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ศนูยพ์ิทกัษส์ิทธิเดก็เป็นองคก์รพฒันาเอกชนเริ่มด  าเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาไดร้บัอนญุาต
จัดตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในปี พ .ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็ก
ตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือคุม้ครองเด็กผู้ถูกละเมิ ดสิทธิ เช่น
ถูกกระท าความรุนแรง ได้รับการเลีย้งดูโดยมิชอบและถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสาน
ความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนีด้  าเนินงานดา้นการป้องกนั โดยการส่งเสริม
พัฒนาใหเ้ด็กมีทกัษะในการป้องกันตนเอง พัฒนาศักยภาพใหบุ้คคลท่ีอยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมพฒันาและปกป้องคุม้ครองเด็กใหป้ลอดภยั ส่งเสริมใหค้นในสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม
ในการสรา้งสังคมเอือ้อาทรส าหรับเด็ก รวมทัง้พัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิ บัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชนและอาสาสมคัร ใหมี้ความรู ้และทกัษะในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในวาระท่ีมูลนิธิศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิเด็กด  าเนินงานครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2564 มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธิเด็ก จัดท าส่ือการเรียนรูเ้รื่องความปลอดภัย ในลักษณะบอรด์เกม ช่ือเกม “ Safety Ranger ” หรือ 
“เกมรวมพลงัเด็กพิทกัษ์ความปลอดภยั” ซึ่งเป็นนวตักรรมการเรียนรู ้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูเ้รื่องภัยอนัตรายต่าง ๆ 
ผ่านการเล่นเกมท่ีมีความสนกุสนาน มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมส าหรบัเด็กในทุกพืน้ท่ีและเขา้ถึง
กลุ่มเดก็ไดม้ากขึน้

“เกมรวมพลงัเดก็พิทกัษค์วามปลอดภยั” ถกูออกแบบขึน้เพ่ือใหเ้ดก็ ๆ อาย ุ9 - 12 ปี สามารถเรียนรู ้
สถานการณท่ี์ไม่ปลอดภยั และพฤตกิรรมของบคุคลน่าสงสยัท่ีอนัตรายผ่านตวัละคร ปีศาจความไม่ปลอดภยั
ตา่ง ๆ หรือเรียกวา่มอนสเตอร ์โดยเด็ก ๆ จะรบับทบาทเป็น Safety Ranger หรือ ฮีโร่ผูพ้ิทกัษ์ความปลอดภยั
ท่ีสามารถใช้พลังของตนเอง ทัง้ความรู ้ไหวพริบและความกล้า พร้อมการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง
เพ่ือช่วยกนัปราบปีศาจความไม่ปลอดภยัเหล่านี ้

เกมถกูออกแบบอย่างสรา้งสรรคใ์หมี้วธีิการเล่นท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด วางแผน ทา้ทาย และ
สนุกสนาน โดยไม่เนน้การแข่งขัน แต่สนับสนุนใหเ้กิดความสามัคคีในการร่วมมือกัน อีกทั้งเกมกระตุน้
ให้เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ฝึกทักษะในการปฏิเสธและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่ าน
งานออกแบบตวัการต์นูและการเลือกสีสันท่ีเหมาะสมทางจิตวิทยา เพ่ือดงึดูดและสรา้งความสนใจในการ
เรียนรูผ้่านการเล่นเกมของเด็ก เกมสามารถเล่นครัง้ละ 2 - 4 คน ไดผ้่านกล่องเกมท่ีจัดท าขึน้และเล่น
ทางออนไลนผ์่านเวบ็ไซตข์องเกม 

มลูนิธิศนูยพ์ิทกัษส์ิทธิเดก็ขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท า เกมรวมพลงัเด็กพิทกัษ์ความ
ปลอดภัย ขอขอบคุณ Partage ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า มูลนิธิศูนยพ์ิทักษ์สิทธิเด็กหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย หรือ SafetyCRangerCจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม
การเรียนรูท่ี้มีคณุคา่ สรา้งคณุประโยชนส์  าหรบัเดก็ สมาชิกในครอบครวั ครู และเจา้หน้าท่ีในสถานดแูลเด็ก 
ทัง้ภาครัฐและองคก์รพัฒนาเอกชน รวมถึงบุคลากรท่ีท  างานดา้นเด็ก เพ่ือใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้รี ยนรูแ้ละฝึกฝน 
ทกัษะชีวิตดา้นความปลอดภยั นบัเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นตัง้ใจในการร่วมสรา้งสงัคมเอือ้อาทรส าหรบั
เดก็ อนัเป็นปณิธานของทีมงานมลูนิธิศนูยพ์ิทกัษส์ิทธิเดก็ทกุคน

จากใจมูลนิธิศูนยพ์ทิกัษสิ์ทธิเดก็
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“ ทีมงานตัง้ใจออกแบบเกมนีข้ึน้เพื่อใหเ้ด็ก ๆ ไดร้่วมผจญภยัปราบเหล่ามอนสเตอรก์ับเพื่อน ๆ ช่วยให้
ทุกคนไดเ้รียนรู ้ฝึกฝนทักษะชีวิตใหเ้ขาสามารถประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์ความปลอดภัย แล ะก้าวออก
จากสถานการณท์ี่ไม่ปลอดภยัไดด้ว้ยตนเอง ขอพลงัเด็กพิทกัษ์ความปลอดภยั Safety Ranger จงสถิตยอ์ยู่กับเด็ก
ทกุคนครบั ”

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล (พ่ีพงศ)์ – Awakening Creative as Team Director
“ การเรียนรูผ้่านการเล่นเกมสรา้งพืน้ที่ปลอดภัยในการเรียนรู ้เปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นได้ทดลองสิ่งต่าง ๆ

ระหวา่งการเลน่เกม ไดท้ดลองคิดและท า ผิด - ถกู ไดส้มัผสัประสบการณข์องความส าเร็จ ไดร้บัมือกับความผิดหวงั
หรือลม้เหลวจากเกม โดยปราศจากผลกระทบต่อชีวิตจริง ๆ แต่เม่ือถอดบทเรียนจากการเล่นเกม กลับสรา้ง
จดุเริม่ตน้ ของผลลพัธใ์หมใ่นชีวิตไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์”

ปรีชา คุ้นวานิช (โค้ชเค) - Learning From Board Game as Creative Director
“ เกมเป็นเหมือนพืน้ที่จ  าลอง ที่ท  าใหเ้ด็ก ๆ ไดฝึ้กฝนที่จะไดล้องรบัมือกับสถานการณต์่าง ๆ เขา้ใจโลก 

ตามความเป็นจรงิ ทัง้ในมมุหรอืสถานการณท์ี่อาจไมเ่คยคาดคิด จนเผลอลืมระมดัระวงัท าใหเ้กิดอันตราย กบัตนเอง
ได ้ในอีกมมุยงัมีคนพรอ้มใหค้วามช่วยเหลือ ตัง้แต่คนใกลต้วัจนไปถึงองคก์รที่เก่ียวขอ้งกับ เด็ก ๆ และสิ่งที่ส  าคัญ
ที่สดุ คือ การเรยีนรูพ้ลงัในตวัเอง ทกัษะคิดวิเคราะห ์สื่อสาร ความกลา้หาญ บนพืน้ฐานของจิตใจที่ออ่นโยน เอือ้เฟ้ือ 
ที่เด็ก ๆ ทกุคนมีอยูใ่นตวั เป็นทกัษะติดตวัที่สามารถใชใ้นการดแูลตวัเอง ใหป้ลอดภยัในอนาคตได ้ขอใหพ้ืน้ที่จ  าลอง
แห่งนี ้เป็นพืน้ที่แห่งการเรียนรู ้ดว้ยความสุข สนุก และส่งต่อใหเ้ด็ก ๆ ทุกคน เติบโตอย่างปลอดภัยและงดงาม
บนโลกของความเป็นจรงิ ” 

สิริพร เข็มแก้ว (พลอยแก้ว) – Learning From Board Game as Art Director
“ การสรา้งเสริมประสบการณแ์ละทกัษะชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ส  าคญั เม่ือไดฝึ้กฝนผ่านการเล่น

เกม Safety Ranger ที่ไดอ้อกแบบโดยจ าลองเหตกุารณจ์ากสถานการณต์า่ง ๆ ชว่ยเสรมิสรา้งความฉลาดทัง้ 4 ดา้น
ไดแ้ก่ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดในการควบคมุ และการเอาชนะปัญหา
(AQ) และความฉลาดทางคณุธรรมจรยิธรรม (MQ) ผ่านตวัละครทัง้ 4 ในเกม น่ีคือพืน้ที่เรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคจ์าก
พลงัเด็กพิทกัษค์วามปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ ”

พิมพลั์กษณ ์รัชนะปกิจ (อ้อ) - Learning From Board Game as Artist

จากใจทมีออกแบบ

Safety Ranger Game หรือ เกมรวมพลงัเด็กพิทกัษ์ความปลอดภยั เป็นเกมที่ผู้เล่น
จะไดร้บับทบาทเป็น ฮีโร่ตวันอ้ยที่จะตอ้งรว่มมือ ร่วมใจ รวมพลงักนั ปราบเจา้ “ปีศาจความไม่
ปลอดภัย” ตัวฉกาจที่ปรากฏกายออกมาในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ แม้แต่ใน
ชีวิตประจ าวนั เด็ก ๆ ตระหนกัไดถ้ึงภยัคกุคามนี ้หากไม่รวมพลงักนัหยดุยัง้ไว ้เพิกเฉยต่อไม่ดีแน่
เจา้ปีศาจรา้ยอาจครอบครองเมือง น าพาสงัคมและประเทศชาติเขา้สูก่ลยีคุ

ภาพรวมของเกม
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กลุ่มเป้าหมายของเกม

