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การเรียนรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เกมเศรษฐีสทิงพระในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ของเกษตรกรใน
พื้นที่ตาบลท่าหิน และตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดย
การใช้เกมเศรษฐีกับผู้เล่นทั้งสิ้น 20 คน ประกอบไปด้วยผู้เล่นในตาบลท่า
หิ น จ านวน 10 คน และผู้ เล่ น จากต าบลวั ด จั น ทร์ จ านวน 10 คน ผล
การศึกษาของผู้เล่นในตาบลท่าหินมี คะแนนความรู้ความเข้าใจผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเล่นเกมเฉลี่ยที่ 15.56±1.81 คะแนนและหลังการเล่น
เกมผู้ เล่ น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 19.30±1.50 คะแนน ผล
การศึกษาของผู้เล่นในตาบลวัดจันทร์มีความรู้ความเข้าใจก่อนเล่นเกมเฉลี่ย
ที่ 15.80±2.66 คะแนน แต่ในขณะที่หลังการเล่นเกมผู้เล่นมีความรู้ความ
เข้ าใจเฉลี่ ยที่ 19.00±1.70 คะแนน จากผลการศึ กษาของทั้ งสองตาบล
แสดงให้ เห็ น ว่าเกมเศรษฐี ส ามารถช่ วยเพิ่ ม ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ซึ่ง
ผู้เล่นให้ความเห็นว่าควรนาเครื่องมือดังกล่าวไปต่อยอดร่วมกับนักเรียน
และผู้เล่นในพื้นที่อื่น ๆ โดยคณะวิจัยจะได้ดาเนินการต่อในอนาคต
คำสำคัญ: ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ , เกมเศรษฐี
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Learning the environmental
impact from land use changes
by Sathing Phra Millionaire game
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Abstract This research aimed to use the Sathing Phra Millionaire
game with local villagers for co-learning and improve
understanding on the environmental impact from land use
changes. Research was carried out with 20 villagers, from Thahin
and Watchan subdistricts (10 villagers each), Sathing Phra
district, Songkhla province. The results from Thahin villagers
showed that mean scores of pre-test on the environmental impact
from land use changes was 15.56±1.81 and post-test was
increased to 19.30±1.50. Similar to Watchan villagers, mean
scores of pre-test was 15.80±2.66 and post-test was increased to
19.00±1.70. Our findings revealed that the Sathing Phra
Millionaire game could be used as a learning tool with local
villagers to learn on the environmental impact from land use
changes. Participants mentioned to use this game with students in
local and other villages which will be the future work of this study.
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนการใช้ชีวิต (Nagendra et al., 2013; Turner, 1994)ยกตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เพื่อทาการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน มีผู้ เกี่ยวข้องหลากหลาย มีมุมมองและวัตถุประสงค์ในการใช้
ที่ ดิ น ต่ า งกั น น ามาซึ่ ง ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน (Wu, 2008) ซึ่ ง
สามารถจาแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ปัญหามลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ
มลพิ ษ ทางดิน และมลพิ ษ ทางเสี ย ง (Sharma, 2009) เช่ น ปั ญ หาการเสื่ อ ม
โทรมของคุ ณ ภาพน้ าในทะเลสาบสงขลา (ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย
จากการขยายตัวของชมชนเมือง รวมไปถึงปัญ หามลพิษทางเสียงและปัญหา
มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน (Burgi et
al., 2004; Ellis, 2010) พื้น ที่บ ริเวณอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นอีก
หนึ่งพื้นที่ที่พบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่ น ปั ญ หาการลดลงของป่ า ชายเลนและปั ญ หาการเสื่ อ มโทรมของน้ าใน
ทะเลสาบสงขลาจากปั ญ หาน้ าเสี ย ของชุ ม ชนและการขยายตั ว ของชุ ม ชน
ตลอดจนปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง (สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) และจากการศึกษาของ กีรติ
และพงษ์ชัย (2559) พบว่าเกษตกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งในระยะยาวย่อมนาไปสู่ปัญหา
