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บทคัดย่อ

การใช้เกมกระดานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เกมกระดานที่ชื่อ Disaster ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1979 จนถึงเกมกระดานที่ชื่อ
Hazagora ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ ในปี ค.ศ. 2015 เนือ่ งจากการใช้เกมกระดานเพือ่ สร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ช่วยสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกัน
และน�ำไปสูก่ ารสร้างความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนและสังคมได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยเหตุนกี้ ารน�ำเกมกระดาน
มาใช้เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละสร้างความตระหนักต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติจงึ เป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีค่ วรน�ำมาใช้ควบคูไ่ ปกับเครือ่ งมือหรือกิจกรรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยพิบตั ไิ ด้ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นมาของเกมกระดานและการประยุกต์เกมกระดานเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ค�ำส�ำคัญ: เกมกระดาน ความตระหนักรู้ทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ

Abstract

The use of board games for encouraging natural disaster preparedness has long been
implemented for past decades begun with the serious board game called “Disaster” which was
developed in 1979 to the latest version of disaster board game “Hazagora” developed by Belgian
researchers in 2015. Using board games to develop natural disaster preparedness awareness can
help support knowledge sharing about natural disaster among game players leading to better
cohesiveness and collaboration among people in communities and societies. Thus, using board
games for developing knowledge and natural disaster preparedness awareness deems to be an
effective tool that can be utilized along with other disaster preparedness tools and activities. This
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paper aims to study the history of board games and the implementation of board games for
building natural disaster preparedness awareness.
Keywords: Board Games, Natural Disaster Awareness, Natural Disaster, Disaster Management

บทน�ำ

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ เ มื่ อ เผชิ ญ หน้ า กั บ
สถานการณ์เหล่านัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูป้ ระสบกับภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงปัจจัยที่น�ำไปสู่
ภัยพิบัติและวิธีการที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ
(Mossoux et al., 2015) นอกจากนี้ วัฏจักรของการ
จัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร้อม
การป้องกัน การยับยั้ง การตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สะท้อนถึง
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน
หรือสังคมได้ด�ำเนินการวางแผนเพื่อลดผลกระทบของ
ภัยพิบัติและสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงการด�ำเนินการฟื้นฟูสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของภัยพิบัติเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557) ได้สังเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาความตระหนักรู้ต่อ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ พบว่า
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีด้วยกัน 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ที่
เกีย่ วข้องกับภยันตราย ทัศนคติตอ่ ภยันตราย การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ การฝึกปฏิบัติและซักซ้อม
การรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ การสร้ า งวั ฒ นธรรมการเตรี ย ม
ความพร้อม การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ การเล่าเรือ่ ง การใช้
เกมเกี่ยวกับภัยพิบัติ การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง
ประสบการณ์ ต รงจากภั ย พิ บั ติ ที่ ผ ่ า นมา การพู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับเรือ่ งภัยพิบตั กิ บั สมาชิกในครอบครัว

และความผูกพันกับชุมชนที่อยู่อาศัย (ระยะเวลา) เมื่อ
พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้พบว่า การใช้เกม
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความส�ำคัญเนื่องจาก
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ค วามรู ้ แ ละกระตุ ้ น
พฤติกรรมการยับยั้งป้องกันภัยพิบัติในเชิงบวกสามารถ
น�ำไปสู่การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพและลด
ความไม่แน่นอนหรือป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดได้เพราะ
เป็นเครื่องมือที่ไม่มีข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของระดับ
อายุหรือระดับการศึกษา ท�ำให้เกมทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยพิบตั ิ
ถูกพิจารณาว่าเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ห้ความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ สร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
(Clerveaux, Spence & Katada, 2008) นอกจากนี้
มีงานวิจัยจ�ำนวนไม่มากนักที่กล่าวถึงเรื่องการน�ำเกม
มาใช้พัฒนาความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(Spence, 2012) ด้วยเหตุนี้การน�ำเกมมาใช้เพื่อช่วย
ในการสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงเป็นเรื่องส�ำคัญและควร
ศึกษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ตามแนวคิดสมัยเก่า เกมโดยส่วนใหญ่ถูกน�ำมาใช้
โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความบั น เทิ ง เป็ น หลั ก
(Wiebenga, 2005) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มี
การน�ำเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
และการฝึกอบรมในองค์การเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากนักวิจยั
พบว่า เกมช่วยพัฒนาทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาทักษะด้านสติปญ
ั ญา
ทีช่ ว่ ยท�ำให้เข้าใจแนวทางทีบ่ คุ คลต้องเรียนรูเ้ พือ่ น�ำไปสู่
การสร้างความส�ำเร็จ ซึ่งทักษะดังกล่าว ได้แก่ ทักษะ
ความอดทนและความมีวินัยซึ่งควรได้รับการปลูกฝัง
ตัง้ แต่วยั เยาว์แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้รบั การปลูกฝัง