1. เด็ก ๆ อายุ 9 – 12 ปี 
เพื่อเรียนรู ้ทดลองรับมือกับเรื่องเลวร ้ายผ่าน
การเล่นที่สามารถลองผิดลองถูกไดโ้ดยไม่ได้รบั
อนัตรายจากการฝึกซอ้ม
(ค าแนะน า: เด็ก ๆ สามารถเลน่เกมกนัเองได้ หรือ 
ไดร้ับค าแนะน าจากผู้ใหญ่ ไดใ้ชเ้วลาคุณภาพ
รว่มกัน ผ่านการพากันเล่นเกมนี ้ผจญภยักับเกม
ไปพรอ้มกนัก็ยิ่งดี ยอดเยี่ยมมาก ๆ เลย)

2. กลุ่มคุณครู ผู้ปกครอง 

เพื่อเรียนรู ้เรื่องราวที่ เคยเกิดขึ ้นจริ ง  ๆ  แล้ว
ในโลกที่ เราเติบโตขึ ้นมา คิดว่ามันปลอดภัย
เพียงพอส าหรับทุกชี วิ ต  เ ม่ื อ เล่น เกมแล้ ว
คุณอาจพบความเป็นจริงอันโหดรา้ยที่ซ่อนเรน้ 
อยู่ในเงามืดของสังคม เห็นทางเลือกที่จะรับมือ 
ยับยัง้ หยุดยัง้ รบัรูไ้ดเ้ร็วขึน้ และเม่ือตอ้งเผชิญ
กบัสถานการณท์ี่ทา้ทายเหลา่นี ้

เม่ือเด็ก ๆ ตอ้งการความช่วยเหลือเราหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า คุณจะเป็นผู้ช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยม
ส าหรบัพวกเขา

3. กลุ่มเจ้าหน้าที ่หน่วยงาน ผู้น าชุมชน 

ด้วยกลไกของเกม พร้อมศักยภาพของท่าน
และหน่วยงานของท่าน เราเชื่อว่าท่านจะเห็น
ทางเลือกและเห็นโอกาสในการน าเกมไปใช้
ในฐานะเครื่องมือส่งเสริมความปลอดภยัส  าหรบั
เด็ ก  ซึ่ ง เ หตุกา รณ์และ เ นื ้อหาภายใน เกม
เรา เลือกสรรครอบคลุม เ นื ้อหาด้านความ
ปลอดภัยจากการถูกล่อลวง ความปลอดภัย
จากการถูกล่วงละเมิด ความปลอดภัยจากการ
ถูกรังแก ความปลอดภัยจากการถูกท าร ้าย
รา่งกายและความปลอดภยัจากโลกออนไลน์

4. ผู้สนับสนุน ผู้น าด้านการเปล่ียนแปลง 

เราเชื่อวา่เราจะสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม 
ในการสร้างกลุ่มสนับสนุน หรือผู้น  าด้านการ
เปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ใหแ้พรห่ลาย และมีสมาชิกเครอืข่ายคอยสอดสอ่ง
สายตาเพื่อสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่ปลอดภัย ใหพ้วก
เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งเ ป็นบุคลากรของ
ประเทศชาติของเราที่ยั่งยืน
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ปีศาจความไม่ปลอดภัยสรา้งจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึน้จริง เป็นเรื่องน่าเศรา้ที่เหตุการณ์เหล่านี ้
เคยเกิดขึน้จริงกับเด็ก ๆ อาย ุ9 –12 ปี เป็นเหตกุารณท์ี่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึน้กับตัวเอง หรือแมก้ับคนใกลต้ัว
คณุอาจจะตกใจขึน้ไปอีก เม่ือไดรู้ค้วามจรงิที่วา่ “ ความไม่ปลอดภยัที่เกิดขึน้กับเด็ก ๆ เหล่านี ้ผูก้่อเหตสุ่วนใหญ่
มกัเป็นคนใกลต้วั คนใกลช้ิด คนที่น่าไวว้างใจส าหรบัเด็ก ๆ ”

ดงันัน้ หากพวกเราเพิกเฉย ไมท่  าอะไร ไมร่วมพลงักนัไปก าจดัเจา้ปีศาจรา้ย
ก็จะเติบโต เจา้สิ่งนีอ้าจเปลี่ยนใหค้นที่คณุรกั คนใกลต้วัของคณุ ถกูครอบง า 
กลายเป็นปีศาจรา้ยเขา้สกัวนัก็เป็นได ้พลงัความเงียบ พลงัการเพิกเฉยไมท่  าอะไร
พลงัการมองขา้มละเลย พลงัใจที่ท  าเป็นเหมือนไมเ่คย มีเรือ่งเลวรา้ยนี ้เกิดขึน้มาก่อน
พลงัโลกสวย คิดวา่เรือ่งนีค้งไมเ่กิดขึน้กบัฉันหรอืกบัคนที่ฉันรกัหรอก มนัไมเ่คยไดผ้ลอะไรเลย
กบัเรือ่งนี ้

ถึงเวลาแลว้ที่จะตอ้งรวมทีม เพื่อทดสอบไหวพริบและพลงัเด็กในตวัคณุ เผชิญหนา้กับปีศาจความไม่
ปลอดภัยทั้ง 31 ตัวภายในเกมนี้ และก าจัดมันให้สิน้ซาก เกมเหมาะส าหรับเยาวชนอายุ 9 –12 ปีขึน้ไป 
เลน่ไดต้ัง้แต ่2 – 4 ผูเ้ลน่ ใชเ้วลาในการเลน่ประมาณ 45 – 60 นาที

เกมมีระบบการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน “หยิบการ์ด ได้ทรัพยากร วางแผนใช้ทรัพยากร (ต่อสู้
กับปีศาจความไม่ปลอดภัย) รับคะแนนให้กับทีม” ผู้เล่นทุกคนต้องร่วมมือกัน (Cooperative Game) และ
การกระท าทุกอย่างจะอยู่หลังฉากกั้นของตนเอง ผู้เล่นจะไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองมี หรือ ก าลังจะท า
อย่างตรงไปตรงมากับผู้เล่นคนอ่ืนได ้ผู้เล่นในทีมของคุณจึงตอ้งวางแผนการของตนเองใหส้อดคล้องไปกับ
การท างานของทีม เพื่อสรา้งคะแนนสงูสดุ หรือ HighCScoreCRecord จึงเป็นอีกหนึ่งความสนกุในการเล่นเกมนี ้

หากคณุเล่นแลว้ยงัไม่สามารถที่จะสรา้งคะแนนสงูสดุ หรือ Highest Score Record ได ้ก็ไม่เป็นไร
เพราะชัยชนะของการต่อสูเ้รื่องความปลอดภัยของเด็ก ๆ สนามรบนีมี้อยู่ในชีวิตจริง และเราก็ไม่ เคยบอกว่า
การรับมือกับเรื่องนีใ้นชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่มีอุปสรรค ในทางกลับกัน มี ความทา้ทายมากมาย
เราจะตอ้งส่งเสริมใหเ้ด็ก ๆ ไดรู้ว้่าตนเองมีพลังพิเศษอยู่กับตัวเอง ใหค้นรอบข้างของเด็ก ๆ เป็ นผูช้่วยเหลือ
ที่ยอดเยี่ยมส าหรบัพวกเขา สรา้งพืน้ที่และสิ่งแวดลอ้มที่ปลอดภัยส  าหรบัการเติบโต และหยุดยัง้เรื่องความไม่
ปลอดภยัตอ่เด็ก ๆ ใหเ้ป็นศนูย์



หรืออาจนกึสนกุ เทียบกบัตารางคะแนนมาตรฐานนี้
(Standard Challenge Wall) 

ว่าทีมของคณุมีการเลน่อยู่ในระดบัใด

เกมจบเม่ือเล่นครบ 5 รอบ จากนั้นนับคะแนนที่ทีมสามารถท าไดจ้ากการด์ปีศาจความไม่ปลอดภัย
หรือ Monster Cards ที่ผูเ้ล่นช่วยกันปราบส าเร็จ (การด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัที่ไม่ไดใ้ช้ ถกูหยิบออกจากเกม
จากผลกระทบของการด์เหตกุารณ์ หรือความสามารถพิเศษของตวัละคร และการด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัที่ปราบ
ไมส่  าเรจ็ภายใน 5 รอบ จะไมไ่ดร้บัคะแนนและรางวลัที่ระบไุวห้ลงัการด์)

วธีิจบเกม (Game End)

วธีิชนะเกม (How To Win)

Safety Ranger Game หรือ เกมรวมพลัง
เด็กพิทักษ์ความปลอดภัย มีวิธีเดียวที่จะชนะเกมคือ
ไดมี้ชื่ออยู่ในกระดาษหอเกียรติยศ หรือ Hall of Fame 
เท่านัน้ ผูเ้ล่นจะตอ้งรวมพลงัเด็ก เพื่อสรา้งคะแนนรวม
ใหส้งูสดุ Highest Score Record ของทีมที่ท  าได้ บนัทกึ
ผลคะแนนที่ท  าไดไ้ว้

หากคุณเปิดกล่องเพื่อเล่นเป็นครั้งแ รก 
แน่นอนว่าคุณจะเป็นผู้ชนะ แต่อย่าเพิ่งย่าม ใจไป
ชยัชนะของคณุจะอยูไ่ดน้านแคไ่หนขึน้อยูก่บัผลงานของ
คณุแลว้ละ่

ผูเ้ลน่จะไมส่ามารถถือ การด์พลงั (Power Cards) หรอื เหรยีญทรพัยากร (Resource Tiles) 
ไดม้ากกวา่ตารางที่แสดงนีไ้ดร้ะหวา่งการเลน่ในรอบนัน้ ๆ

จ านวนในมือสูงสุดทีถ่อืได้ในเกม (Hand Limit) 