ความไม่มั่นคงของเกษตรกร รวมถึงอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันจะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและปัญ หาสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนได้ การทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม ระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มีความจาเป็น เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถช่วยลดปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (Wu, 2008) เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ เรี ย นรู้ ถึ ง
ผลกระทบจากสิ่งที่ตนเองทา หรือคนอื่นทา แต่ส่งผลเชื่อมโยงทั้งระบบทั้งด้าน
บวกและด้านลบ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่
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มีระดับความรู้พื้นฐานไม่สูงนัก การเลือกเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึง
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ความสาคัญ
การเรียนรู้โดยการใช้เกมเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถทาให้ผู้เล่นเกิด
ทักษะการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกาหนดไว้ โดยผู้เล่นต้องเล่นตามกติกาที่
ถูกกาหนดไว้ จากนั้นนาเนื้อหาของเกมและผลการศึกษาที่ได้มาเพื่อใช้ในการ
วิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายผล (ทิ ศ นา, 2552) และมี ก ารใช้ ใ นการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในหลายพื้ น ที่ (Refs) เกมเศรษฐี
(Monopoly Game) เป็นเกมกระดานประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมีการเล่น
ไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจง่ า ย และเหมาะสมกั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย (ส านั ก งานพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ , 2558) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบเกมที่ จ าลอง
สถานการณ์และความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด เพื่อให้ผู้เล่นได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเล่นเกม (ทิศนา, 2552) จากสภาพปัญหาและ
เครื่องมือในการเรียนรู้ข้างต้น จึงได้ทาการศึกษา จึงจาเป็นต้องศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน รวมถึงแนวทางการแก้ไขและปรับตัวจาก
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมโดยการใช้
เกมเศรษฐี อันจะนาไปสู่ การสร้างสานึกรักทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนต่อไป
ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
เปรี ย บเที ย บความเข้ า ใจก่ อ นและหลั ง เกี่ ย วกั บ ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ตาบลท่าหินและ
ตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดยการใช้เกมเศรษฐีสทิงพระ
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เป็นการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์พื้นที่ทาให้พื้นที่เดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงที่เข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง (Nagendra et al., 2013; Turner, 1994)
เช่ น การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม การ
ชลประทาน การทาลายพื้น ที่ป่ าไม้ การปลู กป่าทดแทน และการพัฒ นาเขต
อุตสาหกรรม เป็นต้น (Wu, 2008)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินส่งผลกระทบ
ในหลายด้าน อาทิเช่น
1. ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พื้ น ที่ ท างการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลง ทาให้เกษตรกรเกิด
ปัญหาไร้ที่ดินในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรบางรายเลือกที่จะบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ในการทาเกษตรหรืออพยพย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เพื่อหา
อาชีพใหม่ เช่น การอพยพถิ่นฐานเข้าพื้นที่เมือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของเมืองเพิ่มขึ้น ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ในด้านของวิถีชีวิตรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม (สุวัฒนา, 2548)
2. ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยทั่ ว ไปแล้ ว ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางน้า, มลพิษทางเสียง และ
