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กิจกรรมนี้นําเสนอการสอนเร�่องโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส�วนรวม (the Tragedy 
of the Commons) ที่เข�าใจได�ง�ายและสนุกสนาน ในกิจกรรมนี้แต�ละกลุ�มจะต�องแย�ง
ช�งขนมหวานโดยที่จะต�องไม�สื่อสารกับสมาช�กในทีมโดยจะต�องเผช�ญกับอุปสรรคและ “
โศกนาฏกรรม” ของทรัพยากรที่ใช�ร�วมกันในรอบแรกของเกม  ในรอบต�อมาสมาช�กใน
ทีมจะมีโอกาสได�วางแผนร�วมกันเพ�่อเล�นในรอบต�อ ๆ ไป เผื่อผู�เร�ยนจะได�เร�ยนรู�การแบ�ง
ป�นทรัพยากรอย�างเท�าเทียม โดยทุกคนจะได�ขนมหวานมาครอบครอง

เรามาสามารถอนุรักษ�ทรัพยากรที่นํากลับมาใช�ใหม�ได�อย�างเช�น ต�นไม� ปลา หากเรามีการ
บร�หารจัดการที่เหมาะสม  อย�างไรก็ตามหากเราใช�อย�างฟุ�มเฟ�อยทรัพยากรเหล�านี้ก็จะ
หมดลงอย�างรวดเร�วโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีความต�องการสูง ทฤษฎีโศกนาฏกรรมของ
ทรัพยากรส�วนรวมของ Garrett Hardin นั�นระบุว�าโดยธรรมชาติของมนุษย�แล�วมีความ
เห็นแก�ตัวไม�ค�อยคํานึงส�วนรวมเท�าไหร�นัก ดังนั�นการบร�หารจัดการทรัพยากรที่นํากลับ
มาใช�ใหม�ได�จ�งมีความสําคัญมาก ยิ�งประชากรมนุษย�ที่เพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง ยิ�งมีความ
จําเป�นที่ต�องร�วมมือกันและเสียสละเพ�่อส�วนรวม เพ�่อผลประโยชน�ต�อทุกฝ�ายในอนาคต

1/4

แบ�งป�นกันเพ�่อโลกที่ดีกว�า

100% 20 % 20 % 0 %

โครงการ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ว�ชา

ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ระบบนิเวศ การไหลของพลังงานทาง

ร�ไซเคิลวัสดุ ความหลากหลายทางช�วภาพ

คําสําคัญ

ทรัพยากรที่ทดแทนได� 

ทรัพยากรที่ใช�แล�วหมดไป 

การใช�ทรัพยากรที่ยั�งยืน 

การเติบโตของประชากร

การร�วมมือกัน โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส�วนรวม

ความเช�่อมโยงกับ SDGs

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทํากิจกรรม

15-30 นาที  
ข�้นอยู�กับจํานวน
ของผู�เล�นและรอบที่เล�น

บทนํา

ผู�เร�ยนได�ฝ�กกําหนดกลยุทธ�ในการใช�ทรัพยากรอย�างยั�งยืนผ�านสถานการณ�การ
จําลองในเกม

วัตถุประสงค�หลัก

ผู�เร�ยนได�ฝ�กการใช�ทรัพยากรหมุนเว�ยนผ�านการใช�เหร�ยญในเกม

ผู�เร�ยนได�ฝ�กว�เคราะห� / เปร�ยบเทียบการใช�ทรัพยากรระหว�างสถานการณ�จําลองใน
เกมกับสถานการณ�ที่เกิดข�้นจร�ง

ทราบหร�อไม�ว�าทรัพยากรที่ใช�เเล�วทดเเทนได� เเละทรัพยากรที่ใช�เเล�วหมดไปคืออะไร

คําถามนํากิจกรรม

ให�ลองยกตัวอย�างของทรัพยากรที่ใช�เเล�วทดเเทนได�เเละทรัพยากรที่ใช�เเล�วหมดไป
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วัสดุอุปกรณ�

ทราบหร�อไม�ว�าทรัพยากรเหล�านี้เอามาทําประโยชน�ใช�ส
อยอะไรบ�าง

มีเร�่องที่ต�องคํานึงหร�อข�อป�ญหาอะไรบ�างจากการใช�ทรัพยากร
เหล�านี้ 

แล�วทําไมป�ญหาเหล�านี้ถึงเกิดข�้น 

จะเกิดอะไรข�้นหากทรัพยากรเหล�านี้หมดไป

เราจะมีแนวทางแก�ไขอย�างไรบ�าง

ทําไมความร�วมมือกันที่จะอนุรักษ�ทรัพยากรเหล�านี้จ�งเป�นเร�่อง
สําคัญ

ในชุมชนของผู�เร�ยนมีมีการร�วมมือช�วยกันแก�ป�ญหาในเร�่องนี้
อย�างไรบ�าง

เหร�ยญช�ป (โดย 1 ช�ปให�เเทนเป�นเง�น 1 บาท)  
จํานวน 125 เหร�ยญต�อผู�เล�น 10 คน

ขนมหวาน หร�อ สติกเกอร�ใช�เป�นตัวแทนขนมหวาน

ดนตร� / เพลง

ว�ธีการเล�น

จัดเตร�ยมเหร�ยญช�ป โดยนักเร�ยน 1 คน จะได�เหร�ยญช�ป 
10 เหร�ยญ

ให�นักเร�ยนนั�งล�อมเป�นวงกลม

จัดแบ�งเหร�ยญจํานวน 1 ใน 4 ไว�กลางวง อย�างเช�น มีช�ป
เหร�ยญ 100 เหร�ยญ ให�แบ�งเหร�ยญตั�งไว�กลางวง 25 เหร�ยญ
 เป�นต�น

ครู / ว�ทยากร อธิบายว�ธีการเล�นเกมโดยมีขั�นตอนดังนี้

เหร�ยญช�ปทั�งหมดนี้เป�นของทุกคน

เมื่อเร�่มเสียงเพลง ให�ทุกคนเข�าไปหยิบเหร�ยญที่อยู�ตรง
กลางได�

เมื่อหยิบเหร�ยญช�ปแล�วหยิบเลยไม�ให�เอากลับไปไว�ที่เดิม

เหร�ยญช�ป 10 เหร�ยญสามารถนํามาแลกขนม 
(หร�อสติกเกอร�)ที่ครู ได� 1ช�้น

เมื่อดนตร�หยุดลง ครูจะนําเหร�ยญช�ปมาเพ��มให� 1 เท�า
 ของจํานวนเหร�ยญช�ปที่เหลืออยู�ในวง แต�อย�างไรก็ตาม
เหร�ยญช�ปในกองกลางจะต�องไม�มากกว�าตอนที่เร�่มเกม

ที่สําคัญที่สุดห�ามนักเร�ยนสื่อสารกันระหว�างเล�นเกม

หมายเหตุ: สําหรับครู อย�างเพ��งอธิบายถึงความสําคัญของเหร�ยญ
ให�นักเร�ยนทราบ ให�อธิบายแค�ว�ธีการเล�นก�อน

ถ�านักเร�ยนใช�เหร�ยญช�ปจากส�วนกลางหมดตั�งแต�เร�่ม
เกมให�ถือว�า “จบเกม” ถ�าอยากเล�นเกมต�อนักเร�ยนจะ
ต�องนําเหร�ยญช�ปทั�งหมดมาคืนไว�ที่กองกลาง

ให�ลองเล�นเช�นนี้ต�อไปเร�่อย ๆ ประมาณ 2 -3 รอบ โดยเน�นว�า
ห�ามสื่อสารกัน

แบ�งป�นกันเพ�่อโลกที่ดีกว�า

โครงการ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ว�ชา

ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ระบบนิเวศ การไหลของพลังงานทาง

ร�ไซเคิลวัสดุ ความหลากหลายทางช�วภาพ

คําสําคัญ

ทรัพยากรที่ทดแทนได� 

ทรัพยากรที่ใช�แล�วหมดไป 

การใช�ทรัพยากรที่ยั�งยืน 

การเติบโตของประชากร

การร�วมมือกัน โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส�วนรวม
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ข�อมูลเพ�่อการอภิปราย / คําถามหลังกิจกรรม