ผูเ้ลน่คนแรก (First Player) ของแตล่ะรอบการเลน่นัน้ มีบทบาทส าคญัมาก ๆ ในการตดัสินใจ โดยเม่ือตอ้ง
ตดัสินใจในระหว่างการเล่นในรอบการเล่นนัน้ ๆ เช่น ตดัสินผลโหวตของทีม ตดัสินใจเลือกรางวลัใหก้ับ ทีม หรือการ
ตอบค าถามที่ไมมี่ใครตอบ ถือเป็นบทบาทของผูเ้ลน่คนแรกดว้ย

ผูเ้ล่นสามารถก าหนดว่าใครจะเป็นผูเ้ล่นคนแรก หรือลองใหผู้เ้ล่นที่สามารถบอกเบอรโ์ทรศัพทฉ์ุกเฉิน ได้
มากที่สดุเป็นผูเ้ลน่คนแรก (First Player) จากนัน้ ผูเ้ลน่คนถดัไปที่จะเป็น First Player คือผูเ้ล่นที่อยู่ทางซา้ยมือ (หมนุ
ไปตามเข็มนาฬิกา) ของผูเ้ลน่คนแรกคนก่อน

*Note : การด์ความสามารถของผูเ้ล่น ไม่นบัรวมใน Hand Limit
*Note : ผูเ้ล่นสามารถตรวจสอบ Hand Limit ในการเล่นแต่ละรอบไดจ้าก 
1) ฉากกัน้ผูเ้ล่น และ 2) การด์ล าดบัการเล่น หรอื Tracking Cards

การก าหนดผู้เล่นคนแรก หรือ First Player
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(บนัทกึจาก
แถวลา่งสดุ
ก่อนเสมอ
ในแตล่ะประเภท)



1. คะแนนส าหรับทมี เมื่อผู้เล่นปราบปีศาจความไม่ปลอดภัยส าเร็จ
2. ตอบค าถามการเรียนรู้เพือ่รับรางวัล (ผู้เล่นทุกคนสามารถเลือก
ท าหรือไม่ก็ได้ หากท าจงึจะได้รับรางวัล (ข้อ3) หากไม่มีผู้เล่นคน
ใดตอบเลย ผู้เล่นคนแรกจะเป็นตัวแทนในการตอบค าถามเสมอ)

3. รับรางวัลเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไว้หากผู้เล่นเลือกที่จะตอบค าถาม
การเรียนรู้

อุปกรณใ์นเกม

การด์ปีศาจความไมป่ลอดภยั
Monster Cards 31 ใบ

การด์ปิดกองปีศาจความไมป่ลอดภยั
Monster Cover Card 1 ใบ

การด์พลงัเด็ก (สีสม้)
Power Cards 40 ใบ

การด์พลงัชว่ยเหลือ (สีฟา้)
Help Cards 30 ใบ

การด์พลงัพิเศษ (สีเขียว)
Special Cards 20 ใบ

การด์เหตกุารณ์
Event Cards 30 ใบ

ฉากกัน้ผูเ้ลน่ การด์ความสามารถผูเ้ลน่
Character Cards 4 ใบ

เหรยีญทรพัยากร
Resource Tiles 75 ชิน้

กระดาษหอเกียรติยศ
Hall of Fame 1 ใบ

การด์ล  าดบัการเลน่ 5 รอบ
Tracking Cards 5 ใบ

คูมื่อการเลน่
Rule Book 1 เลม่

การด์ปีศาจความไม่ปลอดภัย หรือ Monster Cards มีจ านวนทัง้หมด 31 ใบ เป็นการด์สองหนา้

รายละเอยีดการด์

หน้าการด์

หลังการด์

1. ประเภทของการด์
2. ชื่อปีศาจความไม่ปลอดภัย
3. พลังของปีศาจความไม่ปลอดภัย (Safety Ranger ต้องรวบรวม
เหรียญทรัพยากรตามก าหนดจึงจะสามารถปราบได้)

4. รูปปีศาจความไม่ปลอดภัย
5. เนือ้เร่ืองของปีศาจความไม่ปลอดภัย

Player Screens 4 ชิน้
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สัญลักษณร์างวัลทีอ่ยู่หลังการด์ปีศาจความไม่ปลอดภัย (มีอยู่ 6 ประเภท)

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้จะไดเ้ลือกหยิบ
เหรยีญทรพัยากรตามสี
ที่ก  าหนดไวบ้นการด์

ผูเ้ลน่หยิบเหรยีญทรพัยากรจาก กองกลาง 
(โดยใชก้ฎเรือ่ง Hand Limit ในการเลน่รอบนัน้ ๆ)

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้จะไดร้บั 1 สทิธ์ิ
ในการโหวต ตามทางเลือก

ที่ระบไุวบ้นการด์

ทางเลือกที่ชนะการโหวตตอ้งมากกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนผูเ้ล่น
หากคะแนนเสียงออกมาเท่ากัน ใหผู้เ้ล่นคนแรกเป็นผูต้ัดสินใจ
ทางเลือก

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้ จะไดร้บัสิทธ์ิ
ในการแอบด ูตามทางเลือก

ที่ระบไุวบ้นการด์

การแอบด ูผูเ้ลน่จะตอ้งเลือกแอบด ูระหวา่ง
1) ดกูารด์ปีศาจความไมป่ลอดภยัล  าดบัถดัไปได ้1 ใบ
(หยิบดจูากใตก้อง แลว้วางกลบัที่เดิม) หรอื
2) ดกูารด์เหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดในรอบถดัไป 1 ใบ 
แลว้วางกลบัที่เดิม (หยิบดจูากใบบนสดุ) หรอื
3) ขอดหูลงัฉากกัน้ผูเ้ลน่ 1 คน
*การด าเนินการทัง้หมดนี ้หา้มสื่อสารสิ่งที่เหน็กบัผูเ้ลน่คนอ่ืนตรง ๆ

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้จะไดร้บัสิทธ์ิ

ในการดงึการด์ออกจากกอง
ตามทางเลือก ที่ระบไุว้

บนการด์

การดึงการด์ออก จะสรา้งความไดเ้ปรียบระยะยาวใหแ้ก่ทีม 
ขึน้อยู่กับกลยุทธ์ในการเล่น ผูเ้ล่นจะตอ้งตัดสินใจเลือกว่าจะ
ตอ้งการดึงการด์จากกองใด ระหว่าง 1) กองการด์ปีศาจความ
ไมป่ลอดภยั หรอื 2) กองการด์เหตกุารณ์
(โดยผูเ้ล่นจะไดห้งายการด์ด ูเพื่อเลือกหยิบ 1 ใบเก็บลงกล่อง
โดยไม่นับคะแนน หรือผลกระทบจากการด์ใบนัน้ จากนัน้สลับ
แลว้วางการด์ที่เหลือไวท้ี่เดิม)
*การด าเนินการทัง้หมดนี ้หา้มสื่อสารกบัผูเ้ลน่คนอ่ืนตรง ๆ

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้จะไดร้บัสิทธ์ิ
ในการแลกเปลี่ยนเหรยีญ
ทรพัยากรที่ตนเองมี

กบัเหรยีญทรพัยากรกองกลาง
ตามทางเลือกที่ระบไุวบ้นการด์

เป็นการแลกเปลี่ยนเหรยีญทรพัยากรที่ผูเ้ลน่มีอยู่แลว้ กับเหรียญ
ทรัพยากรกองกลาง ตามเงื่อนไขที่ระบุบนการด์ โดยผู้เล่นจะ
ก าเหรียญทรัพยากรตามเง่ือนไขไว้ในมือ จ านวนตั้งแต่ 0
เป็นตน้ไป จากนัน้ผูเ้ลน่ทกุคนจะเปิดเผยพรอ้มกนั 
*หากเหรียญที่ผูเ้ลน่ก าไว ้ไม่ตรงตามเง่ือนไข จะไม่สามารถน ากลบัไป
ได ้ใหคื้นไวท่ี้เหรียญกองกลาง
**เม่ือผูเ้ลน่ทกุคนเปิดเผยพรอ้มกนัแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกได้

ผูเ้ลน่ที่ตอบค าถาม
การเรยีนรู ้จะไดร้บัสิทธ์ิ

ในการเลน่เกม ทายจ านวน 
เพ่ือรบัรางวลักอ้นโต

ใหผู้เ้ล่นคนแรก เป็นคนเลือกว่าจะใหผู้เ้ล่นคนใด เป็น
คนตัง้โจทย ์(โดยคนตัง้โจทย ์จะก าทรพัยากรของตัวเอง สีอะไร
ก็ได ้จ  านวนเท่าไหร่ก็ได ้ไวใ้นมือ ไวเ้ป็นความลับ ยื่นมือออกไป
กลางพืน้ที่การเลน่ หมายถึง พรอ้มใหท้าย)

จากนั้นผู้เล่นที่ เหลือที่ตอบค าถามจะเป็นคนทาย
ค าตอบ วา่คนตัง้โจทยก์ าทรพัยากรไวมื้อทัง้หมดก่ีชิน้ (วิธีการทาย 
คนทายจะตอ้งก าทรัพยากรของตัวเองที่มี สีอะไรก็ได้ จ  านวน
เท่าไหร่ก็ได ้ไวเ้ป็นความลับ ยื่นมือออกไป กลางพืน้ที่ การเล่น 
หมายถึง พรอ้มทาย)

นับ 1 2 3 พร้อมกัน แล้วเปิดเผย โดยการแบมือ
ส าหรับผู้เล่นที่ทายถูก เก็บเหรียญทรัพยากรในมือกลับไป
และจะไดส้ิทธ์ิเลือกหยิบเหรียญทรัพยากรจนครบ Hand Limit
ที่ก  าหนดไวใ้นการเลน่รอบนัน้ ๆ

ส าหรบัผูเ้ล่นที่ทายผิด จะเสียเหรียญทรพัยากรในมือ
ที่ใชใ้นการทายค าตอบใหก้บัผูท้ี่เลน่ที่เป็นคนตัง้โจทย ์(ผูท้ี่เลน่เป็น
คนตัง้โจทย ์สามารถเก็บเหรยีญทรพัยากรที่ไดท้ัง้หมด โดยไม่ตอ้ง
สนใจ กฎ Hand Limit จ านวน 1 รอบการเลน่)