มลพิษทางดิน (นิรมล, 2557; Sharma: 2009) ซึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หามลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
ยกตัวอย่างเช่น
• การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ เพื่ อ ใช้ในการท าการเกษตร การใช้
ปุ๋ยเคมีและสารกาจัดศัตรูพืชเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อ
เร่งระยะเวลาของผลผลิตทางการเกษตร เป็นสาเหตุที่สาคัญ
ของการเกิดปั ญ หามลพิษทางน้า โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชะ
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ล้างหน้าดินจากน้าฝน สารเคมีเหล่านี้จะไหลลงสู่แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติและไหลรวมไปยังทะเล ทาให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งน้าได้รับผลกระทบ (Wu, 2008) โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่
หายากและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ (Turner et al., 1994)
นอกจากนี้สารพิษต่าง ๆ เหล่านี้ยัง สามารถเข้าสู่ระบบห่วงโซ่
อาหารได้
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านปศุสัตว์ น้าเสีย
จากการทาปศุสัตว์เป็น สาเหตุหนึ่งที่ทาให้แหล่งน้าในชุมชน
เกิดความเสื่อมโทรม สกปรก มีกลิ่นเหม็น และไม่สามารถนา
น้ านั้ น มาใช้ เพื่ อ การอุ ป โภคและบริโ ภคได้ กิ จ กรรมต่ าง ๆ
เหล่านั้นได้แก่ การล้างทาความสะอาดพื้นที่ฟาร์มและของเสีย
จากฟาร์ ม เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ยั ง ส่ ง กลิ่ น เหม็ น รบกวนการใช้
ชีวิตประจาวันของคนในพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)
• การขยายตัวของชุมชน การเพิ่มขึ้นของประชากรในตัวเมือง
มีผ ลทาให้ เกิดความต้องการทางด้านทรัพ ยากรเพิ่ มมากขึ้ น
รวมถึ งกิ จ กรรมต่ าง ๆ ในสั งคมเมื อ งยั งเป็ น แหล่ งก าเนิ ด ที่
ส าคั ญ ของปั ญ หามลพิ ษ ทางสิ่ งแวดล้ อ มแทบทุ ก ด้ าน เช่ น
การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ได้แก่ น้า
เสียและขยะมูลฝอย ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาเรื่องเสียง
จากการคมนาคม เป็นต้น (Turner et al., 1994; Wu, 2008)
3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พื้นที่
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สาหรับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีดังต่อไปนี้
• ปั ญ หาน้ าเสี ย คุ ณ ภาพน้ าในพื้ น ที่ ท ะเลสาบสงขลาซึ่ งเป็ น
แหล่ งน้ าที่ ส าคัญ ของอ าเภอสทิงพระ จั งหวัด สงขลา อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมถึงร้อยละ 73 สาเหตุหลักเนื่องจาก ปัญหา
การรวบรวมน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิด ปัญหาการจัดการน้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นากุ้ง และฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ที่
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ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ที่มี
อยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ไม่ เพี ย งพอต่ อ การขยายตั ว ของเมื อ งอย่ า ง
รวดเร็ว (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2557)
• ปั ญ หาขยะมูล ฝอย ขยะมูล ฝอยในชุมชนโดยเฉพาะในเขต
เมืองไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ทิ้ง
ขยะขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและ
ขาดแรงจู ง ใจที่ เหมาะสมที่ จ ะท าให้ เกิ ด การคั ด แยกขยะ
นอกจากนี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
จั ด การขยะจากชุ ม ชน ไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ขยะได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นผลจากการเก็บรวบรวมขยะไม่
เหมาะสมและไม่ ทั่ ว ถึ ง (ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
• ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่
อ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลาได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาไม่น้อยกว่า 1 ทศวรรษ และมี
แนวโน้มที่จะยังคงมีความแปรปรวนในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
เช่ น อุ ท กภั ย วาตภั ย ปั ญ หาดิ น ถล่ ม และปั ญ หาการขาด
แคลนน้า โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่ ม และแอ่ งกระทะ รวมไปถึ ง การระบายน้ าที่ ไม่ ทั น และ
