Goal Let’s Go!!
ตอถนน..สูโรงเรียนปลอดบุหรี่
จํานวนผู้เล่น 3 - 7 คน
เหมาะสําหรับอายุ 11 ปี ขึ ้นไป
ระยะเวลาในการเล่น 15 - 30 นาที
ข่าวด่วน ขณะนี ้ แก๊ งควันแดง บุกเข้ ามาในเมืองที่แสนสงบสุขของเรา
เพื่อที่จะเปลีย่ นเมืองนี ้ให้ เป็ นเมืองควันแดง เมืองแห่งการสูบบุหรี่
พวกเรากลุม่ นักเรี ยนจะต้ องร่วมมือกัน เพื่อที่จะสร้ างทางจากบ้ านไปสูโ่ รงเรี ยนปลอดบุหรี่ ให้ ได้ ก่อนที่เมืองนี ้จะเต็มไปด้ วย
ควันบุหรี่ แต่ ต้องระวังให้ ดี เพราะตอนนีม้ ีแก๊ งควันแดงแฝงตัวเข้ ามาในกลุ่มพวกเราแล้ ว

อุปกรณเกม (Components)
● 7 Role Cards การ์ ดบทบาท
(นักเรี ยน 4 ใบ, แก๊ งควันแดง 3 ใบ)
● 49 Road Cards การ์ ดเส้ นทาง
(การ์ ดเส้ นทาง 21 ใบ การ์ ดพื ้นที่เสีย่ ง 15 ใบ การ์ ดทุบทาง 4 ใบ การ์ ดดับควันแดง 8 ใบ)
● 3 Starter Cards การ์ ดเริ่ มต้ น 3 ใบ
● 10 Smoking Card การ์ ดควันแดง 10 ใบ
● ลูกเต๋า

เตรียมเกม (Setting up)

1. วาง การ์ ดเริ่ มต้ น 3 ใบ ไว้ กลางวง โดยเรี ยงลําดับจากซ้ ายไปขวาดังนี ้ การ์ ดโรงเรี ยน , การ์ ด Goal Let’s Go, และ
การ์ ดจุดเริ่มต้ น
2. ผู้ดําเนินการสลับการ์ ดควันแดง แล้ ววางควํ่าไว้ กลางวง ห่างจากการ์ ดเริ่ มต้ นพอประมาณ
3. จากนันสลั
้ บการ์ ดเส้ นทางทัง้ 49 ใบ แล้ วแจกควํา่ ให้ ผ้ เู ล่นคนละ 4 ใบ วางการ์ ดที่เหลือไว้ กลางวงสําหรับจัว่ เพิ่ม
ระหว่างเล่น

4. เตรี ยมการ์ ดบทบาท ดังนี ้ตามจํานวนผู้เล่น
จํานวนผู้เล่น

การ์ ดบทบาท นักเรี ยน

การ์ ดบทบาท แก๊ งควันแดง
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**เก็บการ์ ดทีเ่ หลือใส่กล่อง
5. สุดท้ ายให้ สลับการ์ ดบทบาท (Role Card) แจกให้ ผ้ เู ล่นคนละ 1 ใบ โดยไม่ให้ ผ้ เู ล่นคนอื่นเห็น
เพียงเท่านี ้ก็พร้ อมสําหรับการเล่นเกมแล้ ว :)

เปาหมายของเกม (Objective of the Game)
เป็ นเกมแข่งกัน เป้าหมายของเกมแบ่งเป็ น 2 บทบาท
1. เป้าหมายของ นักเรียน ต้ องช่วยกันต่อเส้ นทาง จากบ้ าน (จุดเริ่มต้ น) ไปสูโ่ รงเรี ยนปลอดบุหรี่ ให้ ได้ ก่อนการ์ ด
จะหมด หรื อ ก่อนที่จะมีควันแดงเกิดอยูใ่ นเกมครบ 5 ใบ
2. เป้าหมายของ แก๊ งควันแดง ถ่วงเวลานักเรี ยน และ สร้ างพื ้นทีเ่ สีย่ ง (การ์ ดเส้ นทางสีดาํ ) ให้ ควันแดง ถ้ ามีควัน
แดงเกดขึ ้นอยูใ่ นเกมครบ 5 ใบ ก่อนที่นกั เรี ยนจะต่อเส้ นทางไปถึงโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ แก๊ งควันแดงจะเป็ นผู้ชนะ

วิธีการเลน (The Game Turn)

ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สดุ เริ่ มเล่นคนแรก แล้ วเล่นวนไปตามเข็มนาฬกิ า ในการเล่นแต่ละรอบผู้เล่นแต่ละคนให้ ทําตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ใช้ การ์ ดในมือ
การ์ ดเส้ นทาง
ผู้เล่นเลือกใช้ การ์ ดเส้ นทาง(Road Card) 1 ใบ เพื่อต่อเส้ นทาง
เริ่ มต่อจากจุดเริ่ มต้ นเป็ นต้ นไป (ห้ ามต่อจากโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ หรื อการ์ ด Goal Let’s Go)
โดยการต่อเส้ นทางจะมีรูปแบบดังนี ้
- ต้ องต่อกับด้ านที่เป็ นถนนเท่านัน้ (ห้ ามต่อกับด้ านที่เป็ นหญ้ า) โดยให้ เส้ น
ถนนต่อเนื่องกัน
- หากตําแหน่งทีจ่ ะลงติดกับการ์ ดเส้ นทางมากกว่า 1 ใบ แต่ละด้ านของการ์ ด
ที่จะวางต้ องมีสอดคล้ องกับการ์ ดที่ติดกัน
(“ถนน ต่อ ถนน” “หญ้ า ต่อ หญ้ า”)