11 12



Event Cards

รายละเอียดการด์

การด์ปิดกองปีศาจความไม่ปลอดภยั 
หรือ Monster Cover Card
มีจ านวน 1 ใบ เป็นการด์สองหนา้ (ใชห้นา้ใดก็ได)้ 
มีหนา้ที่วางไวบ้นสดุของกองการด์ปีศาจ ความไม่
ปลอดภัย เพื่อให้ผูเ้ล่นไม่สามารถ รูไ้ด้ว่าการด์
ล าดบัถดัไปจะเป็นอะไร

ดงันัน้ การหยิบการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยั 
จึงตอ้งหยิบจากใบลา่งสดุเสมอ ดงัรูป

รายละเอียดการด์

การด์เหตุการณ ์หรือ Event Cards 
มีจ านวน 30 ใบ ซึง่ประกอบไปดว้ย
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ การ์ดเหตุการณ์
บางการด์ ให้ประโยชน์แก่ผู้เล่นมาก แต่
ส  าหรบับางการด์ก็อาจสรา้งความล าบาก 
ใหก้บัผูเ้ลน่ในทีมไดเ้ช่นกนั

1. ประเภทของการด์

2. รูปประกอบ

3. ค าอธิบายเหตุการณ์

Event Cards Monster Cover Card

หน้าการด์
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Note : หากค าอธิบายหรอืรูปประกอบ ตรงกบัแนวทาง หรอื
ทางออกของเนือ้เรือ่งจากการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยั ที่ก  าลงั
เผชิญอยู ่อยา่ลงัเลที่จะใชก้ารด์พลงัเด็กใบนัน้ เพ่ือประเด็นการ
เรยีนรูท้ี่สมจรงิมากยิ่งขึน้ระหวา่งการเลน่เกม

การด์พลัง หรือ Power Cards มีจ านวนรวมทัง้หมด 90 ใบ ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 สี

1. การด์สีสม้ การด์พลงัเดก็ หรอื Power Cards มีจ านวน 40 ใบ
2. การด์สีฟา้ การด์พลงัความช่วยเหลือ หรอื Help Cards มีจ านวน 30 ใบ
3. การด์สีเขียว การด์พลงัพิเศษ หรอื Special Cards มีจ านวน 20 ใบ

การด์พลงัเดก็ หรือ Power Cards เพิ่มโอกาสให ้Safety Ranger ไดส้ะสมเหรียญทรพัยากรไวต้่อสู้กบัปีศาจ
ความไม่ปลอดภยั และนอกจากนัน้การด์พลงัเด็กแต่ละใบจะสามารถใชแ้ทนเหรียญทรพัยากรได ้1 เหรียญ
อีกดว้ย

1. ประเภทของการด์
2. รูปโล่ แทนพลงัเด็กในการป้องกนัตนเอง พลงัในการรบัมือกบัสถานการณค์วามไม่ปลอดภยั เหล่า Safety

Ranger ก าลงัฝึกฝนเรียนรู ้ท่ีจะรูจ้กัโล่ของตนเอง ใชใ้นการปัดปอ้ง ปอ้งกนั เม่ือใชไ้ด้อย่างช านาญ สามารถ
ตั้งโล่ขึน้อย่างแข็งแกร่ง กล้าหาญ พุ่งจู่โจมปีศาจความไม่ปลอดภัย การตั้งโล่ขึน้เพ่ื อปกป้องตนเอง
ใหป้ลอดภัยไวก้่อนแมใ้นยามท่ีตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น Safety Ranger ใชโ้ล่เป็นอาวุธในการปกป้อง 
ไม่ไดใ้ชใ้นการมุ่งหมายท ารา้ยผูอ่ื้น หรือทรุดตวัลง หลบรอ้งไหอ้ยู่หลังโล่ เพราะหากเ ป็นเช่นนัน้ แมว้่าโล่
จะแข็งแกรง่เพียงใด ก็อาจแตกสลายไดไ้ม่วนัใดก็วนัหนึ่ง

3. เหรียญทรัพยากรที่ผู้เล่นจะสามารถหยิบได้ หากเลือกการด์พลงัใบนี ้(จากตวัอย่าง ผูเ้ล่นท่ีเลือกการด์
ใบนี ้สามารถหยิบเหรียญทรพัยากรสีสม้ได ้2 เหรียญ)

4. รูปวาดประกอบ วาดโดยนกัวาด คณุ Aor Rutcha ท่ีมีความรูเ้รื่องจิตวทิยาและการใชสี้ส าหรบัเดก็
5. ค าอธิบายการด์ ในช่องค  าอธิบายการด์นี ้มีประเด็นการเรียนรูต้่าง ๆ มากมาย ช่วยใหผู้้ เล่นไดอ้่าน ได้
ส ารวจ และเรียนรูเ้รื่องความปลอดภยัส าหรบัเดก็อาย ุ9 –12 ปี ไปพรอ้ม ๆ กบัการเล่นท่ีสนกุสนาน

6. สัญลักษณใ์นการใช้การด์แทนเหรียญทรัพยากร สีจะตรงกับเหรียญในหมวดนัน้ ๆ ผูเ้ล่นสามารถใช้
การด์ แทน เหรียญทรพัยากรสีนัน้ ๆ ได ้โดยมีคา่เทา่กบั 1 เหรียญ (เช่นการด์สีสม้ 1 ใบ ใชแ้ทนเหรียญสีสม้
ได ้1 เหรียญ)

รายละเอียดการด์ รายละเอียดการด์

1. ประเภทของการด์
2. รูปโล่
3. เหรียญทรัพยากร ที่ผู้เล่นจะ

สามารถหยบิได้
4. รูปวาดประกอบ
5. ค าอธิบายการด์
6. สัญลักษณใ์นการใช้การด์

แทนเหรียญทรัพยากร

Power Cards
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ฉากกัน้ผู้เล่น เป็นฉากกัน้สองหนา้ ฉากมีหนา้ที่ลดความสามารถในการมองเห็นผูเ้ลน่คนอ่ืน ๆ  ใหผู้เ้ลน่จ  าเป็นตอ้ง
ท างานเป็นทีม และชว่ยเหลือกนัและกนัมากขึน้ในระหวา่งการเลน่เกม 

หนัด้านนีอ้อกไปหาผู้เล่นคนอ่ืนๆ

1. ข้อมูลแสดงล าดับในการเล่นเกม 
หรือ Phase (How To Play)
2. ข้อมูลกฎเร่ือง Hand Limit 
ในแต่ละรอบการเล่น

หันด้านนี้เข้าหาตัว

1. ชื่อ Safety Ranger 3. คุณสมบัติ ทักษะ นิสัยของตัวละคร

รายละเอียดการด์

ฉากกัน้ผู้เล่น

2. รูปตัวละคร 4. สถานที่ที่ตวัละครชอบ

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

3. รูปตัวละคร

4. ชื่อ คุณสมบัติ ทักษะ นิสัย ของตัวละคร

5. ความสามารถหลักของตัวละคร (Ability I)

6. ความสามารถรองของตัวละคร (Ability II)

7. ข้อมูลส่ิงที่ผู้เล่นจะได้รับตอนเร่ิมเกม
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การด์ความสามารถของผู้เล่น หรือ Character Cards ผูเ้ล่นแต่ละสี จะมีความสามารถอยู ่
2 ประเภท และมีความสามารถที่ไมเ่หมือนกนั เพื่อชว่ยใหผู้เ้ลน่สามารถผ่านอปุสรรคความทา้ทายในเกมไปได ้หรอืจะฝึกฝน
ใหช้  านาญเพ่ือหาวิธีในการท าคะแนนใหส้งูขึน้

1. รูปตวัละคร
2. ชื่อ คณุสมบตัิ ทกัษะ นิสยั ของตวัละคร
3. ความสามารถหลกัของตวัละคร (Ability I)
4. ความสามารถรองของตวัละคร (Ability II)
5. ขอ้มลูสิ่งที่ผูเ้ลน่จะไดร้บัตอนเริม่เกม หากเลือกเลน่ตวัละครนี้

หน้าการด์

ใน Planning Phase สีชมพจูะพดูส่ือสารไดอ้ย่างอิสระ

ใน Action Phase เหรียญทรพัยากรที่สีแดงใช ้จะมีคา่ 2 เทา่

ใน Action Phase สีน า้เงินจะสามารถเลือกผูเ้ล่นได ้1 คน 
เพ่ือปรบั เพิ่ม ลด เปล่ียนจ านวนเหรียญ หรือ ปรบัประเภท 
ของเหรียญ ท่ีใชใ้นรอบนีไ้ด้

ใน Point and Reward Phase ทีมจะไดร้บัแตม้คะแนน
จากการปราบปีศาจความไม่ปลอดภยั รวมถงึรางวลัจาก
การตอบค าถามการเรียนรู ้2 เทา่ จ านวน 1 ตวั

ใชเ้พ่ือใหผู้เ้ลน่ทกุคน เลน่แบบน าฉากกัน้ทรพัยากรออก จนถึง Cleaning Phase ในรอบนัน้

ใชเ้พ่ือปฏิเสธการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยั หรอืปฎิเสธการด์เหตกุารณท์ีจ่ะเลน่ได ้1 ครัง้ (เม่ือปฎิเสธแลว้ 
จะตอ้งเปิดการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยั หรอืการด์เหตกุารณท์ีป่ฏิเสธใหมข่ึน้มาแทนทนัที)

ใชเ้พ่ือ Recycle การด์พลงั (เลือกหยิบจากกองการด์ใชแ้ลว้) ที่ทีมใชไ้ปแลว้กลบัมาไดส้งูสดุ 2 ใบ โดยไดร้บั
เหรยีญที่ระบบุนหนา้การด์ดว้ย