โครงการหรือนโยบายภาครัฐที่เข้ามาในพื้นที่ เช่น โครงการ
ปลูกปาล์มน้ามันในพื้ นที่นาร้าง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่นั้นกีดขวาง
เส้น ทางการไหลของน้ า ส่ งผลให้ เกิดปั ญ หาอุท กภัยในที่ สุ ด
(เก็ตถวา และคณะ, 2558; สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร, 2556; ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
4. การเรียนรู้โดยการใช้เกม การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยการใช้เกม
เป็ น อีก หนึ่ งกิจ กรรมการเรี ย นรู้ โดยมีวัต ถุ ป ระสงค์ห ลั กเพื่ อ ให้ ผู้ เล่ น เกมเกิ ด
ทักษะการเรียนรู้ในขณะเล่นหรือหลังจากเล่นเกม มีความสุข และสนุกสนาน
(ประยูร, 2552) โดยผู้เล่นต้องเล่นตามกติกาที่ถูกกาหนดไว้ จากนั้นนาเนื้อหา
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ของเกมและผลการศึก ษาที่ ได้ ม าเพื่ อ ใช้ ในการวิเคราะห์ แ ละอภิ ป รายผลซึ่ ง
โดยทั่วไปเกมที่ใช้ในการศึกษามีอยู่ 3 รูปแบบ (ทิศนา, 2552) ได้แก่
• เกมแบบไม่ มี ก ารแข่ ง ขั น เช่ น เกมตอบค าถาม หรื อ เกม
สื่อสาร เป็นต้น
• เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้และชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้
เพราะการแข่งขันช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการเล่น
• เกมจาลองสถานการณ์ เป็นเกมที่จาลองความเป็นจริง หรือ
สถานการณ์ จริ ง เช่น การจาลองความเป็ นจริงลงมาเล่ นใน
บอร์ ด หรื อ กระดาน ได้ แ ก่ เกมมลภาวะ เกมเศรษฐี เกม
แก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น
เกมเศรษฐี (Monopoly game) เป็นเกมกระดานประเภทหนึ่งที่ได้รับ
ความนิ ย มมาก โดยมี วิธี ก ารเล่ น ที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ น เหมาะในการเรี ย นรู้เกี่ ย วกั บ
กระบวนการต่าง ๆ โดยผู้เล่นจะต้องเคลื่อนตัวเดินไปโดยการใช้ลูกเต๋า ซึ่งเมื่อผู้
เล่ น เคลื่ อ นตั ว เดิ น ไป ผู้ เ ล่ น จะได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของเกม ในขณะเดียวกันผู้เล่นจะได้พบกับคาถามท้าทายความคิด
ในบางช่วงของการเดินทางไปบนกระดานเกม ซึ่งเกมเศรษฐีเป็นเกมที่เหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558)
5. ข้อดีและข้อจากัดของการเรียนรู้โดยการใช้เกม
• ข้อดี
ทาให้ ผู้ เล่ น มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒ นาทักษะกระบวนการ
ต่ า งๆ เช่ น ทั ก ษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิด และทักษะกระบวนการกลุ่ม และเป็นวิธีการ
ที่ทาให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมมากซึ่งจะทาให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ (ประยูร, 2552)
• ข้อจากัด
- ผู้ น าเกมจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี จึ ง จะ
สามารถควบคุมเกมและให้ความรู้ความเข้าใจระหว่างการ
เล่นได้
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- การศึกษาวิจัยจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น
ค่าอุป กรณ์ การเล่ น ค่าการเดินทาง ค่าที่พัก (เฉพาะใน
กรณีที่ออกนอกพื้นที่)
- ใช้ระยะเวลาในการเล่นนาน (ทิศนา, 2552)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันได้มีการนาเกมเศรษฐีไปพัฒนาเพื่ อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาเกมเศรษฐีอาเซียนของ ปรีชากร และ
ภัคภัสนันท์ (2556) เพื่อใช้ในการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาสาหรับนักเรียน
โรงเรี ย นภู เขี ย ว อ าเภอภู เขี ย ว จั งหวัด ชั ย ภู มิ ตลอดจนผู้ ที่ ส นใจทั่ ว ไป โดย
ออกแบบกระดานเล่นเกมออกเป็น 10 ชุดตามประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งใน
แต่ ล ะชุ ด ผู้ เล่ น จะได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์วั ฒ นธรรมของแต่ ล ะ
ประเทศ รวมไปถึงการฝึกทักษะการคิดคานวณการแลกเงินแต่ละประเทศและ
การวางแผนการเล่ นเกมเนื่ องจากผู้เล่น จะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินและ
บริ ห ารความเสี่ ย งจากการลงทุ น เพื่ อ ให้ ต นเองได้ ก าไรจากการลงทุ น นั้ น
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ น้าฝน (2548) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเกม
เศรษฐีในการเรียนการสอนวิชาภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เกี่ยวกับการกรอก