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มากเท่าทีค่ วร ซึง่ ทักษะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ความ
ส�ำเร็จมากกว่าเรื่องของการวัดระดับคะแนนทางด้าน
เชาว์ปัญญา (Mackay, 2013) ดังนั้นการน�ำเอาเกม
มาใช้กับเรื่องการพัฒนาความตระหนักรู้ต่อการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่มี
ความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงช่วยให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยตรงแล้ว แต่ยงั ส่งเสริมทักษะทีเ่ กีย่ วข้องต่อการสร้าง
พฤติกรรมทีต่ อ้ งการเมือ่ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอีกด้วย
หลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา เกมกระดาน (Board Game)
ได้รบั ความนิยมและครองความยิง่ ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกม
ต่อเนือ่ งยาวนาน อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของวิดโี อเกม
และเกมออนไลน์ทำ� ให้ความนิยมของเกมกระดานลดลง
และถูกคาดการณ์ว่าเกมกระดานคงไม่สามารถพลิกฟื้น
สถานการณ์กลับมาได้รับความนิยมได้อีกครั้งในโลก
ยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเล่มเกมผ่านช่องทางออนไลน์
มากกว่ า การเล่ น เกมในรู ป แบบเดิ ม ที่ มุ ่ ง เน้ น การมี
ปฏิสัมพันธ์กันทางกายภาพระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ทั้งที่
ในความเป็นจริงเกมกระดานเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนา
แนวคิดของวิดโี อเกมและเกมออนไลน์ตา่ งๆ ถึงแม้วา่ วิธกี าร
เล่นเกมกระดานจะมีลักษณะที่แตกต่าง รวมถึงการใช้
ระบบกลไกและวิธกี ารในการออกแบบเกมทีแ่ ตกต่างกัน
ก็ตาม (Silverman, 2013) อย่างไรก็ตามความนิยมของ
เกมกระดานเริ่มปรากฏให้เห็นมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยในประเทศไทยพบตัวอย่างของ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น�ำเอาเกมกระดานมาผสมกับการท�ำ
ธุรกิจร้านกาแฟโดยการเปิดร้านที่ชื่อว่า “ลานละเล่น”
ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการเล่นเกมกระดาน
พร้อมกับดื่มเครื่องดื่มที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ (ฐิติพล
ข�ำประถม, 2558) จากกระแสความนิยมของเกมกระดาน
ทีเ่ ริม่ กลับมาอีกครัง้ หนึง่ กอปรกับเป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� มา
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นจึ ง มี นั ก วิ จั ย และ
องค์การทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภัยพิบตั เิ ป็นจ�ำนวนมาก อาทิ
UNESCO และ UN/ISDR and UNICEF ได้พัฒนา
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เกมกระดานขึน้ เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคม
ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้ แ ละความรู ้
ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(Clerveaux, Spence, & Katada, 2008, 2010;
Mossoux et al., 2015) ด้วยเหตุนี้บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเป็นมาของเกมกระดานและ
การประยุกต์ใช้เกมกระดานเพือ่ การสร้างความตระหนักรู้
ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยครอบคลุมประเด็นในการน�ำเสนออันประกอบไปด้วย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ความเป็นมาและความส�ำคัญของเกม
กระดาน ประเภทของเกมกระดาน และเกมกระดานเพือ่
การสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและความตระหนักรูต้ อ่
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

International Decade for Natural Disaster
Reduction (1995) ได้ระบุถึงองค์ประกอบส�ำคัญ
3 ประการของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย
1) มีการเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติทรี่ นุ แรง 2) การเกิด
เหตุการณ์ทางธรรมชาติในสถานที่ที่มีคนจ�ำนวนมาก
อาศัยอยู่ และ 3) คนเหล่านั้นเกิดความตระหนกตกใจ
ต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากเกิดขึน้ อย่างฉับพลันและ
รุนแรง ซึง่ เหตุการณ์ทางธรรมชาติทรี่ นุ แรงอาจเป็นสาเหตุ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
บางอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติอาจ
มีสาเหตุมาจากน�ำ้ มือของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ปริมาณฝน
ทีต่ กมากหรือน้อยอาจเป็นสาเหตุของปัญหาน�ำ้ ท่วมหรือ
ภัยแล้ง ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
แต่ถา้ วิเคราะห์ในเชิงลึกอาจพิจารณาได้วา่ ปัญหาน�ำ้ ท่วม
หรือภัยแล้งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คนไม่ได้ให้ความ
ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น
การใช้นำ�้ มากเกินความจ�ำเป็นหรือการตัดต้นไม้มากเกินกว่า
ทีธ่ รรมชาติจะสร้างกลับมาได้ใหม่ซงึ่ อาจส่งผลให้ดนิ ไม่มี
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559

ความชุ ่ ม ชื้ น มากเพี ย งพอในการดู ด ซั บ น�้ ำ เมื่ อ ฝนตก
ในปริมาณที่มากท�ำให้เกิดน�้ำท่วมได้ ทั้งนี้การท�ำลาย
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแนวปะการัง ป่าไม้ หรือพืชตาม
แนวภูเขาทั้งหลายถือเป็นการน�ำเอาเครื่องกีดขวางทาง
ธรรมชาติทชี่ ว่ ยปกป้องสิง่ มีชวี ติ จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ ภัยแล้ง หรือดินโคลนถล่ม
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติสว่ นหนึง่
เกิดขึ้นมาจากการกระท�ำของคนในสังคมเองด้วย
การสร้ า งความปลอดภั ย ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ
หลีกเลีย่ งจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัย
ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (International Decade
for Natural Disaster Reduction, 1995)
1) การตระหนักรู้ (Be aware) คือ ทราบเกี่ยวกับ
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของพื้ น ที่ ที่ อ าศั ย อยู ่ โ ดยถาม
รายละเอียดหรือข้อมูลจากครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน
หรือบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนัน้ มาก่อนเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและลักษณะ
กายภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ด้วย
2) การแบ่งปัน (Share) เป็นการใช้เรื่องของการ
วาดภาพเพือ่ วาดภาพแผนผังหรือแผนทีช่ มุ ชนทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของตน รวมถึงการท�ำแผ่นปิดประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออาศัยช่องทาง
ต่างๆ ในชุมชนหรือสังคม อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ตในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่บุคคลอื่น
3) เตรียมความพร้อม (Prepare) เป็นการเตรียม
สถานที่เพื่อใช้ในการหลบภัยเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ มีการซักซ้อมรับมือกับสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
ที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้รับมือ
เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น
การพัฒนาองค์ประกอบดังกล่าวสามารถด�ำเนินการ
ได้ภายในชุมชนหรือองค์การแต่ละแห่งผ่านกิจกรรมการ
สร้างความตระหนักรูต้ อ่ ภัยพิบตั ิ (Disaster Awareness
Initiatives) เช่น การเยีย่ มชมหมูบ่ า้ นเพือ่ จัดการเสวนา