ใชเ้พ่ือใหผู้เ้ลน่ทกุคน (ยอ้นเวลา) กลบัไปเลน่ใน Planning Phase อีกครัง้หนึ่ง (โดยหา้มสื่อสารใด ๆ) 

รายละเอียดการด์
ความสามารถรอง 
หรือ Ability II 
ผูเ้ลน่ไมจ่  าเป็นตอ้งประกาศเปิดการใชง้าน ในชว่ง Ability Phase 
ผูเ้ลน่สามารถใชต้อนไหนก็ไดแ้ละมีผลทนัที (แตไ่มส่ามารถมีผลยอ้นหลงัได)้

ความสามารถหลัก
หรือ Ability I 
ผูเ้ลน่จ  าเป็นตอ้งประกาศเปิดการใชง้าน 
โดยการแสดงการด์ความสามารถของผูเ้ลน่
ใน Ability Phase เทา่นัน้
ความสามารถจงึจะท างาน

** เม่ือแสดงการด์ใน Ability Phase แลว้ 

Character Cards
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การด์ล าดบัการเล่น หรือ Tracking Cards เป็นการด์สองหนา้ ท่ีใหข้อ้มลูส าคญัแก่ผูเ้ล่น โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิด
หนงัสือคูม่ือระหวา่งการเลน่ ช่วยลดภาระการจดจ าว่าเล่นถึงรอบท่ีเท่าไหร ่และเมื่อใดจบเกม โดยขอ้มลูท่ีส าคญั
ท่ีระบอุยู่ในการด์ล าดบัการเลน่มีดงันี ้

1. ประเภทการด์
2. หนา้ท่ี 1 เปิดหนา้นีต้ัง้แตเ่ริม่เกม
3. หมายเลขระบรุอบท่ีเลน่
4. ตารางกฎ Hand Limit ในการเลน่รอบนัน้ ๆ
5. ล าดบัในการเลน่ท่ี 1 – 5
6. พลิกการด์ไปหนา้ท่ี 2 (จะแสดงล าดบัการเล่น
ท่ี 6 - 7)

7. พื ้นท่ีวางการ์ดปีศาจความไม่ปลอดภัยท่ี
เปิดเลน่รอบนัน้ ๆ

8. พืน้ท่ีวางการด์เหตกุารณท่ี์เปิดเล่นรอบนัน้ ๆ

หน้าการด์

รายละเอียดการด์

Tracking Cards

“ ดา้นลา่งของการด์ล าดบัการเลน่ 
ช่วยจดัพืน้ท่ีการเลน่ใหเ้ป็นระเบียบได ้" 

(วางการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยัดา้นซา้ย การด์เหตกุารณข์า้งขวา)
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รายละเอียดการด์

การด์ล าดบัการเล่น หรือ Tracking Cards เป็นการด์สองหนา้ ท่ีใหข้อ้มลูส าคญัแก่ผูเ้ล่น โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิด
หนงัสือคูม่ือระหวา่งการเล่น ช่วยลดภาระการจดจ าว่าเล่นถึงรอบท่ีเท่าไหร ่และเมื่อใดจบเกม โดยขอ้มลูท่ีส าคญั
ท่ีระบอุยู่ในการด์ล าดบัการเลน่มีดงันี ้

1. ประเภทการด์
2. หนา้ท่ี 2 เปิดหนา้นีเ้พื่อการเลน่ผา่นล าดบัท่ี 5
3. หมายเลขระบรุอบท่ีเลน่
4. รูปประกอบ
5. ล าดบัในการเลน่ท่ี 6 – 7
6. หากรอบนีป้ราบปีศาจได ้ใหพ้ลิกการด์ปีศาจความไม่
ปลอดภยั เพื่อแสดงหนา้ท่ีมีคะแนนระบอุยู่ หากไม่ได ้
ใหว้างไวท่ี้เดิม (ปีศาจจะอาละวาดตอ่ในรอบถดัไป)

7. หากรอบนี้ปราบปีศาจได้ ให้พลิกการด์เหตุการณ์
คว ่าลง หากไมไ่ด ้ใหเ้ปิดการด์เหตกุารณว์างแทนท่ีใบ
เดิม ใน Cleaning Phase 1 ใบ (เกิดผลกระทบทนัที)

หลังการด์

ปราบปีศาจไม่ได้ปราบปีศาจได้
พลิกการด์

Tracking

พลิกการด์
Monster

พลิกการด์
Event

ปราบปีศาจไม่ได้ปราบปีศาจได้

เปิด Event ใหม่
วางแทนทีใ่บเดิม

วางการด์
เหมือนเดิม
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14

1. แยกการด์แตล่ะกอง สลบัแลว้วางตามภาพ
2. แยกเหรยีญทรพัยากรเป็น 3 กอง วางไวใ้กล ้ๆ พืน้ท่ีการเลน่ตามภาพ
3. วางการด์ระบรุอบการเลน่ 5 ใบ เรยีงตัง้แตเ่ลข 1 – 5 (ใหห้งายหนา้ที่ 1
ขึน้ก่อน)

4. จดัชดุเริม่ตน้ของผูเ้ลน่ : ผูเ้ลน่แตล่ะคนจะไดร้บัมีดงันี ้
4.1 การด์ความสามารถของผูเ้ลน่ 1 ใบ
4.2 ฉากกัน้ผูเ้ลน่ 1 ชิน้

(ที่มีสตีรงกนักบั การด์ความสามารถของผูเ้ลน่)
4.3 ผูเ้ลน่ในแตล่ะส ีจะไดร้บัทรพัยากรเริม่ตน้ท่ีแตกตา่งกนั

ตามที่ระบไุวใ้นการด์ความสามารถของผูเ้ลน่

สีชมพู ไดร้บัเหรยีญทรพัยากร สสีม้ 2 เหรยีญ ก่อนเริม่เกม

สีแดง ไมไ่ดร้บัเหรยีญทรพัยากร แตจ่ะมี Hand Limit + 1 

จากที่ก าหนดไวต้ลอดการเลน่

สีน ้าเงนิ เลอืกรบัเหรยีญทรพัยากร สฟีา้ 1 เหรยีญ หรอื

สสีม้ 1 เหรยีญ ก่อนเริม่เกม

สีเหลือง ไดร้บัเหรยีญทรพัยากร สเีขียว 1 เหรยีญ ก่อนเริม่เกม

การเตรียมพืน้ทีใ่นการเล่นเกม
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เกมจะเล่น จ านวน 5 รอบ 
ซ่ึงแต่ละรอบจะมีล าดับในการเล่นดังนี้

1.Shopping Phase หรือ หยบิการด์พลัง ผู้เล่นแต่ละคน (โดยเริม่จากผูเ้ลน่คนแรกในรอบนัน้) 
จะสามารถเลือกหยิบการด์พลงั สีสม้ หรือสีฟ้า รวมกนัไดส้งูสดุ 2 ใบ หรือ หยิบการด์พลงัสีเขียวไดเ้พียง 1 ใบ 
โดยผูเ้ล่นจะไดร้บัเหรียญทรพัยากรท่ีระบอุยู่บนหนา้การด์ทางดา้นขวามือ (อา้งอิงกฎ Hand Limit ในการเล่น
รอบนัน้ ๆ)

ผูเ้ลน่จะไดร้บัเหรยีทรพัยากร
ท่ีระบอุยู่บนดา้นขวามือของ
หนา้การด์ (อา้งอิงกฎ Hand 
Limit ในการเลน่รอบนัน้ ๆ)

หรอื หรอื หรอื

2. Ability Phase (Option) หรือ เปิดใช้การด์ความสามารถผู้เล่น (ท าหรือไม่กไ็ด้) 
ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดความสามารถของผู้เล่นในชุดเริ่มต้น ผู้เล่นท่ีต้องการใช้ Ability I หรือ 
ความสามารถหลกั ตอ้งแสดงการด์ความสามารถของผูเ้ลน่ ใน Ability Phase หรอื ล าดบัการเลน่นีเ้ท่านัน้

3. Monster and Event Phase หรือ เปิดการด์ปีศาจและเหตุการณ์
- ผูเ้ลน่เปิดการด์ปีศาจความไม่ปลอดภยั 1 ใบ วางดา้นล่างซา้ยมือ ท่ีปรากฏสญัลกัษณอ์ยู่ในการด์ล าดบัการเล่น 
หรอื Tracking Cards ในการเลน่รอบนัน้ ๆ ซึง่ผูเ้ลน่จะตอ้งรวมพลงักนัเพื่อปราบปีศาจความไม่ปลอดภยัตวันี ้และ
ท าคะแนนใหก้บัทีม
- ผูเ้ลน่เปิดการด์เหตกุารณ ์1 ใบ วางดา้นลา่งขวามือ ท่ีปรากฏสญัลกัษณอ์ยู่ในการด์ล าดบัการเล่น  หรือTracking 
Cards ในการเลน่รอบนัน้ ๆ ซึง่ผูเ้ลน่ตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณท่ี์เปิดขึน้มา

วธีิเล่น / ล าดับในการเล่นเกม (Game Phase)
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5. Action Phase หรือ ปราบปีศาจ ใน Phase นี ้ผูเ้ลน่ทกุคน น าฉากกัน้ทรพัยากรออก เพื่อเปิดเผยทรพัยากรท่ี
ใชใ้นรอบนี ้จากนัน้น าไปปิดทบัทรพัยากรคงเหลือของตนเองไว ้ไม่ใหผู้เ้ล่นคนอื่นเห็น น าทรัพยากรของผูเ้ล่นทุกคน
มารวมกนั เพื่อท่ีจะดวูา่สามารถพิชิตปีศาจความไมป่ลอดภยัไดห้รอืไม่
(ปราบได้ มีทรพัยากร เท่ากบัหรอืมากกวา่ การด์ปีศาจความไมป่ลอดภยัระบไุว)้
พลิกการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยัเพื่อรบัแตม้ใหก้บัทีม และรบัรางวลัใน Phase ถดัไป
(ปราบไม่ส าเร็จ มีทรพัยากรจ านวนนอ้ยกวา่หรอืไมค่รบตามประเภทของทรพัยากรท่ีระบไุว ้ในการด์ปีศาจความไม่
ปลอดภัย) ทีมจะไม่ไดแ้ตม้หรือรางวลัใด ๆ และปีศาจความไม่ปลอดภัยตวันัน้ จะยังคงอยู่ต่อใหร้อปราบ ในรอบ
ถดัไป (เพิ่มรวมกบัปีศาจในรอบใหม)่ 