เมื่อเพ��มจํานวนเหร�ยญเข�ากองกลาง ต�องระลึกเสมอว�า 
เหร�ยญช�ปในกองกลางจะต�องไม�มากกว�าตอนที่เร�่มเกม

ให�นักเร�ยนลองเล�นเกม แต�รอบนี้เป�ดโอกาสให�สื่อสารและ
วางแผนกันระหว�างที่เป�ดดนตร�

หลังจากเล�นได�ประมาณ 5-6 รอบ ให�ถามนักเร�ยนว�ารู�สึกยัง
ไงกับเกมนี้บ�าง ให�อธิปรายร�วมกันในกลุ�มว�าที่ผ�านมาได�วาง
กลยุทธ�เพ�่อที่จะสะสมเหร�ยญให�ครบ 10 เหร�ยญเพ�่อแลก
ขนมอย�างไรบ�าง

นักเร�ยนคิดว�าเหร�ยญช�ปที่ใช�เล�นในเกมนั�น 
เป�นตัวแทนของอะไร (ทรัพยากร) 

จากสถานการณ�ในเกมส� เหร�ยญช�ปเป�นของทุกคน  นักเร�ยน
คิดว�ามีทรัพยากรอะไรบ�างที่เป�นของงทุกคน (น้ํา อากาศ)

จากสถานการณ�ในเกมส� ที่นักเร�ยนได�บร�หารจัดการเหร�ยญ
สามารถประยุกต�มาใช�ในสถานการณ�จร�งได�อย�างไร
(การปลูกป�าทดแทน การอนุรักษ�ทรัพยากรดิน การจับปลาที่
พอดีไม�จับในฤดูวางไข�)

ระหว�างที่เล�นเกมในรอบแรกมีความรู�สึกอย�างไรบ�าง

เมื่ออนุญาตให�สื่อสารกันได�ระหว�างเล�นเกมส� มันช�วยให�
นักเร�ยนเล�นเกมส�ได�มีประสิทธิภาพมากข�้นหร�อไม� มีการวาสง
แผนมากข�้นหร�อไม�

นักเร�ยนคิดว�าควรเอาเหร�ยญช�ปออกจากกองกลางมากที่ไหน
ถึงจะให�ผลดีที่สุด

7 ถ�าเราเพ��มจํานวนผู�เล�นมากข�้นจะเป�นอย�างไร

นักเร�ยนเองมีประสบการณ�ที่ต�องแบ�งป�นทรัพยากรกับผู�อื่น
หร�อไม� เป�นอย�างไร

8

เกมนี้มีช�่อว�า "For the Common Good“ (เเบ�งป�นกัน
เพ�่อโลกที่ดีกว�า) นักเร�ยนเคยได�ยินประโยคนี้หร�อไม� และ
หมายความว�าอย�างไร

9

กิจกรรมต�อยอด

ครูสามารถปรับแต�งกฎ / ว�ธีการเล�นของการเล�นเกมส�เพ�่อเพ��มมิติ
ของการเล�นได�ยกตัวอย�างเช�น

ตัวอย�างที่ 1
จํานวนของเหร�ยญที่แบ�งไว�กองกลางจะไม�ถูกเป�ดเผยให�กับผู�เล�น ผู�
เล�นจะต�องสังเกตว�าเกิดอะไรข�้นถ�าเราไม�ทราบถึงจํานวนของเหร�ยญ
ที่แบ�งไว�กองกลาง

ตัวอย�างที่ 2
การเติมเหร�ยญเข�ากองกลางอาจเปลี่ยนเป�นเติมเหร�ยญแค� 20 % 
จากจํานวนเหร�ยญที่เหลือไว�แทน เป�นต�น

การปรับแต�งปรับแต�งกฎ / ว�ธีการเล�นที่ยกตัวอย�างข�างต�นนี้
สามารถแสดงถึงการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ทดแทนได�นั�นต�องการ
ข�อมูลเช�นจํานวนของทรัพยากรที่มีอยู� จํานวนประชากรเป�นต�น
 ข�อมูลเหล�านี้เป�นกุญแจสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร หากขาด
ข�อมูลเหล�านี้เราจะไม�สามารถบร�หารจัดการทรัพยากรได�เลย