เรื่องการตระหนักรู้ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภายในชุมชนหรือห้องสมุดในชุมชน นอกจากนี้อาจ
ด�ำเนินการในลักษณะบูรณาการโดยมีการก�ำหนดสัปดาห์
แห่งความตระหนักรู้ทางภัยพิบัติ มีการส่งข้อความ
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติลงทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มีการจัดประกวด
แผ่นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้
ในโรงเรียนหรือชุมชน รวมถึงมีการซักซ้อมเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทอี่ าจเกิดขึน้
นอกจากนี้ อ าจมี ก ารบู ร ณาการเรื่ อ งการสร้ า งความ
ตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้ากับเรื่องสุขภาพ
ของคนในชุ ม ชนอี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย (International
Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies, 2000) นอกจากนี้การน�ำเกมมาใช้เป็น
ส่ว นประกอบในการพัฒนาเรื่องของการสร้างความ
ตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การพัฒนาทักษะการรับมือ
ต่อภัยพิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะกับกลุม่
เยาวชนทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมชนและสังคมในอนาคต
ข้างหน้า (Clerveaux, Spence & Katada, 2008;
Spence, 2012)
ประเทศไทยในฐานะที่ ป ระสบกั บ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติอย่างต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ทัง้ วาตภัย
อุทกภัย หรือทุพภิกขภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์
อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศเมื่ อ
พ.ศ. 2554 ซึ่งกระทบเป็นวงกว้างมากกว่า 40 จังหวัด
มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และมีการประมาณการณ์
ความเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท
ถึงแม้วา่ มหาอุทกภัยครัง้ นีม้ สี าเหตุจากพายุนกเตนทีท่ ำ� ให้
เกิดฝนตกหนักในหลายพืน้ ทีใ่ นภาคเหนือและภาคอีสาน
แต่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อาจลดลงได้มากกว่านีถ้ า้ ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติมากเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
การสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม
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รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยยังไม่ได้ท�ำ
อย่างจริงจังผ่านการให้การศึกษาในระบบการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานอย่างทีค่ วรเป็น แต่เน้นการให้ความรูผ้ า่ นการจัด
โครงการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ซึง่ การกระท�ำ
ให้ลกั ษณะนี้ ไม่สามารถสร้างความต่อเนือ่ งในการพัฒนา
การสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
การสร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคต
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ถึงแม้วา่ วิธกี ารในการสร้าง
ความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติจะมีหลากหลายวิธี อาทิ การฝึกอบรม
การซักซ้อม การเล่าเรื่อง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
แต่ดเู หมือนว่ามีการน�ำวิธกี ารเหล่านีม้ าใช้อย่างแพร่หลาย
ในสังคมไทยพอสมควร แต่ในส่วนของการน�ำเกมกระดาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ม าใช้
เพือ่ สร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังมีอยู่จ�ำกัด และดูเหมือนว่า
การพั ฒนาเกมกระดานทางภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่
เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยโดยคนไทยยังเป็นเรื่องใหม่ที่ควร
ได้รับการพัฒนาต่อไป

ความเป็นมาและความส�ำคัญของเกมกระดาน

เกมกระดานเป็ น เกมที่ มั ก เล่ น โดยวางบนโต๊ ะ
อันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ใช้วางหรือเคลื่อนที่ในจุดที่
ก�ำหนดบนกระดานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหรือกติกาของเกม
ซึ่งรูปแบบของเกมกระดานอาจขึ้นอยู่กับการวางแผน
ทั้ ง หมด หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของโชคหรื อ โอกาส
(จากการโยนลูกเต๋า) หรือการผสมผสานทั้งสองแบบ
เข้าด้วยกัน เกมกระดานส่วนใหญ่มกั มีเป้าหมายหรือจุด
แห่งชัยชนะ (Victory Point) ที่ผู้เล่นต้องบรรลุให้ได้
แนวคิดของการพัฒนาเกมกระดานในยุคแรกแสดงให้
เห็นถึงการต่อสูร้ ะหว่างผูเ้ ล่นสองฝ่ายทีม่ ผี ลของการแพ้ชนะ
ซึ่งเกมกระดานในยุคปัจจุบันยังคงพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดการเอาชนะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเช่นเดียวกัน
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โดยตัดสินจากจ�ำนวนชิน้ ส่วนส�ำหรับการเล่นเกมทีเ่ หลือ
หรือจากต�ำแหน่งแห่งชัยชนะ หรือจากการนับคะแนน
เป็นต้น (Wikipedia, 2015)
เมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์
ได้พฒ
ั นาเกมกระดานทีเ่ รียกว่า “Senet” ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ตามหลักฐานที่ปรากฏจากการขุดค้นจากหลุมฝังศพ
โบราณ เกม Senet มีความคล้ายคลึงกับเกมในยุคปัจจุบนั
ทีช่ อื่ “Backgammon” ซึง่ จากข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
พบว่า มีการเล่นเกม “Backgammon” มาตั้งแต่ยุค
โบราณของอิหร่านเมือ่ ประมาณ 3,000 ปีกอ่ นคริสตกาล
โดยเกมนีใ้ ช้ลกู เต๋าทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับลูกเต๋าทีใ่ ช้เล่น
เกมในปัจจุบนั ในช่วง 1,500 ปีกอ่ นคริสตกาล มีหลักฐาน
ค้นพบว่า ประชาชนในยุคราชวงศ์ชางของจีนได้มีการ
เล่นเกมกระดานทีช่ อื่ ว่า “Liubo” แต่ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ น่ชดั
ว่าเกี่ยวกับกติกาในการเล่น หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่นานนักประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็น
ยุคกลางช่วงที่ 2 ของอียปิ ต์มกี ารค้นพบว่า คนในยุคนัน้
เล่ น เกมที่ พั ฒ นามาจากทางทวี ป แอฟริ ก าที่ ชื่ อ ว่ า
“Mancala” ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่พบข้อมูล
แน่ชดั เกีย่ วกับการเล่นเกมกระดานจนกระทัง่ ช่วง 548 ปี
ก่อนคริสตกาลพบหลักฐานทีว่ า่ คนจีนนิยมเล่นเกมกระดาน
ทีเ่ รียกว่า “โกะ” และเริม่ ต้นเล่น “หมากรุกจีน” ในช่วง
400 ปีกอ่ นคริสตกาลซึง่ เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับประชาชน
ในอินเดียและเอเชียตอนกลางที่เรียนรู้การเล่นหมากรุก
หลังจากนัน้ การประดิษฐ์เกมกระดานเริม่ พัฒนาขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องโดยในช่วงปี ค.ศ. 300-500 ได้มีการประดิษฐ์
เกมกระดานที่ชื่อว่า “Parcheesi” ในประเทศอินเดีย
และเริ่มมีการพัฒนาเกมบันไดงูขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1200
(Carr, 2015) เกมกระดานถือว่าเป็นการปฏิวัติในการ
เล่นเกมโดยเริม่ ต้นในการน�ำเอาส่วนประกอบทัง้ หมดทีใ่ ช้
ในการเล่นเกมเข้ามาผนวกกันและออกแบบส่วนประกอบ
เหล่านัน้ เป็นเสมือนตัวแทนของสิง่ ทีอ่ ยูจ่ ริงในสังคม เช่น
ตัวม้าในเกมหมากรุกหรือตัวบ้านที่ใช้เล่นในเกมเศรษฐี
เป็นต้น ตัวอย่างเกมกระดานที่เก่าแก่หลายพันปี ได้แก่
หมากรุก โกะ หรือหมากรุกญี่ปุ่น (Shogi) ถูกพิจารณา
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ว่าเป็นแบบฝึกปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการก�ำหนด
ยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการต่อสู้ จะเห็นได้ว่าพัฒนาการ
ของเกมกระดานซึ่ ง มี ม านานกว่ า หลายพั น ปี ไ ม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อสร้างความสนุกสนานหรือความ
บันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องการพัฒนาทักษะ
ทางด้านความคิดและการวางแผนในแง่มมุ ทีห่ ลากหลาย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเกมกระดาน
แต่ ล ะประเภทว่ า ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองเรื่ อ งใด
ซึง่ การพัฒนาเกมกระดานเพือ่ การศึกษาหรือการพัฒนา
ความรู้เฉพาะด้านส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ปรากฏให้เห็นได้ในหลากหลายสถาบันหรือองค์การ เช่น
การน�ำเกมกระดานมาใช้ในการให้การศึกษาแก่เด็กในชัน้
ปฐมวัยเพื่อกระตุ้นทักษะความคิดเกี่ยวกับการค�ำนวณ
หรือในโรงเรียนแพทย์มีการน�ำเอาเกมกระดานมาใช้
เพื่อช่วยให้นักศึกษาทางด้านเภสัชเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ เป็นต้น (Hawkinson, 2013)