ส าหรบัการด์ และทรพัยากรท่ีผูเ้ล่นรวบรวมลงมา ถือว่าไดใ้ชไ้ปแลว้ ไม่สามารถน ากลบัไปได ้และใหน้ าไปวางไวท่ี้
กองกลาง

7. Cleaning Phase หรือท าความสะอาด เป็นการจดัพืน้ท่ีการเลน่ เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเลน่รอบ
ถดัไป หรอืนบัคะแนนตอนจบเกม
- เคลียรเ์หรยีญท่ีใชแ้ลว้ ปัดลงกองกลางตามสีตา่ง ๆ
- ใหแ้น่ใจวา่การด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัท่ีสามารถปราบได ้ไดถ้กูพลิกเป็นหนา้ท่ีมีคะแนนขึน้แลว้
- ส าหรบัการด์ปีศาจความไม่ปลอดภยั ท่ียงัไมส่ามารถปราบได ้ใหเ้ปิดการด์เหตกุารณ ์1 ใบแทนท่ี (วางทบั) 
การด์เหตกุารณใ์บเดิม และสง่ผลทนัที

- เริม่การเลน่รอบถดัไป โดยเปลี่ยนผูเ้ลน่คนแรกไปทางซา้ยมือของคนเดิม (เวียนไปตามเขม็นาฬิกา)
- หรอืจบเกม เมื่อเลน่ครบ 5 รอบ

เมือ่ผู้เล่นด าเนินเกมครบ 5 รอบ กถ็งึเวลานับคะแนนของทมี โดยมลี าดับการนับคะแนนดังนี้
1. ดจูากการด์ปีศาจความไมป่ลอดภยัท่ีถกูพลิกเป็นหนา้ท่ีมีคะแนนระบอุยู่ขึน้มา นบัรวมกนัเป็นคะแนนของทีม
2. ส าหรบัทรพัยากรของแตล่ะผูเ้ลน่ท่ียงัเหลืออยู่ ใหแ้ปลงเป็นคะแนนแลว้น าไปนบัรวมกนัดงันี ้
O การด์พลงั ท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้มีคา่เท่ากบัใบละ 10 คะแนน
O เหรยีญทรพัยากรทกุสีมีคา่ ทกุ ๆ 1 เหรยีญ มีคา่เท่ากบั 10 คะแนน

4. Planning Phase หรือ วางแผนหลังฉากกั้น ถึงเวลาท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งวางแผน ว่าจะใชท้รพัยากรท่ีตนเองมี
ในจ านวนเท่าไหร่บา้ง ใชอ้ะไรบา้ง ใหเ้หมาะกบัสถานการณ ์โดยทัง้หมดจะถูกด าเนินการหลงัฉากกั้ นทรพัยากร
ของผูเ้ล่นเพื่อรอเปิดเผยพรอ้มกนัใน Phase ถดัไป โดยมีเง่ือนไขว่าผูเ้ล่นจะไม่สามารถพดูได ้(Pink Ranger จะมี
ความสามารถหลกั ท่ีสามารถสื่อสารโดยการพดูกบัผูเ้ลน่คนอื่น ๆ ได ้หากใชก้ารด์ความสามารถพิเศษ)

6. Point & Reward Phase หรือ แต้มและรางวัล 
- Point หรอื แตม้ เมื่อปราบปีศาจไดส้  าเรจ็ แลว้พลิกการด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัผูเ้ลน่จะไดพ้บ
กบัแตม้ส าหรบัทีม ซึง่จะมีแตม้ตัง้แต ่50 – 500 แตม้
- Reward (Option) หรอืรางวลั (ท าหรอืไมท่ าก็ได)้ ผูเ้ลน่ทกุคนสามารถเลือกไดว้า่จะเลน่ดว้ยการตอบ
ค าถามหรอืไม ่หากผูเ้ลน่คนไหนเลือกท่ีจะเลน่ จะไดร้บัรางวลัเป็นสิ่งตอบแทน มีประโยชน์ทัง้ในการ
เลน่เกม และไดเ้รยีนรูป้ระเดน็ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ไดล้ะเอียดขึน้ดว้ย โดยหากไมม่ีผูเ้ลน่คนไหน
ตอบเลย ใหถื้อเป็นบทบาทของผูเ้ลน่คนแรก ในการเลน่เพื่อตอบค าถามดว้ย

วธีิเล่น / ล าดับในการเล่นเกม (Game Phase)
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บุคลิกภาพ : กลา้หาญ ปฎิเสธ ปอ้งกนัตวั
ทักษะความฉลาดด้าน : Adversity Quotient (AQ) 
ความสามารถในการควบคมุก ากบั และเอาชนะ
ปัญหาอปุสรรคได้
จติวทิยาสี : "สีแดง" เรา่รอ้น รุนแรง ตื่นเตน้ ช่วย
กระตุน้ความฮกึเหมิ ความกระตือรือรน้ ปลกุความ
กลา้ เสรมิสรา้งความมั่นใจ

บุคลิกภาพ : ความคดิ วเิคราะห์
ทักษะความฉลาดด้าน : Intelligence Quotient (IQ) 
ความฉลาดทางปัญญา
จติวทิยาสี : "สีน า้เงิน" ปลอดโปรง่ แจ่มใส 
ปราดเปรื่องกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค์ และ
จินตนาการ

บุคลิกภาพ : อ่อนหวาน สภุาพ การส่ือสาร
ทักษะความฉลาดด้าน : Emotional Quotient (EQ) 
ความฉลาดดา้นอารมณ์
จติวทิยาสี : "สีชมพ"ู อ่อนหวาน อบอุ่น รูส้กึถกูปกปอ้ง
และปลอบประโลมจิตใจ

บุคลิกภาพ : คณุธรรม จรยิธรรม
ทักษะความฉลาดด้าน : Moral Quotient (MQ) 
คณุธรรม จรยิธรรม
จติวทิยาสี : "สีเหลือง" สวา่ง สดใส ศรทัธา กระตุน้
การท างานของสมอง ส่งเสรมิความคดิ ในดา้นบวก
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การด์เหตุการณ ์: ปีศาจความไม่ปลอดภัย แข็งแรงขึน้ในรอบการเล่นนี ้ผูเ้ล่นจ าเป็นตอ้งรวบรวม
เหรยีญทรพัยากรตามที่ก  าหนดไวใ้นหนา้การด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัมากขึน้ จึงจะสามารถปราบ
ปีศาจความไมป่ลอดภยัตวันี ้ในรอบนีไ้ด ้(ตวัอยา่งเชน่ ในรอบนีต้อ้งรวบรวมเหรยีญสีน า้เงินเพ่ิมเติม
อีก 3 เหรยีญ)

การด์เหตุการณ ์: ปีศาจความไม่ปลอดภัย อ่อนแอลงในรอบการเล่นนี ้ผูเ้ล่นจะไดเ้ปรียบมากขึน้
ในการรวบรวมเหรียญทรัพยากรตามที่ก  าหนดไวใ้นหน้าการด์ปีศาจความไม่ปลอดภัยน้อยล ง
ก็สามารถที่จะปราบปีศาจความไมป่ลอดภยัตวันี ้ในรอบนีไ้ด ้(ตวัอย่างเช่น ในรอบนีร้วบรวมเหรียญ
สีน า้เงินนอ้ยลงไป 2 เหรยีญ)

การด์เหตกุารณ ์: แผ่นดินไหว ผูเ้ลน่ทกุคนน าเฉพาะเหรียญทรพัยากรทัง้หมดของตนเองไปวางไวท้ี่
ตรงกลางพืน้ที่การเลน่ จากนัน้ผูเ้ลน่แตล่ะคนจะไดเ้ลือกหยิบครัง้ละ 1 เหรยีญ (โดยเริม่จากผูเ้ลน่คน
แรกจะไดห้ยิบก่อน) ท าเช่นนีซ้  า้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเหรียญที่รวบรวมมานี ้จะไม่เพียงพอต่อผูเ้ล่นทกุ
คน ใหปั้ดเศษที่เหลือไวท้ี่เหรยีญกองกลาง (ตวัอย่างเช่น จ  านวนผูเ้ล่น 4 คน ในรอบนี ้ผูเ้ล่นคนแรก
ก าลงัจะหยิบ แตมี่เหรยีญนอ้ยกวา่ 4 เหรยีญ ใหปั้ดเศษที่เหลือลงเหรยีญกองกลาง) 

การด์เหตุการณ ์: การเล่นรอบนีผู้เ้ล่นจะตอ้งเปิดการด์ปีศาจความไม่ปลอดภยัเพิ่มอีก 1 ใบทันที 
(เป็นทั้งโอกาสในการท าคะแนนให้สูงขึน้ และเป็นความทา้ทายที่น่าปวดหัวหากปราบไม่ ได้)
ปีศาจความไม่ปลอดภัยที่เปิดขึน้มานีจ้ะส่งผลตลอดไปจนจบเกม หมายความว่าหากยังปราบ
ไมส่  าเรจ็ เจา้ปีศาจความไมป่ลอดภยัก็จะอาละวาดตอ่ ในรอบการเลน่ถดัไปดว้ย 

การด์เหตกุารณ ์: ผูเ้ล่นแต่ละคน ส  ารวจเหรียญทรพัยากรที่ตนเองมี โดยหากมีเหรียญทรพัยากร
ที่มีสีเดียวกนัจ านวนทกุ ๆ 3 ชิน้จะไดร้บัเหรยีญทรพัยากรสีนัน้ ๆ เพ่ิม 1 เหรยีญทนัที

