1. สอบถามและวิเคราะห์สาเหตุ

2. สะสมคำแนะนำ

3. เลือก ใช้/ไม่ใช้ คำแนะนำ

เตรียมเกม (Setting up)
1. แยกการ์ดเตือนความจำ (Marker) แบ่งเป็น 4 กอง
(ติดสารนิโคติน, ติดสังคม, ติดความเคยชิน และ ติดอารมณ์)
วางไว้กลางวงให้ผู้เล่นทุกคนสามารถหยิบได้สะดวก
2. สลับการ์ดคำแนะนำ (Guide Card) แล้วแบ่งเป็น 3 กอง
(สุ่มวางเท่าๆกัน) วางไว้กลางวง ถัดจากการ์ดเตือนความจำ
โดยต้องหงายด้านที่เป็นคำแนะนำขึ้น
3. สลับการ์ดสถานการณ์ (Event Card) แจกให้ผู้เล่นคน
ละ 4 ใบ วางการ์ดที่เหลือไว้กลางวงสำหรับจั่วเพิ่มระหว่างเล่น
4. สุดท้ายให้สลับการ์ดบทบาท (Role Card) แจกให้
ผู้เล่นคนละ 1 ใบ โดยห้ามให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นเด็ดขาด
วางการ์ดบทบาทที่เหลือคว่ำหน้าไว้ด้านข้างสำหรับ
เป็นกองจั่วเพิ่ม

เพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการเล่นเกมแล้ว :)

4. เติมการ์ดบนมือ

ประเด็นการเรียนรูท
้ ส
่ี ำคัญจากเกม
(Learning Game Objective)
เข้าใจว่าการติดบุหรี่อาจมาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน
สามารถอธิบายสาเหตุหลัก 4 แบบของการติดบุหรี่ได้
คือ ติดเพราะสารนิโคติน ติดเพราะเข้าสังคม
ติดเพราะความเคยชิน และ ติดเพราะอารมณ์
สามารถเชื่อมโยงคำแนะนำสำหรับแก้ปัญหาการติดบุหรี่
กับสาเหตุแต่ละแบบได้ได้ฝึกการวิเคราะห์
สืบหาและตัดสินใจตามหลักการใช้เหตุผล

เรื่องราว (Introduction)
คนสูบบุหรี่เต็มไปหมดเลย หันไปทางไหนก็มีแต่คนติดบุหรี่
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมากมายติดบุหรี่นะ?
เอ๊ะๆ ๆ เหมือนมีแมงอะไรไม่รู้เกาะอยู่กับคนติดบุหรี่
เจ้าแมงพวกนี้ต้องเป็นต้นเหตุแน่นอน
- แมงติดสารนิโคติน
- แมงติดสังคม
- แมงติดความเคยชิน
- แมงติดอารมณ์
เรามาช่วยกันกำจัดเจ้าแมงบุหรี่พวกนี้กันเถอะ!
เอ..มียาฆ่าแมงตั้ง 4 แบบ
ว่าแต่เราจะใช้ยาขวดไหนฉีดแมงตัวไหนดีนะ
เราคงต้องสืบหากันก่อนว่าแต่ละคนมีแมงตัวไหนเป็นสาเหตุจะไ
ด้ฉีดยาถูกต้องให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้
มาๆ ๆ มาแข่งกันค้าหาและจัดการเจ้าแมงบุรี่ซะ!

เป้าหมายของเกม
(Objective of the Game)
ผู้เล่นแต่ละคนต้องแข่งกันสืบหาแมงบุหรี่ของผู้เล่นคนอื่น
แล้วช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
ผู้เล่นต้องสอบถามและวิเคราะห์ว่า
ผู้เล่นคนอื่นติดบุหรี่ด้วยสาเหตุใดจาก 4 สาเหตุ –
ดูจากการ์ดบทบาท
แล้วฉีดยาฆ่าแมง (อ่านคำแนะนำบนการ์ดยาฆ่าแมง)
ให้ตรงกับสาเหตุหรือการ์ดบทบาทของผู้เล่นคนนั้น
ถ้าทายถูกจะได้รับ +1 คะแนน แต่หากทายผิดจะต้อง -1
คะแนน ผู้เล่นคนใดสะสมครบ 3 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ

วิธีการเล่น (The Game Turn)
ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเริ่มเล่นคนแรก
แล้วเล่นวนไปตามเข็มนาฬิกา ในตาของผู้แล่นแต่ละคนให้ทำ
ตามขั้นตอนดังนี้

อุปกรณ์เกม (Components)
Role Cards การ์ดบทบาท 32 ใบ
แต่ละบทบาทติดบุหรี่ด้วยสาเหตุที่
แตกต่างกัน มีบทบาทละ 8 ใบ
- Again ติดความเคยชิน
- Emo ติดอารมณ์
- Nicky ติดสารนิโคติน
- Friend ติดสังคม
Event Cards การ์ดสถานการณ์ 50 ใบ
สถานการณ์ที่ตรงกับการสาเหตุ
การติดบุหรี่ในแต่ละประเภท
- การ์ดสถานการณ์ 40 ใบ
- การ์ดปัด 8 ใบ
- การ์ดเปลี่ยนบทบาท 2 ใบ

Guide Cards การ์ดคำแนะนำ 32 ใบ
คำแนะนำจะคู่กับสาเหตุการติดบุหรี่
ของแต่ละบทบาท

Markers การ์ดเตือนความจำ 32 ใบ
ติดสารนิโคติน, ติดสังคม,
ติดความเคยชิน และ ติดอารมณ์
อย่างละ 8 ใบ