ประเภทของเกมกระดาน (Types of Board
Games)

Silverman (2013) ได้แบ่งประเภทของเกมกระดาน
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1) เกมครอบครั ว หรื อ เกมกระดานแบบดั้ ง เดิ ม
(Family Games and Classic Board Games)
เกมกระดานลั ก ษณะนี้ ต ้ อ งการผู ้ เ ล่ น แข่ ง ขั น กั น บน
กระดานหรือเดินตามเส้นทางในกระดานจนถึงจุดหมาย
ปลายทางทีก่ ำ� หนดไว้ในกระดาน บางครัง้ อาจมีเรือ่ งระบบ
การให้คะแนนเข้ามาเกีย่ วข้อง ซึง่ เกมกระดานประเภทนี้
มักขึ้นอยู่กับเรื่องของโชคและไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้
กลยุทธ์เหมือนกับเกมกระดานสมัยใหม่ เกมกระดาน
ลักษณะนีเ้ หมาะสมส�ำหรับกลุม่ ทีต่ อ้ งการมีประสบการณ์
ในการเล่นเกมด้วยกันหรือต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
ตัวอย่างเกมประเภทนี้ เช่น เกมบันไดงู (Snakes and
Ladders)
2) เกมแบบยุโรป (Euro-Style Games) เป็นเกม
กระดานที่เน้นการเดินไปสู่จุดแห่งชัยชนะ การได้มา

ซึ่งทรัพยากรแห่งอ�ำนาจที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับชัยชนะ
ซึง่ Pulsipher (2006) ได้กล่าวถึงลักษณะของเกมกระดาน
แบบยุโรปว่าต้องประกอบด้วยลักษณะส�ำคัญอย่างใด
อย่างหนึง่ ใน 13 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย เกมส่วนใหญ่
ใช้เวลาในการเล่นไม่เกิน 1 ชั่วโมง กฎกติกาไม่ซับซ้อน
ผูเ้ ล่นต้องการทางเลือกทีม่ เี หตุมผี ลในการเล่นแต่ละรอบ
มีความไม่แน่ชัดของข้อมูล (เนื่องจากมีผู้เล่นหลายคน)
ไม่มีการก�ำจัดผู้เล่นออกจากเกม เน้นความสงบไม่สร้าง
ความขัดแย้ง ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กันโดยปราศจากความ
ขัดแย้งที่ชัดแจ้ง ระยะเวลาในการรอเล่นเกมของผู้เล่น
ไม่นานมากนัก มีชนิ้ ส่วนเช่นไพ่หรือตัวนับจ�ำนวนไม่มาก
เกินไป ส�ำหรับผูเ้ ล่นในการปรับเปลีย่ นในแต่ละรอบของ
การเล่น มีสสี นั สดใสน่าสนใจ เกมมีลกั ษณะเป็นนามธรรม
ไม่ยดึ ติดว่าประเด็นหลักของการเล่นคืออะไร ไม่เน้นการใช้
ลูกเต๋า และมีกลไกในการให้คะแนนในเชิงบวกดี (ผู้เล่น
มีคะแนนที่ดีขึ้นในแต่ละรอบของการเล่น) ตัวอย่างเกม
ประเภทนี้ เช่น เกมโรงงานไฟฟ้า (Power Grid)
3) เกมการสร้างชุดไพ่ (Deck-Building Games)
เป็นเกมกระดานทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับเกมแลกเปลีย่ นไพ่
(Trading Card Games: TCGs) ที่ผู้เล่นจะได้รับชุดไพ่
เพื่อใช้ในระหว่างการเล่น แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่
ผูเ้ ล่นในเกมการสร้างชุดไพ่ทงั้ หมดเล่นจากการสะสมไพ่
ที่เหมือนกันทั้งหมดและการสร้างชุดไพ่เริ่มขึ้นในฐานะ
ส่วนหนึ่งของเกม เกมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะให้ไพ่ที่
แตกต่างกันมา 15-20 แบบ แต่มเี พียงแค่ 10 แบบเท่านัน้
ทีใ่ ช้ในการเล่นแต่ละครัง้ ซึง่ ท�ำให้เกมสร้างมูลค่าในการ
เล่นซ�ำ้ เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากผูเ้ ล่นต้องสร้างชุดไพ่ได้จาก
การซือ้ ไพ่ทเี่ หลืออยูใ่ นกองกลาง เกมประเภทนีจ้ ะจบลง
เมื่อจ�ำนวนไพ่ที่ต้องการหมดลง หรือในสถานการณ์ที่
เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น ตัวอย่างเกมประเภทนี้ เช่น เกม
สร้างอาณาจักร (Dominion)
4) เกมวางแผนแบบนามธรรม (Abstract Strategy
Games) เกมลักษณะนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นสองฝ่าย
ได้แข่งขันกันโดยการหากลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อเอาชนะ
ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ เกมลักษณะนีใ้ ช้การวางต�ำแหน่งของ
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ชิ้นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเล่นเกม
โดยเฉพาะ ไม่ได้ใช้ลูกเต๋าหรือไพ่เหมือนเกมกระดาน
แบบอื่น ตัวอย่างของเกมประเภทนี้ ได้แก่ หมากรุก
(Chess) หรือหมากฮอส (Checker)
5) เกมวางแผน (Strategy Games) เป็นเกมกระดาน
ที่เน้นความส�ำคัญของตัวกระดานและเรื่องราวต่างๆ
ที่ช่วยท�ำให้เกมสามารถด�ำเนินไปได้ เกมลักษณะนี้
ส่วนใหญ่เกีย่ วกับการเล่นทีเ่ น้นการแข่งขันหรือการร่วมมือ
เป็นอย่างมากเพือ่ บังคับให้ผเู้ ล่นสร้างพันธมิตรหรือก�ำจัด
คูแ่ ข่งตลอดการเล่นเกม ซึง่ เกมประเภทนีใ้ ช้เวลาในการเล่น
นานหลายชัว่ โมง ตัวอย่างเกมประเภทนี้ เช่น เกมสงคราม
(Risk)
6) เกมวางแผนที่ เ น้ น การใช้ ไ พ่ (Card-Based
Strategy Games) เป็นเกมวางแผนที่ใช้ไพ่เป็นหลัก
ในการเล่นเกมโดยผู้เล่นใช้ไพ่เพื่อได้มาซึ่งโอกาสและ
ความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือผลประโยชน์ทเี่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เกม
ประเภทนี้อาศัยเรื่องของการสุ่มหรือโชคเป็นหลักใน
การเล่น เป้าหมายของเกมลักษณะนีข้ นึ้ อยูก่ บั การเคลือ่ นที่
ไปสูจ่ ดุ แห่งชัยชนะโดยความพยายามทีจ่ ะเล่นชุดไพ่ทถี่ กู
ก�ำหนดมาเพื่อใช้ส�ำหรับเกมแต่ละเกมให้หมด หรือท�ำ
การขจัดผูเ้ ล่นทีเ่ ฉพาะเจาะจงออกจากเกม ตัวอย่างเกม
ประเภทนี้ เช่น เกมแข่งสร้างอารยธรรม (7 Wonders)

