นวางแผนลงการด์ และ
ในขณะลงการ์ดใหอ้่านชื่อ
การ์ดและคุณสมบตัใิหผู้เ้ล่น
คนอื่นฟัง 

เรยีนรูท้รพัยากรชนิดต่าง ๆ  

เมื่อลงการ์ดแลว้ท าการ
ค านวณคะแนน หยบิหรอื
บนัทกึคะแนนลงในใบงาน 

เรยีนรูก้ารค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 

หยบิการด์จากกองกลาง
ขึน้มาใหเ้ท่ากบัจ านวนการ์ด
ตัง้ตน้ทีไ่ดร้บั 

 

เล่นไปจนจ านวนการด์บน
พืน้ทีค่รบ 20 ใบ  
 

เรยีนรูผ้่านการท าซ ้า ตามขอ้
ขา้งตน้ 

ระดบัความสมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบั 2: ลงไดท้ัง้การด์ทรพัยากรระดบั 1 และระดบั 2 

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเริม่เล่น
เกม โดยผูค้วบคุมเกมอาจ
เดนิรอบ ๆ เพื่อตอบขอ้

ผูเ้ล่นวางการด์ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบัที ่
2 

ท าให ผู เล นเข
าใจว าเมื่อทรพัยากรในป่า
มมีากพอป ากจ็ะอุดมสม
บูรณ ขึน้ 
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กิจกรรมของผู้ควบคมุเกม กิจกรรมของผู้เล่น 
ความรู้ท่ีบูรณาการ/ 
แลกเปล่ียนในเกม 

ซกัถามกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเกดิปัญหา 

ผูเ้ล่นเล่นต่อไปเรื่อย ๆ 
กระทัง่จ านวนการด์บนพื้นที่
ครบ 40 ใบ  
 

เรยีนรูผ้่านการท าซ ้า ตามขอ้
ขา้งตน้ 

ระดบัความสมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบั 3: ลงการ์ดทรพัยากรไดทุ้กระดบั 

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเริม่เล่น
เกม โดยผูค้วบคุมเกมอาจ
เดนิรอบ ๆ เพื่อตอบขอ้
ซกัถามกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเกดิปัญหา 

ผูเ้ล่นวางการด์ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชุมชนระดบัที ่
3 

ท าให ผู เล นเข
าใจว าเมื่อทรพัยากรในป่า
มมีากพอ 
ป ากจ็ะอุดมสมบูรณ ขึน้ 
รองรบัสิง่มชีวีติไดม้ากขึน้ 

ผูเ้ล่นเล่นต่อไปเรื่อย ๆ จน
จ านวนการด์บนพื้นทีค่รบ 60 
ใบ หรอืแล้วแต่ตกลงกนัก่อน
เล่นเกม 
หลงัจากจบเกมแลว้ใหท้ าการ
นับคะแนนทีแ่ต่ละคนได ้เพื่อ
หาผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสุดเป็นผู้
ชนะ 

เรยีนรูผ้่านการท าซ ้า ตามขอ้
ขา้งตน้ 
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3.4 ขัน้ตอนการสรปุความรู้ 
3.4.1 สรุปความรูท้ีไ่ดจ้ากการเล่นเกม 

หลงัจากเล่นเกมเสรจ็แลว้ ผู้น าเกมต้องสรุปผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึ้น
ระหว่างเกม โดยทบทวนชื่อสิง่มชีวีติที่พบในป่าชุมชนตามใบงาน อธบิาย
เพิม่เตมิเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ และทรพัยากร
ทีม่นุษยใ์ชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน เช่น เหด็ ผกัหวาน ไขม่ดแดง ไมใ้ชส้อย 
เป็นต้น ตลอดจนความส าคญัของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไมท้ี่
จะรองรบัสิง่มชีวีติต่าง ๆ ไดม้ากขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีต่้องช่วยกนัอนุรกัษ์
ป่า  

นอกจากนี้ผู้น าเกมสามารถตัง้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูเ้ล่นไดค้ดิ
และอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น มสีิง่มชีวีติชนิดอื่นอกีหรอืไม่ ป่าชุมชน
ในหมู่บ้านมทีรพัยากรอะไรที่น่าสนใจ สามารถศึกษาเรียนรู้อะไรจากป่า
ชุมชนได้บ้าง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นมคีวามคดิต่อยอดจาก
เกมทีไ่ดเ้รยีนรู ้

 
3.4.2 การตอบค าถามหลงัเล่นเกม 

หลงัท ากจิกรรมทุกอย่างแลว้เสรจ็ ใหผู้เ้ล่นตอบค าถามหลงัเล่นเกม 
เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู ้
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