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาการบัญชี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การใช้เกมเศรษฐี ช่วยใน
การเรี ย นการสอนวิช าภาษี เงิน ได้บุ ค คลธรรมดา นั กเรียนมี ความเข้ าใจและ
สามารถคานวณภาษีได้ในอัตราร้อยละ 95.77 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนผ่านร้อยละ 64.5
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาเกมเศรษฐีมาประยุกต์เพื่ อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้
ข้ อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรมและการส ารวจภาคสนามตลอดจนการ
สั มภาษณ์ ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ อ าเภอสทิ งพระ จังหวัด สงขลา เกี่ยวกั บ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนาข้อมูล
มาออกแบบเกมเศรษฐีเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และทา
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาชุมชนในอนาคต
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ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นที่ศึกษา
พื้น ที่ศึกษาประกอบไปด้วย 2 ตาบล คือ ตาบลท่ าหิ นและตาบลวัด
จันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของตาบลท่าหินและตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตาบลท่าหินและตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 20 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
จานวน 10 คน
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
จานวน 10 คน
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ “เกมเศรษฐี” 2 ชุด โดยผู้วิจยั กาหนดให้
เครื่องมือ 1 ชุด สามารถเล่นได้ 5 คน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการวิเคราะห์
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ความรู้ความเข้าใจโดยหาค่าเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเล่น
เกม โดยเกมเศรษฐีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วยคาถาม 21 ข้อ แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1. คาถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 2. คาถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3. คาถามเกี่ยวกับ
ทรัพยากรที่สาคัญในชุมชน ซึ่งรายละเอียดแบบสอบถามแสดงใน
ภาคผนวก
2. กระดานเล่นเกม ประกอบด้วย กระดานเล่นเกมเศรษฐี และบอร์ด
จาลองสาหรับทาการเกษตร
3. ลูกเต๋าสาหรับสุ่มการเดิน
4. ตัวละครสาหรับแทนตัวผู้เล่น
5. โฉนดที่ดินสาหรับการเพาะปลูกผลผลิตประกอบด้วยรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าลงทุน , ราคาขายผลผลิตตามสถานการณ์แต่ล ะ
รอบ (สภาพอากาศปกติ , สภาพอากาศแล้ ง และราคาที่ รัฐ บาล
ส่งเสริม)
6. การ์ดจับลาดับการเล่น
7. การ์ ด ค าถาม (สี เขี ย ว) ประกอบด้ ว ยค าถาม 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1.
คาถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. คาถามเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีความสาคัญ
ในชุมชน 3. คาถามเกี่ ย วกับ การมีส่ ว นร่ว มในชุมชน 4. ค าถาม
เรียกเสียงหัวเราะ
8. การ์ดสถานการณ์ต่าง ๆ (สีฟ้า) ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
9. การ์ ด ท านายเหตุ ก ารณ์ ในแต่ ล ะรอบ ประกอบด้ ว ย 1. สภาพ
อากาศปกติผลผลิตดี 2. สภาพอากาศแห้งแล้ง ผลผลิตลดลงทุก
พื้นที่ 3. รัฐบาลใจดีปีหน้าปลูกปาล์มน้ามันฟรี 4. น้าท่วมผลผลิต
เสียหายทุกพื้นที่ 5. รัฐบาลเพิ่มราคาข้าวหอมมะลิ
10. เครื่องคิดเลข สาหรับช่วยคิดคานวณ
11. เข็มหมุด
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12. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ สาหรับเล่นเกม
13. รูปภาพแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 8 ประเภท (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รูปภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกม
ข้าวหอมมะลิ *
ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาขาย
ผลผลิต 1 รอบ
ปาล์มน้ามัน *
ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาขาย
ผลผลิต 3 รอบ
ฟาร์มเป็ดไข่ *
ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาขาย
ผลผลิต 1 รอบ
บ่อน้า
ขนาด 1 ไร่
ได้จากกิจกรรม
ระหว่างการเล่น