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั

การด์เหตุการณ ์: ผู้เล่นแต่ละคน จะเสียเหรียญทรพัยากรที่ตนเองมี จ  านวน 2 ชิน้ โดยผู้เล่น
สามารถเลือกไดว้า่จะยอมเสียสีอะไร แลว้น าไปวางคืนกองกลาง

การด์เหตกุารณ ์: ในการเล่นรอบนี ้จนถึง Cleaning Phaseฉผูเ้ล่นทกุคนสามารถน าฉากกั้นผูเ้ล่น
ออกได ้(ผูเ้ล่นจะไดเ้ปรียบในการมองเห็น ทรพัยากรของเพื่อนร่วมทีมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกใชท้รพัยากร และอาจจะจดจ าเพื่อประโยชนใ์นการเล่นรอบถัด ๆ ไปอีกดว้ย) หลงัผ่าน 
Cleaning Phase แลว้ใหผู้เ้ลน่ทกุคนน าฉากกัน้กลบัมาวางปิดบงัไวเ้ชน่เดิม 

การด์เหตุการณ์ : ปีศาจความไม่ปลอดภัยทุกใบที่ทีมสามารถปราบไดส้  าเร็จในรอบการเล่นนี ้
จะไดร้บัแตม้ใหส้  าหรบัทีม คูณ 2 จากคะแนนที่ระบุหลังการด์ปีศาจความไม่ปลอดภัยนั้น ๆ และ
ไดร้บัรางวลัคณู 2 ดว้ยเชน่กนั หากผูเ้ลน่เลือกที่จะตอบค าถามเพื่อรบัรางวลั
(การด์เหตกุารณนี์ ้มีผลเฉพาะรอบการเลน่นีเ้ทา่นัน้ จะไมมี่ผลยอ้นหลงัในรอบก่อนหนา้ และไม่มีผล
ตอ่การเลน่รอบถดัไป)

Event Cards 
** อธิบายเพิม่เตมิ
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การด์เหตุการณ์ : จ านวนสูงสุดที่สามารถถือการด์พลัง และเหรียญทรัพยากรของผู้เล่น
ทกุคน จะเพ่ิมขึน้มากกวา่ตารางกฎ Hand Limit อีก 1 ใบ / เหรยีญ (ผูเ้ลน่สามารถตรวจสอบ
กฎ Hand Limit ไดท้ี่ ฉากกัน้ผูเ้ลน่ และการด์ล  าดบัการเลน่ในแตล่ะรอบ)
หมายเหต:ุ การด์เหตกุารณนี์ส้ง่ผลจนจบเกม

การด์เหตุการณ์ : จ านวนสูงสุดที่สามารถถือการด์พลัง และเหรียญทรัพยากรของผู้เล่น
ทกุคนจะนอ้ยลงกว่าตารางกฎ Hand Limit อีก 1 ใบ / เหรียญ (ผูเ้ล่นสามารถตรวจสอบ
กฎ Hand Limit ไดท้ี่ ฉากกัน้ผูเ้ลน่ และการด์ล  าดบัการเลน่ในแตล่ะรอบ)
หมายเหต:ุ การด์เหตกุารณนี์ส้ง่ผลจนจบเกม

การ์ดเหตุการณ์ :  ผู้เล่นที่ ใช้การ ์ด
ความสามารถผู้เล่นไปแล้วจะได้รับ
การด์ความสามารถผูเ้ลน่กลบัมาขึน้มือ 
และจะมีโอกาสใชก้ารด์ความสามารถ
ไดอี้ก 1 ครัง้ 
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6 (ควร) รู้ ส าหรับผู้น าเกม เพือ่การเรียนรู้

รู้จักเกม ในบทบาทของผูน้  าเกม คณุควรที่จะท าความคุน้เคยกับเกมก่อนพาใหผู้อ่ื้นเล่น เพื่อประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่ยอดเยี่ยม เราไม่แนะน าใหคุ้ณวางกล่องเกมใหก้ลุ่มเป้าหมายเล่นเองตั้งแต่ การเล่นครัง้แรก
เน่ืองจากคณุคือปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ของการน าเกมไปใชท้ี่ส  าคญัที่สดุ

รู้จักตัวเอง ผ่อนคลาย สบาย ๆ เราไมแ่นะน าใหค้ณุพยายามที่จะน าเกมไดเ้หมือนอยา่งใคร ๆ แต่เราส่งเสริม
ใหค้ณุน าเกมแบบที่เป็นตวัเอง เพราะหากคณุเครยีด คนเลน่เกมก็จะเครยีด หากคณุสนกุ คนเลน่เกมก็จะสนกุ

รู้จักสร้างพื้นที่ปลอดภัย เกมเปรียบเสมือนโลกจ าลอง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เรียน รูไ้ด้อย่างเต็มที่
คุณสามารถสรา้งพืน้ที่ปลอดภัยไดอ้ย่างง่าย ๆ เพียงปรับแนวคิดของผูน้  าเกมก่อนการเล่น เกม “ในพืน้ที่
การเลน่นี ้ไมมี่ผิด ไมมี่ถกู” กลา้ก็ได ้กลวัก็ได ้ไมแ่น่ใจก็ได ้ตดัสินใจถกูก็ได ้ตดัสินใจพลาดก็ไมเ่ป็นไร

รู้ตัว มีสติ แน่นอนว่าส  าหรับคุณครู วิทยากร หรือผู้ถ่ายทอดความรู ้อาจจะไม่คุ้นชิ นกับกระบวนการ
การเรยีนรูเ้ชน่นี ้จงึจ าเป็นตอ้งมีสติ รูต้วั อยูเ่สมอ ที่จะไมต่ดัสิน ไมใ่ชค้วามเป็นผูใ้หค้รอบครองพืน้ที่การเรยีนรู ้
หรอืขโมยประสบการณก์ารเรยีนรูข้องผูเ้ลน่

รู้จักปล่อยวาง ใหผู้้เล่นได้เรียนรูส้ิ่งที่อยากรูผ้่านการเล่นเกม ไม่มุ่งแต่สิ่งที่ เราอยากจะบอก ไม่เร่งเรา้
การเรยีนรู ้หรอืคาดหวงัวา่ ผูเ้ลน่จะไดส้ิ่งที่เรยีนรูก้ลบัไปเหมือน ๆ กนั “เม่ือปลอ่ยวาง จงึเริม่มองเห็น”

รู้จักถอดบทเรียน ส าหรบัเด็ก หรือผูท้ี่ขาดประสบการณ์ชีวิต การถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ ในใจไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
ส าหรบัพวกเขา แมพ้วกเขาไดเ้รยีนรู ้แตร่ะหวา่งการเลน่มีเหตกุารณเ์กิดขึน้มากมาย สิ่งที่ไดเ้รยีนรูห้ลากหลาย 
คณุสามารถเป็นผูช้ว่ยเหลือที่ยอดเยี่ยม คอ่ย ๆ พาถอดบทเรยีน คณุคา่จากการเลน่ก็จะแจม่ชดัมากขึน้

Note: ชุดค าถามถอดบทเรียนฉบับเพิม่พลังบวก 3i (i-feel, i-like, i-learn) หรือ 3F (Feeling, Finding, Future)



Lecture Level : เกมทกุเกมตอ้งมีกติกาในการเลน่ และในแต่ละกลุ่มการเล่น
มักจะมีผู้น  าเกมเป็นผู้ที่อธิบายวิธีการเล่นเสมอ ผู้เล่นจะไดเ้รียนรูใ้นการ
เป็นผู้ฟังการบรรยายที่ดี  และได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเรียนรู ้จาก
การฟังบรรยาย ฟังค าอธิบายวิธีการเล่น เพ่ือน าไปต่อยอดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่ดีในหอ้งเรียน (ส ำหรบัผูส้อนอำจจะใชเ้กม เป็นเครื่องมือในกำร
ท ำควำมรู้จัก รูปแบบกำรเรียนรู ้ของผู ้เล่นแต่ละคน เพื่อน ำไปสร้ำง
ประสบกำรณก์ำรเรยีนรูท้ีย่อดเยีย่มในหอ้งเรยีนได)้

Reading Level : ผู้เล่นจ าเป็นต้องสังเกต การ์ด และอุปกรณ์
ในการเล่นเกมด้วยตัวเอง หลังจากทราบวิธีการเล่นคร่าว ๆ 
จงึสง่เสริมทกัษะการอ่าน กระตุน้ความสงสยัใครรู่ ้และสรา้งนิสยั
ในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง รวมไปถึงทักษะการตัง้ค  าถาม 
และการคน้หาทางออกอีกดว้ย

Demonstration Level : การไดเ้ห็นตวัอย่าง ไดด้กูารตดัสินใจของผูเ้ล่นคนอ่ืน
ที่ร่วมเล่นดว้ยกัน ไดเ้ห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจภายใตส้ถานการณ์จ  าลอง
ดว้ยตัวเอง ในพืน้ที่ปลอดภัย ที่ไม่มีความเสี่ยงในชีวิตจริง ส  า เร็จได ้พลาดได้
ไมแ่น่ใจได ้เป็นเสน่หอ์นัน่าหลงใหลจากการใชเ้กม

GroupฉDiscussionฉLevel : เกมและผู้น  าเกมที่สร ้างพื ้นที่ปลอดภัยได้ส  า เร็จ
จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้ล่นมีพืน้ที่ในการหารือ การหาแนวทางร่วมกัน รวมถึงระหว่าง
เล่นเกมผูเ้ล่นอาจจะตอ้งใชท้ักษะโนม้นา้วจูงใจผูเ้ล่นคนอ่ืน เจรจา หรือหาขอ้สรุป 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ดีตอ่สถานการณใ์นเกม (ส าหรบัผูน้  าเกม นบัเป็นอีกหนึ่งชว่งเวลา
ที่ส  าคญั คือการชวนผูเ้ล่นถอดบทเรียนจากการเรียนรู ้ระหว่างการเล่นผูเ้ล่นไดพ้บ
ประสบการณต์า่ง ๆ มากมาย มีประเด็นคน้พบ เรียนรูร้ะหว่างทาง การช่วยให้ผูเ้ล่น 
ไดมี้ “ชว่งเวลาที่ผ่อนคลาย แต่ไม่สบายเกินไป” หลงัจากการเล่น ช่วยกระตุน้สมอง
สว่นหนา้ใหท้  างาน เราแนะน าใหค้ณุถอดบทเรยีนหลงัการเลน่เสมอหากมีโอกาส)