การใช้ เ กมกระดานเพื่ อ การสร้ า งความ
ตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ถึงแม้วา่ การพัฒนาเกมกระดานได้มกี ารด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งยาวนานหลายพันปีกอ่ นคริสตกาล แต่จาก
หลักฐานที่ปรากฏพบว่า มีการน�ำเกมมาใช้ในเรื่องของ
การพัฒนาความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา โดยสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาจากเกมกระดาน
ที่กล่าวถึงคือ เกมกระดานเหล่านั้นไม่ใช่เกมกระดาน
ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเน้นความบันเทิงเป็นหลัก แต่เป็น
เกมกระดานทีเ่ ป็นเกมเน้นความจริงจัง (Serious Game)
ซึง่ ถูกออกแบบขึน้ เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ความ
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ตระหนักรู้ในประเด็นที่ส�ำคัญ ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่
เพือ่ ความบันเทิงหรือเพลิดเพลิน แต่ใช้กระบวนการของ
เกมรวมกลุ่มและจูงใจผู้เล่นเข้าด้วยกันในการแบ่งปัน
ความรู้ (Mossoux et al., 2015) โดยบริษัทผลิตเกม
กระดานทีเ่ ก่าแก่มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลกอย่าง Parker
Brothers ได้ออกแบบและผลิตเกมทีช่ อื่ ว่า “Disaster”
ขึ้นในปี 1979 ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกทักษะเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ทหี่ ลากหลายทัง้ จากภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากมนุษย์
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเกมกระดานที่
ผลิตขึน้ โดยบริษทั เอกชนเพือ่ วัตถุประสงค์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องภัยพิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 80 ไม่ปรากฏข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมกระดานเพื่อสร้างความรู้
และความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ ในช่วงทศวรรษที่ 90 International
Decade for Natural Disaster Reduction หรือ
IDNDR ได้พัฒนาเกมกระดานที่ชื่อว่า Save Natalie!
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจและเรียนรูแ้ ก่ผเู้ ล่น
ในการปกป้องตนเองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถึงแม้
ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการพัฒนาเกมกระดานที่เกี่ยวกับ
เรือ่ งภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติไม่มากนัก แต่ยงั มีการส่งเสริม
เรื่องของการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส�ำหรับเด็ก
ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมเพื่อใช้เตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึง
มีการพัฒนาเกมในรูปแบบของวิดีโอเกมที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ที่แตกต่างกัน อาทิ แผ่นดินไหว น�้ำท่วม พายุไซโคลน
และไฟป่า เป็นต้น ซึง่ สามารถเล่นเกมภัยพิบตั นิ ใี้ นระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ www.stopdisastergame.
org (International Finance Corporation, 2011)
การขาดช่วงของการพัฒนาเกมกระดานที่เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบตั อิ าจเป็นเพราะกระแสของเกมกระดานในช่วงเวลา
ดังกล่าวลดลง รวมถึงการมีเกมประเภทอืน่ เข้ามาแทนที่
อย่างไรก็ดีเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เกิดขึน้ หลายครัง้ ในหลากหลายพืน้ ที่ กอปรกับเกมกระดาน
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กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท�ำให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
และนักวิชาการทางด้านภัยพิบตั ไิ ด้กลับมาให้ความสนใจ
ต่อการพัฒนาเกมกระดานเพือ่ ใช้ในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ดังตารางที่ 1
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง เกมกระดานที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้
พัฒนาความรูแ้ ละความตระหนักรูต้ อ่ การรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติของเด็กและผูใ้ หญ่ ตัวอย่างเช่น UN/ISDR
and UNICEF ได้พฒ
ั นาเกมกระดานทีช่ อื่ ว่า “Riskland”
ออกมาเมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เล่น
เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ต้องด�ำเนินการเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ของภัยพิบัติที่มีต่อโรงเรียนและชุมชนของตน และในปี
ค.ศ. 2007 UNESCO ได้พัฒนาเกมกระดานที่ชื่อว่า
“Disaster master: natural disaster preparedness
game” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นเกมเข้าใจว่า
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติคอื อะไร และต้องมีการด�ำเนินการ
อะไรบ้างเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาตินั้น
ซึง่ วัตถุประสงค์คล้ายกับเกม “Riskland” แต่ทแี่ ตกต่าง
คือ เกมนี้สามารถเล่นได้กับกลุ่มคนทุกวัย เกมกระดาน
ทีเ่ กีย่ วกับภัยพิบตั เิ หล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นประเภทเกมกระดาน
แบบดั้งเดิมที่เดินไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยมีการใช้
ลูกเต๋าประกอบในการเคลือ่ นทีข่ องผูเ้ ล่น นอกจากนีย้ งั มี
การน�ำเอาชุดไพ่คำ� สัง่ มาประกอบในการเล่นเกมเมือ่ ผูเ้ ล่น
เดินเข้าไปในช่องพิเศษที่ถูกออกแบบไว้ในเกมด้วย
Clerveaux, Spence & Katada (2008, 2010)
ได้พัฒนาเกมการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติที่ชื่อ
Disaster Awareness Game หรือ DAG ซึ่งเป็นเกม
กระดานที่ผู้เล่นเดินตามช่องที่ก�ำหนดไว้จากการโยน
ลูกเต๋าเพื่อใช้ประเมินและส่งเสริมความตระหนักรู้ของ
เยาวชนในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า เกมการสร้างความตระหนักรูช้ ว่ ยส่งเสริม
ความรูแ้ ก่เยาวชนเกีย่ วกับภยันตราย เพิม่ ความตระหนัก
ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการใช้เกมประเภทนี้
มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากพอทีจ่ ะดึงดูดการมี
ส่วนร่วมของผู้เล่น นอกจากนี้ Clerveaux, Spence &

