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แบ่งปันกันเพื่อโลกที่ดีกว่า
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs

1. ผู้เรียนได้ฝึกกำาหนดกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนผ่านสถานการณ์การจำาลองในเกม
2. ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนผ่านการใช้เหรียญในเกม
3. ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ / เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานการณ์จำาลองในเกมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

วัตถุประสงค์หลัก

เป้าหมายข้อ 6 การจัดการน้ำาและสุขาภิบาล

เป้าหมายข้อ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายข้อ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

เป้าหมายข้อ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายข้อ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

กิจกรรมน้ีนำาเสนอการสอนเร่ืองโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม (the Tragedy of the Commons) ท่ีเข้าใจได้
ง่ายและสนุกสนาน ในกิจกรรมน้ีแต่ละกลุ่มจะต้องแย่งชิงขนมหวานโดยท่ีจะต้องไม่ส่ือสารกับสมาชิกในทีมโดยจะต้องเผชิญ
กับอุปสรรคและ “โศกนาฏกรรม” ของทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกันในรอบแรกของเกม  ในรอบต่อมาสมาชิกในทีมจะมีโอกาสได้
วางแผนร่วมกันเพ่ือเล่นในรอบต่อ ๆ ไป เพ่ือผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โดยทุกคนจะได้ขนม
หวานมาครอบครอง

เรามาสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่น ต้นไม้ ปลา หากเรามีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  อย่างไร
ก็ตามหากเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยทรัพยากรเหล่าน้ีก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีความต้องการสูง ทฤษฎี
โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมของ Garrett Hardin น้ันระบุว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมีความเห็นแก่ตัวไม่ค่อย
คำานึงส่วนรวมเท่าไหร่นัก ดังน้ันการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ได้จึงมีความสำาคัญมาก ย่ิงประชากรมนุษย์ท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ย่ิงมีความจำาเป็นท่ีต้องร่วมมือกันและเสียสละเพ่ือส่วนรวม เพ่ือผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในอนาคต

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปไม่
ว่าจะในป่าเขตร้อน ตามแนวปะการัง หรือแม้่แต่ในป่าชายเลน 
ล้วนมีความสำาคัญ เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็น
กระบวนการการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการกระทำามนุษย์ได้สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ส่งผลให้
พื้นที่ธรรมชาติและประชากรของสิ่งมีชีวิตมีจำานวนลดลงจึง
จำาเป็นจะต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ธรรมชาติเหล่านี้ไว้

ทรัพยากรที่ทดแทนได้ 

1. ทราบหรือไม่ว่าทรัพยากรท่ีใช้เเล้วทดเเทนได้ เเละทรัพยากรท่ีใช้เเล้วหมดไปคืออะไร
2. ให้ลองยกตัวอย่างของทรัพยากรท่ีใช้เเล้วทดเเทนได้เเละทรัพยากรท่ีใช้เเล้วหมดไป
3. ทราบหรือไม่ว่าทรัพยากรเหล่าน้ีเอามาทำาประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้าง
4. มีเร่ืองท่ีต้องคำานึงหรือข้อปัญหาอะไรบ้างจากการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี 
5. แล้วทำาไมปัญหาเหล่าน้ีถึงเกิดข้ึน 
6. จะเกิดอะไรข้ึนหากทรัพยากรเหล่าน้ีหมดไป
7. เราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
8. ทำาไมความร่วมมือกันท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ
9. ในชุมชนของผู้เรียนมีมีการร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาในเร่ืองน้ีอย่างไรบ้าง

• เหรียญชิป (โดย 1 ชิปให้เเทนเป็นเงิน 1 บาท)  จำานวน 125 เหรียญต่อผู้เล่น 10 คน
• ขนมหวาน หรือ สติกเกอร์ใช้เป็นตัวแทนขนมหวาน
• ดนตรี / เพลง

หัวข้อ

จุดเชื่อมโยง

คำาสำาคัญ

ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 

การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน การเติบโตของประชากร

การร่วมมือกัน โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม

ระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประเภทของกิจกรรม

การสาธิต และ เกม

จำานวนของกลุ่มเป้าหมาย

จำานวนผู้เล่น 10 - 20 คน และ วิทยากร/ครู 1 คน

รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม

กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ 
หรืออาจจะปรับเป็นการเล่นเเบบออนไลน์

ระยะเวลาทำากิจกรรม

15-30 นาที  ขึ้นอยู่กับจำานวนของผู้เล่นและรอบที่เล่น

บทนำา

คำาถามนำากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์

1. จัดเตรียมเหรียญชิป โดยนักเรียน 1 คน จะได้เหรียญชิป 10 เหรียญ
2. ให้นักเรียนน่ังล้อมเป็นวงกลม
3. จัดแบ่งเหรียญจำานวน 1 ใน 4 ไว้กลางวง อย่างเช่น มีชิปเหรียญ 100 เหรียญ 

             ให้แบ่งเหรียญต้ังไว้กลางวง 25 เหรียญ เป็นต้น
4. ครู / วิทยากร อธิบายวิธีการเล่นเกมโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 - เหรียญชิปท้ังหมดน้ีเป็นของทุกคน  
 - เม่ือเร่ิมเสียงเพลง ให้ทุกคนเข้าไปหยิบเหรียญท่ีอยู่ตรงกลางได้ 
 - เม่ือหยิบเหรียญชิปแล้วหยิบเลยไม่ให้เอากลับไปไว้ท่ีเดิม 
 - เหรียญชิป 10 เหรียญสามารถนำามาแลกขนม (หรือสติกเกอร์)ท่ีครู ได้ 1ช้ิน 
 - เม่ือดนตรีหยุดลง ครูจะนำาเหรียญชิปมาเพ่ิมให้ 1 เท่า ของจำานวนเหรียญชิปท่ีเหลืออยู่ในวง  
 - แต่อย่างไรก็ตามเหรียญชิปในกองกลางจะต้องไม่มากกว่าตอนท่ีเร่ิมเกม  
    this is the maximum number of chips the pool can hold.  
 - ท่ีสำาคัญท่ีสุดห้ามนักเรียนส่ือสารกันระหว่างเล่นเกม 