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ *
ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาขาย
ผลผลิต 1 รอบ
สวนแบบผสมผสาน*
ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาขาย
ผลผลิต 1 รอบ
ฟาร์มหมู
ขนาด 1 ไร่
กาหนดในบอร์ดเกม
คลองชลประทาน
ในพื้นที่
กาหนดในบอร์ดเกม

หมายเหตุ * ผู้เล่นสามารถเลือกทาการเกษตรแต่ละประเภทได้

รายละเอียดการเล่นเกม
เกมเศรษฐีในงานวิจัยนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้และ
แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น เกี่ย วกับ ทรัพ ยากรที่มีความส าคัญ ในชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ซึ่ งผู้ เล่ น จะได้ รั บ ความรู้ จ ากการตอบค าถามตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เล่นอื่น ๆ ระหว่างการเล่นเกม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
เล่นประมาณ 2 ชั่วโมง จานวนรอบที่เล่นได้ประมาณ 3 รอบ สาหรับผู้เล่นสูงสุด
6 คน ผู้นาเกม 1 คน และนายธนาคาร 1 คน
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ก่อนเริ่มเกมในแต่ละครั้งผู้นาเกมจะต้องชี้แจงกติกาการเล่นเกมทุกครั้ง
สาหรับขั้นตอนการเล่นมีดังนี้
1. ให้ผู้เล่นแต่ละคนจับฉลากลาดับในการเล่น ซึ่งแต่ละลาดับ จะสุ่ม
ขนาดการถือครองที่ดินและจานวนเงินตั้งต้นสาหรับผู้เล่น
2. ใช้ลูกเต๋าเสี่ยงทายจานวนแต้มที่ใช้ในการเดินไปยังช่องต่าง ๆ ซึ่งมี
ภารกิจที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตาม
3. เมื่ อ ผู้ เ ล่ น เดิ น ไปตกที่ ช่ อ งเพาะปลู ก ผู้ เ ล่ น สามารถเลื อ กท า
การเกษตรได้ ทั้ ง สิ้ น 5 ประเภท ตามขนาดการถื อ ครองที่ ดิ น
ตลอดจนตามกาลังทรัพย์ของผู้เล่น ซึ่งการทาเกษตรแต่ละประเภท
ใช้เงิน ลงทุน , ราคาขาย และระยะเวลาให้ ผ ลผลิตไม่เท่ากัน ตาม
โฉนดที่ใช้ในการเล่นเกม
4. เมื่อผู้เล่นตัดสินใจทาการเกษตรประเภทใดก็ตามจะต้องนารูปภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนั้นไปปักพื้นที่ลงในในบอร์ดจาลอง
สาหรับทาการเกษตร
5. เมื่อผู้เล่นใดที่เข้าสู่จุดเริ่มต้นก่อนผู้เล่นอื่นในแต่ละรอบจะมีสิทธิ
หยิบการ์ดทานายสถานการณ์ในปีนั้น ๆ
6. ผู้เล่นที่สามารถตอบคาถามจากการ์ดคาถามถูกต้อง จะได้รับเงิน
ตอบแทน 200 บาท หากตอบผิดผู้เล่นคนอื่น ๆ จะต้องช่วยกัน
ตอบคาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
7. ผู้เล่นสามารถขายผลผลิตโดยราคาขายจะขึ้นยู่กับสถานการณ์ใน
แต่ละปี ซึ่งสามารถขายเมื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นในแต่ละรอบเท่านั้น
8. เมื่อขายผลผลิตเสร็จสิ้นในแต่ล ะรอบ ผู้เล่นจาเป็นต้องลงทุนทา
การเกษตรใหม่ทุกครั้งตามความต้องการของผู้เล่น
9. ผู้เล่นที่มีเงินสะสมมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาของตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ผลการศึ ก ษาความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจานวนทั้งสิ้น 21 ข้อของผู้เล่นในตาบลท่าหิน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แสดงในรูปที่ 3) พบว่าก่อนเล่นเกมเศรษฐีผู้เล่น
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มีความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยที่ 15.56±1.81 แต่ในขณะที่หลังการเล่นเกมผู้เล่นมี
ความรู้ความเข้าใจเฉลี่ ย ที่ 19.30±1.50 แสดงให้ เห็ นว่าผู้ เล่ นมีความรู้ความ
เข้ า ใจเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ห ากพิ จ ารณาจากรู ป ที่ 3 จะพบว่ า ข้ อ ที่ 9 มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมาก ซึ่งข้อที่ 9 มีคาถามว่า “น้าเสียหมายถึงน้าที่ไม่
สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ อี ก ” แสดงให้ เห็ น ว่ าก่ อ นการเล่ น เกมผู้ เล่ น มี
ความคิดว่าน้าเสียคือน้าที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หลังจากการ
เล่นเกมทาให้ผู้เล่นได้ทราบว่าน้าเสียสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น น้า
จากการล้างผักหรือผลไม้สามารถนาไปรดน้าต้นไม้ได้ หรือแม้กระทั่ งน้าเสียจาก
ชุมชนก็สามารถบาบัดเพื่อให้น้ามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก เป็นต้น