Katada (2008, 2010) ยังได้ระบุวา่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือบุคคลที่สนใจสามารถน�ำ Disaster Awareness
Game หรือ DAG ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียง
เพื่อวัดระดับการตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติภายในกลุ่มที่
หลากหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ กลุ่มเพศ
ที่แตกต่างกัน หรือกลุ่มที่มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้
นอกจากนี้ Mossoux et al. (2015) ได้พฒ
ั นาเกม
ที่ชื่อว่า Hazagora ซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับธรณีพิบัติ
ที่เกิดจากภูเขาไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
การเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ล่น โดยน�ำ
ไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนในประเทศเบลเยี่ยมรวมถึง
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการ
ความเสี่ยงในหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่า เกมนีม้ คี วามเหมาะสมและช่วยผูเ้ ล่นให้มี
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติและธรณีพิบัติ
มากยิง่ ขึน้ Mossoux et al. (2015) มองว่า การพัฒนา
เกมกระดานช่วยน� ำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มากกว่ า การเรี ย นการสอน
แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ในหลายประเทศที่มีปัญหาเรื่อง
ของการเชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และเรื่ อ งของ
การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้เกมกระดาน
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาทักษะ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของผูเ้ ล่นเกมนีพ้ บว่า
ผู้เล่นโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ
อยู่บ้างแล้วก่อนเล่นเกม แต่ภายหลังจากเล่นเกมพบว่า
ผูเ้ ล่นมีความรูม้ ากยิง่ ขึน้ นอกจากนีป้ ระชาชนทีม่ คี วามรู้
ไม่ ม ากนั ก เกี่ ย วกั บ ธรณี พิ บั ติ ห รื อ ภั ย พิ บั ติ มี ค วามรู ้
มากขึน้ หลังจากได้เล่นเกม Hazagora ส�ำหรับประชาชน
ที่เผชิญกับธรณีพิบัติในชีวิตประจ�ำวัน เกมนี้ช่วยน�ำไปสู่
การอภิปรายร่วมกันทีช่ ว่ ยในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ทีมผู้พัฒนาเกมนี้ยังระบุด้วยว่า
เกมจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องธรณีพิบัติและภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้เล่นคนเดิม
ท�ำการเล่นซ�้ำหลายรอบ อย่างไรก็ตามส�ำหรับบุคคลที่
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ไม่เคยเล่นเกมกระดานมาก่อนอาจต้องใช้เวลาในการท�ำ
ความเข้าใจกับกติกาการเล่นเกมมากขึน้ ซึง่ ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับทีมผูพ้ ฒ
ั นาเกมมองว่า ในอนาคตคงมีการพัฒนา
เกมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับกลุ่มพื้นที่หรือกลุ่ม
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะนี้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเกมของ Hawkinson
(2013) ที่ระบุว่า ประสบการณ์ในการเล่นเกมขึ้นอยู่กับ
ตัวเกมและตัวผู้เล่น โดยประสบการณ์ได้รับเมื่อผู้เล่น
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้เล่นคนอื่น ซึ่งพลวัต
ของผู้เล่นเกมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
กลยุทธ์ โชค และทักษะและความรู้ ในขณะที่พลวัต
ของเกมขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ ได้แก่ หัวข้อ
ของเกม กลไกหรือวิธีการเล่น และเรื่องราวของเกม
ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้น�ำไปสู่มุมมองที่ชัดเจนส�ำหรับแนวคิด
ในการออกแบบเกม
การใช้เกมกระดานเพือ่ พัฒนาทักษะและการเตรียม
ความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้มี
การด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี ถึงแม้จะมี
บางช่วงที่ไม่ปรากฏเกมกระดานที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ
แต่ก็อาจจะมีการน�ำเกมประเภทอื่น เช่น วิดีโอเกม
หรือเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ส�ำหรับการพัฒนา
ความรูแ้ ละความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการใช้เกมกระดานเพือ่
สร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติสามารถขจัดข้อจ�ำกัดบางประการใน
บางพื้นที่ที่ห่างไกลที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เล่นเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างความสามัคคีและการ
ร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนและสังคมได้ดียิ่งขึ้นกว่าการ
เรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์
การใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อ
การเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่
เกมกระดานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือ
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กับอุทกภัย ทั้งนี้เนื่องจากอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย และจากความรุนแรงของ
มหาอุทกภัยเมือ่ ปี 2554 สะท้อนให้เห็นว่า การให้ความ
ส�ำคัญต่อการน�ำเอาเครื่องมือนี้มาใช้น่าจะช่วยสร้าง
ประสบการณ์และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันของ
ประชาชนในชุมชนและสังคมที่น�ำไปสู่การสร้างความ
ตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนีจ้ งึ เสนอ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเกมกระดานที่เกี่ยวกับ
อุทกภัยเพื่อน�ำไปใช้สร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของคนในชุมชน
และสังคม ซึ่งการพัฒนาเกมกระดานที่เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบัติขึ้นเองน่าจะช่วยท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพ
ความเป็นอยูข่ องคนในประเทศมากยิง่ ขึน้ และเชือ่ มโยง
ต่อวัฒนธรรมความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนและสังคมของ
ประเทศไทยได้ดกี ว่าน�ำเอาเกมกระดานของต่างประเทศ
มาใช้ นอกจากนีย้ งั ช่วยพัฒนาองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับเรือ่ ง
ภัยพิบัติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น น�ำไปสู่การสร้างความ
ตื่นตัว ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและแวดวงวิช าการ
ต่อการพัฒนาความรู้เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาการสร้างความ
ตระหนักรูแ้ ละความรูต้ อ่ การรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ต่อไปในอนาคต