5. ถ้านักเรียนใช้เหรียญชิปจากส่วนกลางหมดต้ังแต่เร่ิมเกมให้ถือว่า “จบเกม” 
             ถ้าอยากเล่นเกมต่อนักเรียนจะต้องนำาเหรียญชิปท้ังหมดมาคืนไว้ท่ีกองกลาง

6. ให้ลองเล่นเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ ประมาณ 2 -3 รอบ โดยเน้นว่าห้ามส่ือสารกัน 
7. เม่ือเพ่ิมจำานวนเหรียญเข้ากองกลาง ต้องระลึกเสมอว่า เหรียญชิปในกองกลางจะต้องไม่มากกว่าตอนท่ีเร่ิมเกม
8. ให้นักเรียนลองเล่นเกม แต่รอบน้ีเปิดโอกาสให้ส่ือสารและวางแผนกันระหว่างท่ีเปิดดนตรี

วิธีการเล่นกิจกรรม
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1. นักเรียนคิดว่าเหรียญชิปท่ีใช้เล่นในเกมน้ัน เป็นตัวแทนของอะไร ? (ทรัพยากร) 
2. จากสถานการณ์ในเกมส์ เหรียญชิปเป็นของทุกคน  นักเรียนคิดว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างท่ีเป็นของงทุกคน ? (น้ำา อากาศ)
3. จากสถานการณ์ในเกมส์ ท่ีนักเรียนได้บริหารจัดการเหรียญ สามารถประยุกต์มาใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไร? (การปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การจับปลาท่ีพอดีไม่จับใน

ฤดูวางไข่) ระหว่างท่ีเล่นเกมในรอบแรกมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
4. เม่ืออนุญาตให้ส่ือสารกันได้ระหว่างเล่นเกมส์ มันช่วยให้นักเรียนเล่นเกมส์ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่ มีการวาสงแผนมากข้ึนหรือไม่
5. นักเรียนคิดว่าควรเอาเหรียญชิปออกจากกองกลางมากเท่าไหร่ถึงจะให้ผลดีท่ีสุด
6. ถ้าเราเพ่ิมจำานวนผู้เล่นมากข้ึนจะเป็นอย่างไร
7. นักเรียนเองมีประสบการณ์ท่ีต้องแบ่งปันทรัพยากรกับผู้อ่ืนหรือไม่  เป็นอย่างไร
8. เกมน้ีมีช่ือว่า "For the Common Good“ (เเบ่งปันกันเพ่ือโลกท่ีดีกว่า) นักเรียนเคยได้ยินประโยคน้ีหรือไม่ และหมายความว่าอย่างไร

ข้อมูลเพื่อการอภิปราย / คำาถามหลังกิจกรรม

ไม่มี

คำาเเนะนำาเพื่อความปลอดภัย

ครูสามารถปรับแต่งกฎ / วิธีการเล่นเกมเพ่ือเพ่ิมมิติของการเล่นได้ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างท่ี 1
  จำานวนของเหรียญท่ีแบ่งไว้กองกลางจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องสังเกตว่าเกิดอะไรข้ึนถ้าเราไม่ทราบถึงจำานวนของเหรียญท่ีแบ่งไว้กองกลาง

ตัวอย่างท่ี 2
 การเติมเหรียญเข้ากองกลางอาจเปล่ียนเป็นเติมเหรียญแค่ 20 % จากจำานวนเหรียญท่ีเหลือไว้แทน เป็นต้น
 การปรับแต่งปรับแต่งกฎ / วิธีการเล่นท่ียกตัวอย่างข้างต้นน้ีสามารถแสดงถึงการเก็บเก่ียวทรัพยากรท่ีทดแทนได้น้ันต้องการข้อมูลเช่นจำานวนของทรัพยากรท่ีมีอยู่ จำานวน  
 ประชากรเป็นต้น ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นกุญแจสำาคัญในการจัดสรรทรัพยากร หากขาดข้อมูลเหล่าน้ีเราจะไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้เลย

 หลักวิธีคิดน้ีสามารถต่อยอดสำาหรับหน่วยงานรัฐ เพ่ือส่ือสารกับชุมชนว่าเราจะสามารถจัดการทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกัน (อย่างเช่น เเหล่งน้ำา ป่าไม้ เเหล่งเเร่ธาตุ ฯลฯ) อย่างไร ซ่ึงมี  
 ความสำาคัญต่อสมาชิกในชุมชนท้ังส้ิน หากไม่มีการจัดการท่ีดีแล้วจะทำาให้แหล่งทรัพยากรเหล่าน้ีหมดไป และสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงตามมา

กิจกรรมต่อยอด

Ruby R. Cristobal, Ph.D. (Philippines)
For the Common Good activity was developed by Kurt and Ursula Frischknecht and Karen Zimbelman found in Thinking Globally and Acting Locally: 
Environmental Education Teaching Activities by Lori D. Mann and William B. Stapp 
https://populationeducation.org/wp-content/uploads/2017/10/for-the-common-good-1.pdf

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา

แบ่งปันกันเพื่อโลกที่ดีกว่า