Practice Level : ความสนุกน ามาซึ่งกระบวนการเรียนรูซ้  า้ ลงมือท าซ า้ ผูเ้ล่นจะ
เริม่คุน้เคยกบัระบบการเลน่ และน าสิ่งที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการเล่น และการถอดบทเรียน 
มาประยกุตใ์ชใ้นทนัทีผ่านการเลน่เกมอีกครัง้ ใหเ้กิดความคุน้ชินใหม ่หรือเห็นความ
แตกตา่งของการเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Teaching Other Level : พรอ้มจะเป็น Alpha หรือ จ่าฝูง ผูเ้ล่นที่พรอ้มจะกา้วขึน้มา 
เป็นผูอ้ธิบายเกม ในบทบาท Game Master น าพาผูอ่ื้นใหไ้ดมี้ประสบการณ์การเรียนรู ้
ที่ยอดเยี่ยมดังเช่นที่เคยได้รับมา (ส าหรับผู้น  าเกม คุณคือ RoleฉModelฉที่ส  าคัญ
ที่อยูต่รงหนา้ของพวกเขา)

Audio – Visual Level : เกมเป็นเพียงสื่อกลางในการเรยีนรู ้
เป็นพืน้ที่การเลน่ ผูน้  าเกมที่สามารถใชเ้กมเพ่ือสรา้งภาพ
และเสียงเพื่อดงึดดูผูเ้ลน่ได ้จะมีโอกาสที่ผูเ้ลน่จะมีสมาธิ 
จดจอ่กบัการเลน่เกม และติดตามเนือ้หาการเรยีนรูไ้ด้
ไปจนถึงตอนจบ และบทสรุปทา้ยเกม เรยีกไดว้า่
เป็นชว่งเวลาทองแหง่การเรยีนรู ้(The Golden Time of Learning Moment)
เพราะ ณ ชว่งเวลาที่ผูเ้ลน่จดจอ่กบัการเลน่ ผูเ้ลน่ก็จะซมึซบัประสบการณท์ี่ไดร้บั
จากการเรยีนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพและจดจ าไดย้าวนานกวา่ 
(ส าหรบัผูน้  าเกม การเรยีนรูผ้่านการเลน่ไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นเสน้ตรงเสมอไป 
การเรยีนรูไ้มว่า่จะเป็นเรือ่งอะไรก็เรยีกวา่การเรยีนรู ้ดงัค  าของ วิลเลียม เชกสเปียร ์ ที่กลา่ววา่ 
“กหุลาบไมว่า่จะเรยีกวา่อะไร ก็ยงัคงความหอม ยงัคงเป็นกหุลาบ”)

สามเหล่ียมการเรียนรู้ กับบทบาทผู้น าเกม

Passive
Teaching
Methods

Participatory
Teaching
Methods
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ทีมงานออกแบบเกม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษส์ิทธิเด็กทุกทา่น 
ขอขอบคุณส าหรับโอกาสและความร่วมมืออยา่งดียิง่ในการร่วมกันสร้างสรรค์

เกม Safety Ranger Game ในคร้ังนี้

ทีมงานมูลนิธิศูนยพ์ทิกัษส์ิทธิเดก็

นางสาววาสนา เกา้นพรตัน์ ผูอ้  านวยการ
นางทองไพร  า ปุย้ตระกลู หวัหนา้ฝ่ายพฒันาเดก็และครอบครวั
นางมารษิฐ์ สธูป เจา้หนา้ท่ีโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็
นางสาวพนัธทิ์พย ์วฒันะพรพงษส์ขุ เจา้หนา้ท่ีโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็
นางสรุยีพ์ร อ  ามาตยม์นตร ี เจา้หนา้ท่ีโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็
นางสาวนชุนาฎ สขุเกต ุ นกัพฒันาครอบครวั
นางดารารตัน ์เพียรกิจ หวัหนา้ฝ่ายสื่อสารองคก์ร
นางสาวปราณิสา ธนทตัตานนท ์ เจา้หนา้ท่ีสื่อสารรณรงค์
นายธณฐั ชยัเวส เจา้หนา้ท่ีประสานงานตา่งประเทศ
นางสาวดารณี นฤดมพงศ ์ หวัหนา้ฝ่ายคุม้ครองสิทธิเดก็
นางสาววลีพร แกว้ชทูอง นกักฎหมาย
นายอศัฎา เครอืมาก นกักฎหมาย
นางสาวปทมุมา ปัญญาสิทธ์ิ นกัสงัคมสงเคราะห์
นางสาวศิรเิพชร สนธ์ินอ้ย นกัสงัคมสงเคราะห์
นางสาวฑณัฑิกา สวสัดิภ์กัดี ผูป้ระสานงานฝ่ายพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ดา้นการคุม้ครองเดก็
นางสาวบญุนิสา บญุประสพ หวัหนา้ฝ่ายบ าบดัฟ้ืนฟเูดก็และครอบครวั
นางสาวรชัวรรณ สิงหะเนติ ผูป้ระกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะหร์บัอนญุาต
นางสภุาพร รกัเพียร นกัพฒันาเดก็และครอบครวั
นางสาวเนตรชนก ปลกูปานยอ้ย นกัสงัคมสงเคราะห์
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เปิดด้วยส่ิงดีดี ชวนผู้เล่นท า EmotionฉLabelฉหรือติด Tagฉอารมณ์ก่อนเริ่มเล่นเกม เป็นการ Warmฉup
ลดก าแพง เปิดใจในการเรยีนรู ้ก่อนอธิบายวิธีการเลน่อยา่งกระชบั สัน้ ๆ งา่ย ๆ ตามสไตลข์องคณุเอง

เล่นด้วยใจทีฟู่ฟ่อง ดงัค ากลา่วที่วา่ “ตวัเรามีสิ่งใด เราก็ใหส้ิ่งนัน้ต่อผูอ่ื้น” หากคณุมีจิตใจที่เมตตา อ่อนโยน เต็ม
ไปดว้ยความปรารถนาที่ดี ระหวา่งการเลน่เกม บรรยากาศของเกม ก็จะเป็นไปตามสิ่งที่อยูใ่นตวัตนของคณุ

ปิดด้วยบรรยากาศทีด่ี และมุมมองในการน าไปใช้ หลงัจากที่ผูเ้ลน่ไดส้  ารวจจกัรวาลของเกม เรียนรูโ้ลกจ าลอง 
ผูเ้ล่นจะไดพ้บประสบการณท์ี่หลากหลาย ไดเ้รียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ผ่านการเล่น ผูเ้ล่นยังไม่ไดมี้ เวลาที่มากพอในการ 
กลั่นกรอง หรอื ตกผลกึสิ่งที่เรยีนรูท้ี่ผ่านมา การไดร้บัค  าถามดี ๆ กระตุน้ความคิด จะช่วยใหผู้เ้ล่นสามารถมองเห็น
สิ่งที่ไดเ้รยีนรูช้ดัเจนย่ิงขึน้ และเพ่ิมบทสนทนาเก่ียวกบัมมุมองของการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ จะเพ่ิมโอกาสใน
การลงมือท าไดม้ากขึน้ และพวกเขาจะมีความผกูพนักบัสิ่งที่พวกเขาคิดขึน้มาได ้สิ่งที่พวกเขาคน้พบดว้ยตนเอง

เรียนรู้ต่อเน่ือง ด้วยชุดค าถามงา่ย ๆ ทีจ่ะช่วยใหก้ารน าเกมครัง้ถัดไปของคุณยอดเยี่ยมยิ่งขึน้ไปอีก
หาเวลาสัก 2 - 3 นาท ีทบทวน ชุดค าถามนีกั้บตัวคุณเอง 3S (Start, Stop, Stay)

Start เพ่ือใหก้ารน าเกมครัง้ถดัไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันจะตอ้งเริม่ ........................................................................
Stop เพ่ือใหก้ารน าเกมครัง้ถดัไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันจะตอ้งหยดุ (ลด ละ เลิก) ..................................................
Stay เพ่ือใหก้ารน าเกมครัง้ถดัไปของฉันยอดเยี่ยม ฉันท า .......................................ไดด้ีอยูแ่ลว้ เก็บไวท้  าตอ่ ๆ ไป

Flow ทีด่ ีเมื่อใช้เกมเพือ่การเรียนรู้

START STOP STAY



ทมีออกแบบเกม

สร้างสรรคโ์ดย Awakening Creative และ Learning From Board Game
Team Director ธรากร กมลเปรมปิยะกลุ (พี่พงศ)์ 
Creative Director ปรชีา คุน้วานิช (โคช้เค)
Art Director สิรพิร เข็มแกว้ (พลอยแกว้)
Game Designer ปรชีา คุน้วานิช (โคช้เค) และ สิรพิร เข็มแกว้ (พลอยแกว้)
Artist พิมพล์กัษณ ์รชันะปกิจ (ออ้)

พิมพท์ี่ บริษัท กรังดป์รีซ ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

ดูคลิปแนะน าวิธีการเล่นเกม 
และรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี ่
www.safetyrangergame.com

มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเดก็
www.thaichildrights.org

979 ซอยจรัญสนิทวงศ ์12 แขวงวัดทา่พระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท.์ 0-2412-1196, 0-2412-0739 และ
0-2864-1421 โทรสาร. 0-2412-9833

e-mail : cpcrheadoffice1981@gmail.com
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