ปริศนาควันบุหรี่
จํานวนผู้เล่น 3 - 7 คน
เหมาะสําหรับอายุ 8 ปี ขึ ้นไป
ระยะเวลาในการเล่น 15 - 30 นาที
ขอต้ องรับเข้ าสูร่ ายการ ปริ ศนาควันบุหรี่
ทุกคําถามหมายถึงหนึง่ ก้ าวเดินเพื่อไปสูช่ ยั ชนะ
ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนจะต้ องพยายามตอบคําถามให้ ถกู ต้ อง เพื่อก้ าวไปสูจ่ ดุ หมาย
มาแข่งกันว่าใครจะเป็ นผู้ชนะ พร้ อมแล้ ว ไปลุยกันเลย

อุปกรณเกม (Components)

● 1 กระดาน ปริ ศนาควันบุหรี่
● 30 การ์ ดคําถาม Road Cards การ์ ดทาง
(การ์ ดเส้ นทาง 21 ใบ การ์ ดพื ้นที่เสีย่ ง 15 ใบ การ์ ดทุบทาง 4 ใบ การ์ ดแก้ ควันแดง 8 ใบ)
● 7 การ์ ดเป้าหมายการเดินทาง
● 7 มาร์ คคําตอบเริ่ มต้ น
● 10 Smoking Card การ์ ดควันแดง
● ลูกเต๋า

เตรียมเกม (Setting up)

1. กางกระดานปริ ศนาควันบุหรี่ ไว้ กลางวง
แยกการ์ ดคําถามตามสีแล้ ววางบนกระดานตามช่องคําถาม
2. ในแต่ละช่องคําถามจะมีสญ
ั ลักษณ์ของสะพานชนิตา่ งๆ ที่ผ้ เู ล่นจะได้ รับเมื่อตอบคําถามถูก
3. แยกการ์ ดสะพานตามชนิด แล้ ววางไว้ กระดาน
4. สลับการ์ ดเป้าหมายการเดินทาง และสุม่ แจกให้ ผ้ เู ล่นแต่ละคน
5. พร้ อมกับ รับมาร์ คคําตอบเริ่ มต้ นคนละใบ
พร้ อมแล้ วนะครับ….เริ่ มเกมได้ !!

เปาหมายของเกม (Objective of the Game)
เป็ นเกมแข่งขันกันตอบคําถาม
เพื่อได้ รับสะพานรูปแบบต่างๆ มาประกอบกันเพื่อ ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันสามารถเดินไปสูเ่ ส้ นชัยตามการ์ ดเส้ นทางของตนเอง ผู้
เล่นที่สามารถต่อเส้ นทางไปถึงเส้ นชัยได้ คนแรกจะเป็ นผู้ชนะ

วิธีการเลน (The Game Turn)
เริ่ มเกมโดย ให้ ผ้ เู ล่นแต่ละคนทอยลูกเต๋า ผู้เล่ นที่ได้ แต้ มน้ อยที่สุดจะเป็ นผู้ถามเป็ นคนแรก จะได้ รับหมวกพิธีกร
ส่ วนผู้เล่ นคนอื่นจะเป็ นผู้ตอบคําถาม เมื่อจบตาแล้ วจะเปลีย่ นผู้ถามวนตามลูกศรบนกระดาน

1. เลือกคําถาม
ผู้ตอบคําถามแต่ละคน ทอยลูกเต๋าแข่งกัน ผู้ที่ได้ แต้ มเยอะที่สดุ สามารถเลือกหมวดคําถามได้
เช่น A มีจดุ เริ่ มต้ นของการ์ ดเป้าหมายการเดินทาง เป็ นสะพาน 6 เหลีย่ ม A ทอยได้ แต้ มเยอะที่สดุ A สามารถ
เลือกคําถามที่จะให้ รางวันเป็ นสะพานประเภท A ได้
ผู้ถามหยิบการ์ ดทีถ่ กู เลือก และอ่านคําถามให้ ผ้ ตู อบคําถามทุกคนฟั ง
2. ตอบคําถาม
ผู้ตอบคําถามทุกคน จะเลือกคําตอบในช่องคําตอบบนกระดาน โดย
1. การวางมาร์ คคําตอบเริ่ มต้ น วางในชองําตอบทีค่ ิดว่าถูก หากยังไม่ มีสะพาน
2. ใช้ สะพานทีม่ ีวางในช่องคําตอบที่คิดว่าถูก
3. เฉลยคําตอบ
สําหรับผู้ที่ตอบคําถามที่ตอบถูกจะได้ รับ สะพานของตนเองคืน พร้ อมกับ สะพานตามประเภทคําถามที่ตอบ
สําหรับผู้ที่ตอบคําถามผิด จะต้ องคืนสะพานที่ตนใช้ ในการทาย สูก่ องกลาง
4. ต่ อสะพาน
สะพานที่ผ้ ตู อบได้ รับ สามารถวางตําแหน่งใดก็ได้ (ไม่จําเป็ นต้ องติดกัน) ซึง่ สําหรับการนับคะแนนจะนับสะพาน
ที่เชื่อมาจากจุดเริ่ มต้ นเท่านัน้
จบตา เปลีย่ นผู้ถาม และย้ ายหมวกพิธีกร ไปสูผ่ เู่ ล่นคนถัดไปตามลูกศรบนกระดาน

การจบเกม (Game End)
เกมจบเมื่อ
1. ผู้เข้ าแข่งขันสามารถต่อสะพานบนการ์ ดเป้าหมายการเดินทางได้ จนถึงจุดหมายเป็ นคนแรก และจะเป็ นผู้ชนะ
2. หากการ์ ดคําถามหมด ผู้เข้ าแข่งขันที่สามารถต่อสะพานได้ ไกลที่สดุ จะเป็ นผู้ชนะ
เมื่อเกมจบให้ ชวนกันพูดคุยแลกเปลีย่ นถึง คําถามและคําตอบบนการ์ ด สิง่ ใหม่ที่ได้ เรียนรู้ และ มีประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน เพิ่มเติมจากคําแนะนําต่างๆที่มีอยูใ่ นเกม

Learning Game Objective
ประเด็นการเรี ยนรู้ที่สาํ คัญจากเกม
● จําจดความรู้ทวั่ ไปได้