หลักว�ธีคิดนี้สามารถต�อยอดสําหรับหน�วยงานรัฐ เพ�่อสื่อสารกับ
ชุมชนว�าเราจะสามารถจัดการทรัพยากรที่ใช�ร�วมกัน (อย�างเช�น
 เเหล�งน้ํา ป�าไม� เเหล�งเเร�ธาตุ ฯลฯ) อย�างไร ซ�่งมีความสําคัญต�อ
สมาช�กในชุมชนทั�งสิ�น หากไม�มีการจัดการที่ดีแล�วจะทําให�แหล�ง
ทรัพยากรเหล�านี้หมดไป และสร�างผลกระทบที่รุนแรงต�อมา

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

ผู�แต�ง

แบ�งป�นกันเพ�่อโลกที่ดีกว�า

โครงการ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ว�ชา

ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ระบบนิเวศ การไหลของพลังงานทาง

ร�ไซเคิลวัสดุ ความหลากหลายทางช�วภาพ

คําสําคัญ

ทรัพยากรที่ทดแทนได� 

ทรัพยากรที่ใช�แล�วหมดไป 

การใช�ทรัพยากรที่ยั�งยืน 

การเติบโตของประชากร

การร�วมมือกัน โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส�วนรวม
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ครูสามารถปรับแต�งกฎ / ว�ธีการเล�นของการเล�นเกมส�เพ�่อเพ��มมิติ
ของการเล�นได�ยกตัวอย�างเช�น

ตัวอย�างที่ 1
จํานวนของเหร�ยญที่แบ�งไว�กองกลางจะไม�ถูกเป�ดเผยให�กับผู�เล�น 
ผู�เล�นจะต�องสังเกตว�าเกิดอะไรข�้นถ�าเราไม�ทราบถึงจํานวนของ
เหร�ยญที่แบ�งไว�กองกลาง

ตัวอย�างที่ 2
การเติมเหร�ยญเข�ากองกลางอาจเปลี่ยนเป�นเติมเหร�ยญแค� 20 % 
จากจํานวนเหร�ยญที่เหลือไว�แทน เป�นต�น

การปรับแต�งปรับแต�งกฎ / ว�ธีการเล�นที่ยกตัวอย�างข�างต�นนี้
สามารถแสดงถึงการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ทดแทนได�นั�นต�องการ
ข�อมูลเช�นจํานวนของทรัพยากรที่มีอยู� จํานวนประชากรเป�นต�น 
ข�อมูลเหล�านี้เป�นกุญแจสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร หากขาด
ข�อมูลเหล�านี้เราจะไม�สามารถบร�หารจัดการทรัพยากรได�เลย

หลักว�ธีคิดนี้สามารถต�อยอดสําหรับหน�วยงานรัฐ เพ�่อสื่อสารกับ
ชุมชนว�าเราจะสามารถจัดการทรัพยากรที่ใช�ร�วมกัน (อย�างเช�น 
เเหล�งน้ํา ป�าไม� เเหล�งเเร�ธาตุ ฯลฯ) อย�างไร ซ�่งมีความสําคัญต�อ
สมาช�กในชุมชนทั�งสิ�น หากไม�มีการจัดการที่ดีแล�วจะทําให�แหล�ง
ทรัพยากรเหล�านี้หมดไป และสร�างผลกระทบที่รุนแรงต�อมา
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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

แบ�งป�นกันเพ�่อโลกที่ดีกว�า

โครงการ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ว�ชา

ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ระบบนิเวศ การไหลของพลังงานทาง

ร�ไซเคิลวัสดุ ความหลากหลายทางช�วภาพ

คําสําคัญ

ทรัพยากรที่ทดแทนได� 

ทรัพยากรที่ใช�แล�วหมดไป 

การใช�ทรัพยากรที่ยั�งยืน 

การเติบโตของประชากร

การร�วมมือกัน โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส�วนรวม