การ์ ดเส้ นทาง - พืน้ ที่เสี่ยง
เป็ นพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดควันแดง การเกิดควันแดงจะเกิดขึ ้น เมื่อได้ เล่นครบทุกคนในแต่ละรอบแล้ ว โดยผู้ที่เริ่ มเล่นคน
แรกจะทอยเต๋าไล่ไปในแต่ละพื ้นที่เสีย่ งที่ยงั ไม่เกิดควันแดง ถ้ าทอยได้ แต้ ม 4 แต้ มขึน้ ไป จะยังไม่ เกิดควันแดง (ยัง
มีโอกาสเกิดได้ ตาถัดไป) ถ้ าทอยได้ น้อยกว่ า 4 จะเกิดควันแดง จากนันให้
้ หยิบการ์ ดควันแดงใบบนสุด มาหงายทับ
พื ้นที่เสีย่ งนัน้ เพื่อแสดงสาเหตุการสูบบุหรี่
การ์ ดเส้ นทาง - เขตปลอดบุหรี่
เขตปลอดบุหรี่ สามารถป้องกันการเกิดควันแดงจากพื ้นที่เสีย่ งได้ ถ้ าเขตปลอดบุหรี่มีถนนต่ อกับพืน้ ที่เสี่ยง พื ้นที่
เสีย่ งใบนันจะไม่
้
สามารถเกิดควันแดงได้
*ในกรณีที่วางเขตปลอดบุหรี่ หลังจากเกิดควันแดงในพื้นที่เสี่ยงนั้นแล้ ว จะไม่ มีผลในการป้องกันพืน้ ที่เสี่ยง
นั้น
การ์ ดเส้ นทาง – การ์ ดดับควัน (สีเทาอ่ อน)
การ์ ดดับควันใช้ เพื่อกําจัดการ์ ดควันแดงที่อยู่ในเกม โดย ข้ อความบนการ์ ดดับควัน และข้ อความบนการ์ ดควันแดงที่
เปิ ดอยูต่ ้ องสอดคล้ องกัน
เช่น การ์ ดดับควัน “กิ นมะนาว ผลไม้รถเปรี ้ยว ลดอาการอยากบุหรี ่” สามารถแก้การ์ ดควันแดงทีม่ ีข้อความว่า “
‘นิ โคติ น’ในควันบุหรี ่ทําให้อยากสูบ” ได้
การ์ ดทุบทาง
เป็ นการทีใ่ ช้ ขจัดการ์ ดเส้ นทางทีว่ างอยูใ่ นเกมได้ ทกุ ประเภท โดยการวางการ์ ดทุบทางลงบนตําแหน่งที่ต้องการขจัด
**ผู้เล่นต้ องวางการ์ ด(เส้ นทาง หรื อดับควัน) ทุกครัง้ ทีว่ นรอบมาถึง หากไม่สามารถลงได้ จริ ง ๆ ให้ แสดงการ์ ดบนมือให้
ผู้เล่นคนอื่นดู แล้ วผ่านรอบไปยังผู้เล่นคนถัดไป
2. เติมการ์ ดเส้ นทางในมือ
ทุกครัง้ ที่ผ้ เู ล่นวางการ์ ดเส้ นทางให้ ผ้ เู ล่นจัว่ การ์ ดเส้ นทางจากกอง 1 ใบ เพื่อให้ มีการ์ ดเส้ นทางในมือครบ 4 ใบเสมอ
3. เมื่อผู้เล่ นคนสุดท้ ายเล่ นเสร็จในแต่ ละรอบ
ให้ ผ้ เู ล่นสังเกตว่ามีพื ้นที่เสีย่ งเกิดขึ ้นในเกมกี่จดุ ผู้ที่เริ่ มเกมคนแรกจะต้ องทอยลูกเต๋าเพื่อให้ เกิดควันแดง เรี ยงไปตาม
พื ้นที่เสียงแต่ละใบ ถ้ าทอยลูกเต๋าได้ น้อยกว่า 4 แต้ ม (1, 2, 3) จะเกิดควันแดง ให้ หยิบการ์ ดควันแดงใบบนสุด วาง
หงายบนพื ้นทีเ่ สีย่ งนัน้ และอ่านข้ อความให้ ผ้ เู ล่นคนอื่นฟั ง

การจบเกม (Game End)
เกมจบเมื่อ ผู้เล่นต่อเส้ นทางได้ ถงึ โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ หรื อ เกิดควันแดงในเกมครบ 5 ใบ

เมื่อเกมจบให้ ชวนกันพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรื่ อง สาเหตุและการแก้ ไขการสูบบุหรี่ และ ช่วยกันคิดคําแนะนํา
สําหรับเผชิญหน้ ากับบุหรี่ในชีวิตประจําวันเพิ่มเติมจากคําแนะนําต่าง ๆทีม่ ีอยูใ่ นเกม

Learning Game Objective
ประเด็นการเรี ยนรู้ที่สาํ คัญจากเกม
● เข้ าใจว่าการติดบุหรี่ อาจมาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน
● สามารถอธิบายสาเหตุ และวิธีการแก้ ไขได้
● ร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่