รูปที่ 3 ผลการศึกษาก่อนและหลังการเล่นเกมของผู้เล่นตาบลท่าหิน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ผลการศึกษาของตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ผลการศึ ก ษาความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจานวนทั้งสิ้น 21 ข้อของผู้เล่นในตาบลวัด
จันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาพบว่า ก่อนเล่นเกมเศรษฐีผู้เล่นมีความรู้
ความเข้าใจเฉลี่ยที่ 15.80±2.66 แต่ในขณะที่หลั งการเล่นเกมผู้เล่นมีความรู้
ความเข้าใจเฉลี่ยที่ 19.00±1.70 แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นมีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น ดังในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ผลการศึกษาก่อนและหลังการเล่นเกมของผู้เล่นตาบลวัดจันทร์
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาจากการใช้ เกมเศรษฐี เพื่ อ ใช้ ใ นการเรีย นรู้ ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ตาบลท่าหินและตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แสดงให้เห็นว่า
เกมเศรษฐีเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เล่น
ได้ (น้าฝน, 2548; สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558)
เนื่องจากในระหว่างการเล่นเกมผู้เล่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มในชุ ม ชนและแนวทางการปรับ ตั ว ตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้จากการตอบ
คาถามซึ่งทาให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเล่นเกม
มากยิ่งขึ้น (ประยูร, 2552) ซึ่งนับเป็นข้อดีของเกมเศรษฐี แต่จากการเล่นเกมทั้ง
2 ตาบลพบว่า ใช้ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 2 ชั่วโมงในการเล่นทั้งหมด 3 รอบ ซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่นาน (ทิศนา, 2552) ดังนั้นผู้นาเกมจะต้องควบคุมระยะเวลาให้
เหมาะสมและสร้างบรรยากาศการเล่นเกมให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งจากการศึกษาในครั้ง
นี้ผู้เล่นหลายคนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต เช่น
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“... ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนร่วมกัน เกมมีความสนุกสนาน
ดีกว่าการนั่งฟังบรรยายเฉย ๆ ...” นางวรรณี แก้วประจันทร์
“... เป็นเกมที่สอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์ไว้มาก ควรส่งเสริมให้
เด็ก ๆ ในชุมชน ได้เรียนรู้ต่อไป ..” นางปราณี ช่วยมณี
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจาเป็นต้องจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมโดยการใช้เกมเศรษฐีร่วมกับเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ศึกษา รวมถึง
ชาวบ้านคนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยจะดาเนิ น การติดต่อประสานงานกับ คุณ ครูเพื่อประยุกต์รูปแบบเกมให้
สอดคล้องกับวิชาเรียนของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
สาหรับโรงเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม
เกมเศรษฐีอาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ควบคุมเกมควร
สร้างบรรยากาศในการเล่นไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไป
2. สาหรับผู้ที่สนใจเครื่องมือ “เกมเศรษฐี” สามารถนาไปใช้ต่อยอดใน
การเรีย นรู้ในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพียงปรับปรุงเนื้อหาของการ์ดคาถามและการ์ด
ความรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่สนใจ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ ได้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก งานวิจัยนี้ได้รับ ทุ นสนั บสนุ นจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2558 สัญญาเลขที่ TRG 5880219) และ
ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 32
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ภาคผนวก
คาถามวัดความรู้ความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ข้อที่

คาถามวัดความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

ใช่ ไม่ใช่

1 การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

√

2 มนุษย์เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดิน

√

3 การขยายตัวของชุมชนทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

√

4 ชุมชนเป็นสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย

√

5 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใช้ที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้

√

6 ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยเปียก และมูลฝอยแห้ง √
7 ชาวบ้านไม่จาเป็นต้องคัดแยกขยะ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คดั แยกอยู่แล้ว
8 ขยะมูลฝอยทาให้เกิดมูลค่าโดยการคัดแยก

√
√

9 น้าเสีย หมายถึง น้าที่มีสิ่งเจือปนที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก
10 ปัญหาน้าเสียมีสาเหตุมาจากมนุษย์มากที่สุด

√
√

11 คุณภาพของน้าทะเลสาบสงขลาอยู่ในเกณฑ์ดีไม่จาเป็นต้องมีการแก้ไข
12 ชุมชนของท่านมีส่วนทาให้ทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรม

√
√

13 ไม่จาเป็นต้องบาบัดน้าเสียลงทะเลสาบสงขลา เพราะทะเลบาบัดได้เอง

√

14 การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

√

15 น้าเสียและขยะมูลฝอยมีส่วนทาให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม

√

16 การใช้สารกาจัดศัตรูพืชมีส่วนทาให้เกิดปัญหามลพิษทางน้า

√

17 การตัดไม้ทาลายป่าในชุมชนส่งผลให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ลดลง

√

18 กลิ่นของฟาร์มปศุสตั ว์จัดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ

√

19 การเปลีย่ นแปลงที่ดินไม่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน
20 การสร้างถนนทาให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง
21 ปัญหามลพิษทางเสียงสามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้

√
√
√
21

การเรียนรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยการใช้เกมเศรษฐีสทิงพระ
กีรติ วานิช และพงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมเศรษฐี

บรรยากาศการเล่นเกมในพื้นที่ตาบลวัดจันทร์ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเล่นเกมในพื้นที่ตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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