บทสรุป

เกมกระดานได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อน
คริสตกาลต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
การใช้เกมกระดานเพื่อพัฒนาทักษะและการเตรียม
ความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอาจมีการ
เริม่ ต้นอย่างจริงจังในช่วง 30 กว่าปีทผี่ า่ นมา จากหลักฐาน
ที่ปรากฏพบว่า เกม Disaster (1979) ผลิตโดยบริษัท
Parker Brothers น่าจะเป็นเกมกระดานในยุคแรกๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเล่น
เพือ่ ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการพัฒนาทักษะ
ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่แตกต่างกัน
หลังจากนัน้ การพัฒนาเกมกระดานเพือ่ เตรียมความพร้อม

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รับมือต่อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติได้มกี ารด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งมาตลอดหลายสิบปี ทัง้ นีเ้ พราะการใช้เกมกระดาน
เพือ่ สร้างความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติระหว่างผู้เล่น
ด้วยกัน ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความสามัคคีและการร่วมแรง
ร่วมใจกันในชุมชนและสังคมได้ดียิ่งขึ้นกว่าการเรียนรู้
ผ่ า นเกมออนไลน์ ที่ อ าจมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งของการมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงกายภาพของผู้เล่น ด้วยเหตุนี้การน�ำ
เกมกระดานมาใช้เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความ
ตระหนักต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่น�ำมาใช้

ควบคู่ไปกับแนวทางหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้
นอกเหนือจากการน�ำเกมกระดานมาใช้ในการสร้าง
ความตระหนักรูต้ อ่ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติแล้ว บทความนี้ยังเสนอให้พัฒนาเกม
กระดานภัยพิบัติที่มุ่งเน้นเรื่องอุทกภัยเพื่อน�ำมาปรับใช้
ในสังคมไทย เนือ่ งจากประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์
อุทกภัยบ่อยครั้ง

กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ ขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับการเขียน
บทความนี้

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุกวัย

International Decade
for Natural Disaster
Reduction (1995)

Save Natalie!

ระดับอายุ
(ที่เหมาะสม)
8 ปีขึ้นไป

ผู้ผลิต/ปีที่ผลิต/
ตัวอย่างภาพ

Disaster (1979) Parker Brothers (1979)

ชื่อเกม

ค�ำอธิบายลักษณะของเกม

ส่วนประกอบของเกม

เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ เป็นเกมกระดานที่ตรงกลางของกระดานมีภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิง
แก่ผู้เล่นในการปกป้องตนเองจาก ที่ช่อื นาตาลี นั่งอยู่ใต้โต๊ะ เกมนี้เหมาะส�ำหรับผู้เล่นตั้งแต่ 2 คน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขึ้นไป โดยผู้เล่นเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นในช่องหมายเลข 1 ไปตาม
ช่องต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ตามทิศทางการเดินของเข็มนาฬิกา โดยการ
โยนลูกเต๋า ผู้เล่นคนใดที่ไปถึงจุดกึ่งกลางของเกมที่มีนาตาลีอยู่
ได้ก่อนถือว่าสามารถช่วยนาตาลีได้ส�ำเร็จ จะเป็นผู้ชนะในการ
แข่งขัน ในเกมนี้ครอบคลุมการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายเรื่อง อาทิ พายุไซโคลน น�้ำท่วม แผ่นดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด นอกจากนี้ในเกมยังมีช่องพิเศษต่างๆ ที่ผู้เล่น
ต้องปฏิบัติตามถ้าเดินตกในช่องนั้น เช่น ตกในช่องที่มีรูปนาตาลี
ให้หยิบไพ่อุปกรณ์จำ� เป็นได้ 1 ใบ และได้สิทธิในการโยนลูกเต๋า
อีกครั้ง หรือถ้าตกไปในช่องฟ้าผ่า ผู้เล่นต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้น
อีกครั้ง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้แก่ กระดาน
ลูกเต๋า 2 ลูก มีตวั ก�ำหนดจุดของผูเ้ ล่น
แต่ละคน (Marker) มีชุดไพ่อุปกรณ์ที่
จ�ำเป็น 10 ใบต่อหนึ่งส�ำรับ (สามารถ
ท�ำเพิ่มเองได้ถ้ามีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้น)
ประกอบด้วย อาหารและน�้ำสะอาด
2 ใบ ไฟฉายพร้อมถ่าน 2 ใบ วิทยุ
พกพา 2 ใบ ชุดปฐมพยาบาล 2 ใบ
และรองเท้า 2 ใบ มีชุดไพ่ภารกิจ
6 ใบต่อหนึ่งส�ำรับ

เพือ่ ฝึกทักษะในการเอาตัวรอด เหมาะกับผู้เล่น 2-6 คน แต่เกมจะดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเกมกระดานที่ประกอบด้วย
จากภัยพิบัติในสถานการณ์ที่
เมื่อเล่นโดยผู้เล่น 6 คนพร้อมกัน โดยผู้เล่นต้องสะสมเบี้ย
ลูกเต๋าและเบี้ยแห่งการอยู่รอด
หลากหลาย เช่น เรือเดินสมุทรจม (Survival Chip) ให้ได้ 6 อันถึงจะเป็นผู้ชนะ
(Survival Chip)
แผ่นดินไหว เครื่องบินตก และ
ตึกระฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์ของเกม

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกมกระดานที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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UN/ISDR and UNICEF
(2004)

UNESCO Asia
(2007)

Disaster
master:
natural
disaster
preparedness
game

ผู้ผลิต/ปีที่ผลิต/
ตัวอย่างภาพ

Riskland

ชื่อเกม

ทุกวัย

6-15 ปี

ระดับอายุ
(ที่เหมาะสม)

เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเกมเข้าใจว่า
ภัยพิบัติทางธรรมชาติคืออะไร
และต้องมีการด�ำเนินการอะไร
บ้างเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติ
ธรรมชาตินั้น

เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองต้องท�ำเพื่อลดผลกระทบ
ของภัยพิบัติที่มีต่อโรงเรียนและ
ชุมชนของตน