1. สอบถามและวิเคราะห์สาเหตุ

ผู้เล่นเลือกใช้การ์ดสถานการณ์(Event Card) 1 ใบ
ถามผู้เล่นคนอื่นเพื่อให้ได้เบาะแส
เช่น A เลือกใช้การ์ดสถานการณ์ถาม B ว่า
“B สูบเวลาอยู่กับเพื่อน มีบ้างที่สูบเวลาเครียดๆ B ติดสังคม
และติดอารมณ์ ใช่หรือไม่”
กรณีที่ 1 B มีการ์ดบทบาทตรงตามคำถามของ A (สมมติว่า B
ได้บทบาท Friend-ติดสังคม)
B ตอบว่า “ใช่” และหยิบการ์ดเตือนความจำ(Marker) ติดสังคม
และ ติดอารมณ์ มาวางไว้ที่หน้า B
แสดงว่า B มีบทบาท Friend-ติดสังคม หรือ Emo-ติดอารมณ์
อันใดอันหนึ่ง
กรณีที่ 2 B มีการ์ดบทบาทไม่ตรงตามคำถามของ A
(สมมติว่า B ได้รับการ์ดบทบาท Nicky-ติดสารนิโคติน)
B ตอบว่า “ไม่ใช่” และหยิบการ์ดเตือนความจำ(Marker)
ติดสังคม และ ติดอารมณ์ มาวางไว้ที่หน้า B
แต่หงายหน้าที่เป็นรูปกากะบาท X ขึ้น
แสดงว่า B มีบทบาท Nicky-ติดสารนิโคติน หรือ
Again-ติดความเคยชิน อันใดอันหนึ่ง
กรณีที่ 3 B ใช้การ์ดพิเศษ
ใช้การ์ดปัด คือ ปัดสถานการณ์ที่ A ถามให้คนอื่นตอบแทน (เช่น
B ปัดไปให้ C ตอบคำถามของAแทน)
ใช้การ์ดเปลี่ยนบทบาท คือ ขอเปลี่ยนบทบาทใหม่
(โดยจั่วการ์ดบทบาทใบใหม่แล้วนำใบเก่าไว้ล่างสุดใต้กองการ์ด
บทบาท)

2. สะสมคำแนะนำ

ผู้เล่นเลือกการ์ดยาฆ่าแมง(Spray Card) 1 ใบต่อ 1 ตา
โดยต้องเป็นใบบนสุดจากหนึ่งในสามกอง มาสะสมไว้ที่ตนเอง
*สำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์
ผู้เล่นจะห้ามหงายการ์ดยาฆ่าแมงขึ้นมาดูประเภท
ว่าเป็นการ์ดแก้สาเหตุใด (ให้วิเคราะห์จากคำแนะนำ)

3. เลือก ใช้/ไม่ใช้ คำแนะนำ

หากผู้เล่นมั่นใจบทบาท(สาเหตุที่ติดบุหรี่)ของผู้เล่นอื่น
สามารถเลือกการ์ดคำแนะนำ(Sugest Card) ที่มีอยู่
ฉีด(อ่านคำแนะนำ) ไปที่ผู้เล่นหนึ่งคนนั้น
ผู้เล่นที่ถูกเลือกต้องส่งการ์ดบทบาทของตนให้กับผู้ใช้
และคือการ์ดเตือนความจำด้านหน้าตนเองใส่กองกลาง
หากคำแนะนำตรงกับสาเหตุการติดบุหรี่(บทบาท)
ผู้ใช้คำแนะนำดจะได้ +1 คะแนน
แต่หากคำแนะนำไม่ตรงกับสาเหตุการติดบุหรี่(บทบาท)
ผู้ใช้คำแนะนำจะได้ -1 คะแนน
เช่น สมมติว่า A มั่นใจว่า B มีการ์ดบทบาท
Nicky-ติดสารนิโคติน จึงเลือกการ์ดยาฆ่าแมงและพูดแนะนำ B
ว่า “ให้ดม่ื น้ำมากๆเวลาอยากสูบ”(ซึง่ เป็นวิธแี ก้การติดสารนิโคติน)
A จะได้รับ +1 คะแนน (นำการ์ดยาฆ่าแมงวางทับบนการ์ด
บทบาทของ B แล้วนำมาวางไว้หน้า A)
จากนั้น B จึงจั่วการ์ดบทบาทใบใหม่จากกอง
หาก A ฉีดผิด จะได้รับ -1 คะแนน (นำการ์ดบทบาทของ B
มาวางไว้หน้า A แล้วทิ้งการ์ดยาฆ่าแมงที่ผิด)
จากนั้น B จึงจั่วการ์ดบทบาทใบใหม่จากกอง

4. เติมการ์ดสถานการณ์ในมือ

ก่อนจบตาให้ผู้เล่นจั่วการ์ดสถานการณ์จากกอง 1 ใบ
ให้มีการ์ดสถานการณ์ในมือครบ 4 ใบเสมอ
ในกรณีที่ผู้เล่นใช้การ์ดพิเศษ(ปัดหรือเปลี่ยนบทบาท)
ให้จั่วการ์ดสถานการณ์เพิ่มทันที เพราะ
ผู้เล่นต้องมีการ์ดสถานการณ์ในมือครบ 4 ใบเสมอ
การจบเกม (Game End)
เกมจบทันที เมื่อมีผู้เล่นได้ครบ 3 คะแนน คนแรก
(การนับคะแนนรวมต้องรวมทั้งคะแนน + และหักด้วยคะแนน ออกเป็นคะแนนสุทธิ เช่น +4-1 = 3 คะแนน)
เมื่อเกมจบให้ชวนกันพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง 4
สาเหตุหลักที่ทำให้คนติดบุหรี่ และ
ช่วยกันคิดคำแนะนำสำหรับการเลิกบุหรี่เพิ่มเติม
จากคำแนะนำต่างๆที่มีอยู่ในเกม