วัตถุประสงค์ของเกม

อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการเล่น
เกมนี้ ได้แก่ ลูกเต๋า 1 ลูก และเหรียญ
พลาสติกที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อเป็น
ตัวแทนของผู้เล่น มีชุดไพ่ค�ำถาม
24 ใบ และชุดไพ่พิเศษ (Surprise
Cards) อีก 24 ใบ เมื่อใดก็ตามที่
ผู้เล่นเดินเข้าไปในช่องเครื่องหมาย
ค�ำถามก็จะได้สิทธิเปิดไพ่ค�ำถามและ
ถ้าตอบถูกก็จะได้เดินต่อ ในกรณีที่
ผู้เล่นเดินเข้าไปในช่องสีแดงที่มีรูป
ดาวอยู่ ผู้เล่นต้องเปิดไพ่พิเศษแล้ว
ท�ำตามค�ำสั่งที่อยู่ในไพ่ใบนั้น

ส่วนประกอบของเกม

ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เล่นเกีย่ วกับ
เป็นเกมกระดาน มีกล่องรูปภาพ และ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุม ชุดไพ่คำ� ถาม 36 ใบ มีใบทดสอบ
เรื่องแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ น�ำ้ ท่วม ดินถล่ม พายุเฮอริเคน ความรูแ้ นบมาด้วย
ภูเขาไฟระเบิด

เกมกระดานทีช่ อื่ “ดินแดนแห่งความเสีย่ ง” เป็นส่วนหนึง่ ของชุด
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ UN/ISDR and
UNICEF เพื่อช่วยสอนผู้เล่น (เด็ก) ว่าพวกเขาสามารถช่วยลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ไิ ด้อย่างไร โดยการตอบค�ำถามในแต่ละช่อง
ของกระดานแล้วเคลื่อนไปตามช่องเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง
โดยมีช่องทั้งหมดจ�ำนวน 65 ช่อง เหมาะกับผู้เล่นตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป

ค�ำอธิบายลักษณะของเกม

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกมกระดานที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ต่อ)
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Mossoux et al. (2015)

15 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่อ
ธรณีพิบัติและกลยุทธ์การลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ผู้ผลิต/ปีที่ผลิต/
ระดับอายุ
วัตถุประสงค์ของเกม
ตัวอย่างภาพ
(ที่เหมาะสม)
ทุกวัย
เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้หลักการ
Clerveaux, Spence &
พื้นฐานของการจัดการต่อการ
Katada (2008)
รับมือภัยพิบัติและผลลัพธ์ของ
การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมต่อการ
รับมือภัยพิบัติ

ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้เขียน

HAZAGORA

Disaster
Awareness
Game (DAG)

ชื่อเกม
เป็นเกมกระดานที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและวัดความตระหนักรู้
ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติของเด็กในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนและ
น�้ำท่วม โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้แนวทางการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจากข้อความทีป่ รากฏอยูบ่ นกระดานเมือ่ เคลือ่ นต�ำแหน่ง
จากการโยนลูกเต๋าไปยังช่องต่างๆ มีช่องในการเดินรวมจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดทั้งหมด 68 ช่อง
เป็นเกมกระดานที่แสดงให้เห็นเกาะที่มีภูเขาไฟตั้งอยู่และถูกแบ่ง
โดยพื้นที่ต่างๆ ที่ครอบคลุมในบริเวณนั้น ศูนย์กลางของเกาะเป็น
ที่ตั้งของภูเขาไฟ ป่า และพื้นทางการเกษตรรายล้อมอยู่จนถึง
แนวชายฝั่ง มีบ่อน�ำ้ และตลาดสดกระจัดกระจายอยู่รอบเกาะ
ผู้เล่นมีหน้าที่ในการหาท�ำเลที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งที่อยู่
อาศัยและโครงข่ายการคมนาคม (ถนน) บนกระดานของเกม
ซึ่งเกมกระดานนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติ เกมนี้สามารถเล่นได้
ตั้งแต่ 5 ถึง 10 คน โดยผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นตัวละคร
1 ใน 5 ตัวที่กำ� หนดไว้จากไพ่ตัวละครซึ่งก�ำหนดความแตกต่าง
จากรูปแบบการด�ำรงชีวิตและสี เช่น ผู้ว่าการ (แดง) ชาวประมง
(ฟ้า) คนตัดไม้ (เขียว) ชาวไร่ (เหลือง) และมัคคุเทศก์ (ด�ำ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับพื้นที่
ในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและรายได้ ตัวอย่างเช่น ชาวประมง
ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับชายฝั่งบนเกาะเท่านั้น เมื่อเริ่มต้น
เกมผู้เล่นจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน�ำ้ (บ่อน�ำ้ ) ตลาดสด และ
ส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติ แต่ไม่ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ บนเกาะ

ค�ำอธิบายลักษณะของเกม

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกมกระดานที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ต่อ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในเกมนี้ ได้แก่ 1) ตัว
กระดานเพื่อใช้ในการเล่นเกม 2) ไพ่
ตัวละครที่แสดงบทบาทที่แตกต่างกัน
ในเกม ได้แก่ ผูว้ า่ การเมือง ชาวประมง
คนตัดไม้ ชาวไร่ชาวนา และมัคคุเทศก์
3) ไพ่ชุดทรัพยากร ได้แก่ ขนมปัง น�้ำ
และอิฐ 4) ลูกเต๋า (ชนิดพิเศษที่มีรูป
แตกต่างกันในแต่ละด้าน) 5) อุปกรณ์
เสริมที่ทำ� มาจากพลาสติกเพื่อใช้วาง
ในต�ำแหน่งที่อยู่บนกระดาน ได้แก่
บ่อน�้ำ และตลาด 6) กระท่อม
(ส�ำหรับ 1 ครอบครัว) และบ้าน
(ส�ำหรับ 2 ครอบครัว) และถนน
โดยอุปกรณ์ทั้งหมดท�ำจากพลาสติก
เพื่อใช้วางในจุดที่ก�ำหนดในกระดาน
และ 7) ไพ่ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในการ
ก่อสร้างถนน กระท่อม บ้าน และการ
ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

เป็นเกมกระดานที่มีการเคลื่อนของ
เกมจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด
ซึ่งด�ำเนินการเคลื่อนไปตามช่องจาก
การโยนลูกเต๋า และมีชุดไพ่ค�ำถามที่
เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ส่วนประกอบของเกม
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