๑

ผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น
เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น

ประจําปี ๒๕๕๖
วิทยาการด้ านสั งคมศาสตร์ สาขาการศึกษา

ชื่ อสิ่ งประดิษฐ์

เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ
( CARD WORD GAME )
โดย
นายบรรเทิง จันทร์ นิเวศน์

โรงเรียนบางมดวิทยา “สี สุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ”

สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒

ผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้ น
ประจําปี 2556

เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ

( CARD WORD GAME )
โดย
นายบรรเทิง จันทร์ นิเวศน์

โรงเรียนบางมดวิทยา “สี สุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ”

สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓

แบบ วช. 1 ป
ใบนําส่ งเอกสารและสิ่ งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
ประจําปี 2556
-----------------------

ชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ
(Card Word Game)

ได้จดั ส่งเอกสารจํานวนอย่างละ 15 ชุด (ตัวจริ ง 1 ชุด สําเนา 14 ชุด) และสิ่งของเพือ่ ขอรับรางวัลฯ ดังนี้
√ 1. ใบนําส่ งเอกสารในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น (แบบ วช.1 ป)
√ 2. ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น (แบบ วช. 2 ป)
√ 3. รู ปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ภาพสี 15 ภาพ) โดยติดในเล่มให้เรี ยบร้อย
4.สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิ ทธิบตั รหรื อสําเนาหลักฐานการยืน่ ขอสิทธิบตั ร
√ 5. หนังสื อหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น
√ หนังสื อรับรองจากผูบ
5.1
้ งั คับบัญชาในระดับผูอ้ าํ นวยการ คณบดี หรื อตําแหน่งที
เทียบเท่า(ถ้าเป็ นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ
พลเรื อนและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)
√ 6. วีดีทศ
ั น์ซ่ ึงแสดงถึงหลักการ ขั้นตอน และกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล จํานวน 1ชุด
7. อื่น ๆ (ถ้ามี)
ลายมือชื่อผูส้ ่งเอกสาร.......................………………………..
(นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์)
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
ลายมือชื่อผูร้ ับเอกสาร........................…………………………
(…………………..........................)
วันที่….....เดือน..…………..พ.ศ.........

๔

ใบเสนอผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
ประจําปี 2556
---------------------------------ข้ อ 1 ชื่ อผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น
ภาษาไทย
เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(Card Word Game)
ผลงานควรจัดอยูใ่ นวิทยาการด้านใด (โปรดระบุดา้ นและสาขาวิชาการใด)
ก. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิ ตศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ข. ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั
ค. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ. ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ฉ. ด้านมนุษย์ศาสตร์
สาขาปรัชญา

ช. ด้ านสั งคมศาสตร์

สาขานิติศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา

√

สาขาการศึกษา

แบบ วช.2 ป

๕

ข้ อ 2 ประวัติของหัวหน้ าผู้ประดิษฐ์ คดิ ค้น และ/หรื อผู้ร่วมประดิษฐ์ คดิ ค้น
หัวหน้ าผู้ประดิษฐ์ คดิ ค้น
2.1 ชื่อ นาย บรรเทิง
นามสกุล
จันทร์นิเวศน์
สัญชาติ........ไทย….…….คุณวุฒิ.……ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต………………อายุ..…54……….ปี
อาชีพ............รับราชการ………………………....ตําแหน่ง........ครู .........………………
หน่ วยงานที่สังกัดและรหัสไปรษณีย์....โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
เลขที่ 12/6 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพ 10150
หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629
ที่อยู่ถาวรและรหัสไปรษณีย์..เลขที่ 1 ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตขางขุนเทียน กรุ งเทพ 10150 หมายเลขโทรศัพท์..089-768-1151
ที่สังกัดและรหัสไปรษณีย์....โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
เลขที่ 12/6 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพ 10150
หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629
ข้ อ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้นที่เสนอขอรับรางวัล (ให้ ระบุรายละเอียดให้ มากทีส่ ุ ด)
(1) จุดเริ่มต้ นหรื อที่มาของการประดิษฐ์ คดิ ค้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นเรื่ องสําคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมไทยตระหนักดีวา่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหา
ความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องช่วยเสริ มความสามารถ
นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญทางด้านการติดต่อสื่ อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ ซึ่ งไม่ได้จาํ กัดเฉพาะเจ้าของ
ภาษา (native speakers) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น อันได้แก่ คนอังกฤษ คนอเมริ กนั คานาดา และออสเตรเลีย แต่ชนชาติ
อื่นๆที่มีการติดต่อกันระหว่างชนชาติ เช่น คนไทยติดต่อกับคนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซี ย ฯลฯ ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบอาชีพในธุรกิจอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
เช่นนี้ ทําให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็ นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international
language) ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศ เป็ นภาษาสําคัญในด้านการศึกษา จัดเป็ นสื่ อสําคัญนําไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็ นพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
การศึกษาเป็ นพลังสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และครู เป็ นปัจจัยสําคัญยิง่ ที่จะเอื้ออํานวยให้การศึกษา
ดําเนินไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและ จําเป็ นมากขึ้น ครู ผสู้ อนภาษาอังกฤษจึงจัด
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ว่าเป็ นบุคลากรที่สาํ คัญยิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษา สร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางภาษา อันจะ
เสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษา กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเห็นความสําคัญของภาษาและรักที่จะเรี ยนภาษา ใช้
ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกยุคโลกาภิวตั น์

ผูป้ ระดิษฐ์ขอให้ขอ้ สังเขปว่า ทุกครั้งที่ประกาศผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้นั พื้นฐาน
(โอเน็ต) และผลการสอบวัดความถนัดทัว่ ไป หรื อ GAT และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรื อ
PAT จะมีการพูดถึงปั ญหาเด็กได้คะแนนตํ่าในทุกวิชา สําหรับผลสอบ GAT-PAT ครั้งสองที่ผา่ นมาปรากฏว่าทุก
วิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50% เช่นเดิม เฉพาะการสอบ GAT ภาษาอังกฤษมีเด็กได้คะแนนศูนย์ถึงกว่า 8,000 คน

เด็กไทยอ่ อนภาษาอังกฤษ ปัญหาอยู่ตรงไหน?
โดย ปองภพ วิทิพย์ รอด

“ผูเ้ ขียนมีประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อและสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ในประเทศ
มาเลเซียหลายปี และกลับมาสอนนักเรี ยนระดับประถม-มัธยมและอาชีวศึกษา กว่า 50 แห่ง ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่อ่อนภาษาอังกฤษทุกทักษะคือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด
เพราะแม้แต่ในกลุ่มที่ทาํ ข้อสอบได้คะแนนสูง ส่วนใหญ่ก็พดู ภาษาอังกฤษไม่ได้ หากเปรี ยบเทียบโดยรวมคาดว่า
ระดับขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของเด็กไทยชั้นมัธยมศึกษา อาจเทียบได้กบั เด็กชั้นประถมของ
มาเลเซีย-สิงคโปร์ หลายๆ ท่านอาจจะแย้งว่าเป็ นและเพราะสังคมมาเลเซีย-สิงคโปร์มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ
มากกว่าสังคมไทย ซึ่งก็ถูกเพียงบางส่วน เพราะการใช้เวลาเรี ยนนานถึง 12 ปี ภาษาอังกฤษเด็กไทยน่าจะพัฒนาได้
โดยไม่ต่างจากเด็กมาเลเซีย-สิงคโปร์มากนัก แต่ที่ต่างกันชัดเจนคือ ระดับเด็ก ป.1 ที่สิงคโปร์ รู ้ศพั ท์องั กฤษโดย
เฉลี่ย 1,500 คํา ส่วนที่มาเลเซีย 600 คํา เสียดายที่ของไทยไม่มีขอ้ มูลส่วนนี้ แต่คาดว่าน่าจะน้อยกว่ามาเลเซีย”

ปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีอยูม่ ากมายแตกต่างกันไป แต่ปัญหาหนึ่งที่ทุกโรงเรี ยนมี
เหมือนกันก็คอื ปั ญหานักเรี ยนรู ้ศพั ท์นอ้ ย ซึ่งเป็ นสาเหตุสาํ คัญโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์การเรี ยนภาษาอังกฤษและยัง
ก่อให้เกิดปั ญหาต่อเนื่องอีกหลายอย่างตามมา การรู ้ศพั ท์นอ้ ยมีประเด็นสําคัญสองส่วน คือ
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ส่ วนแรก : "คําศัพท์คือพืน้ ฐานหลักของการเรี ยนภาษาทุกภาษา" หากรู ้ศพั ท์นอ้ ยก็จะเป็ นปั ญหาทั้งในการ
สอนของครู และการเรี ยนการสอบของนักเรี ยน เช่น จบ ป.6 ควรรู ้ศพั ท์ 1,000 คําขึ้นไป จึงจะสามารถเรี ยน
ภาษาอังกฤษชั้น ม.1 ได้โดยไม่ยาก ส่วนจบ ม.3 ควรรู ้ศพั ท์ 2,000 คําขึ้นไป และ ม.6 ควรรู ้ 3,000 คําขึ้นไป จึงจะ
สามารถทําข้อสอบมาตรฐานต่างๆ ผ่าน แต่ในความเป็ นจริ งแล้วนักเรี ยนส่ วนใหญ่รู้ศพั ท์ไม่ถึงครึ่ งของจํานวนที่
หลักสูตรกําหนด ฉะนั้นต่อให้ครู เก่งแค่ไหนก็ยากที่จะสอนให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ในกรณี ที่เด็กสอบได้คะแนนศูนย์
นั้น เชื่อว่าคงมิใช่เกิดจากปั ญหาข้อสอบฝ่ ายเดียว แต่น่าจะเป็ นเพราะพื้นความรู ้ภาษาอังกฤษตํ่ากว่ามาตรฐาน
เกินไป เมื่อเจอข้อสอบในลักษณะต้องอ่านสรุ ปเรื่ องก็ยากที่จะเข้าใจจําเป็ นต้องอาศัยวิธีเดา ยิง่ เป็ นข้อสอบที่ตอบ
ผิดแล้วติดลบโอกาสได้ศูนย์มีมาก
ส่ วนที่สอง : "สอนและเรี ยนอย่างไรนักเรี ยนจึงจะรู ้คาํ ศัพท์ได้มากๆ" การให้ท่องศัพท์ทุกวัน วันละ 5-10
คํานั้น เป็ นวิธีที่ไม่ได้ผลกับนักเรี ยนส่วนใหญ่ เพราะถ้าได้ผล ปั ญหาในส่วนแรกคงไม่เกิด ฉะนั้นต้องปรับวิธี
เรี ยนเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ โดย 1.สอนยึดหลักธรรมชาติของการเรี ยนภาษาทุกภาษา ที่ตอ้ งเริ่ มจากการฟังและการ
พูดก่อนการอ่านและการเขียนเสมอ เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อนฟัง-พูดเป็ น
เหมือนที่เราสอนลูกหลานในครอบครัวให้รู้จกั ฟั ง-พูดภาษาไทยได้ก่อนแล้วค่อยส่งไปเรี ยนอ่าน-เขียน ในการ
สอนฟังสอนพูดนั้นเราจะสอนจากศัพท์เป็ นคําคําก่อนแล้วค่อยขยายไปเป็ นกลุ่มคําและประโยคสั้น-ยาว ที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เมื่อฟัง-พูดได้ระดับหนึ่งก็แสดงว่ารู ้ศพั ท์มากพอที่จะเรี ยนอ่านเรี ยนเขียนได้ง่ายและ
สนุก 2.สอนให้นกั เรี ยนสามารถใช้ประสิทธิภาพพลังสมองสูงสุดทั้งซีกขวาและซีกซ้าย บวกกับการใช้เทคโนโลยี
และสื่อ เพือ่ ช่วยให้จาํ ศัพท์ได้มากๆ โดยไม่ลืมและไม่เบื่อ เป็ นวิธีที่โรงเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาใน
มาเลเซียใช้กนั มาก สําหรับในประเทศไทยมีสอนอยูห่ ลายโรงเรี ยน โดยกําหนดเป้าหมายเฉพาะด้านคําศัพท์ไว้
ชัดเจนเช่น เรี ยนสามปี จบ ป.6 รู ้ 2,000 คํา จบ ม.3 รู ้ 3,000 คํา เป็ นต้น จากผลการสอนที่ผา่ นมาพบว่าทุกฝ่ าย
พอใจกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะนักเรี ยนชอบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นและรู ้
คําศัพท์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กาํ หนด คือปี แรกเน้นศัพท์ทวั่ ไป 500-1,000 คํา เพือ่ เป็ นฐานในการเรี ยนรู ป
ประโยคต่างๆ 50-100 แบบ แล้วค่อยเรี ยนศัพท์และเนื้อหาตามหลักสูตรในปี ที่สอง-สามต่อไป นับเป็ นก้าวแรกที่
สําคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ ขียนเชื่อมัน่ เสมอว่าเด็กไทยทุกคนสามารถเรี ยนภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้เด็กมาเลเซีย-สิงคโปร์ ภายใต้
สังคมแวดล้อมที่เป็ นอยู่ แต่ตอ้ งพัฒนาอย่างจริ งจัง กระทรวงศึกษาธิการควรหยิบยกเรื่ องนี้ ข้ ึนเป็ นวาระแห่งชาติ
แล้วกําหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจน(หน้า 7 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปี ที่ 32 ฉบับที่ 11495 มติชนรายวัน)
ต้องยอมรับว่าปั ญหานักเรี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษแล้วพูดไม่ได้ เกิดขึ้นมานานแล้ว ที่ผา่ นมา ศธ. ได้
พยายามแก้ปัญหามาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ลม้ เหลวไม่เป็ นท่า เด็กทุกวันนี้ส่วนใหญ่กลายเป็ น "โรคกลัว
ภาษาอังกฤษ" บางคนใช้เวลาเรี ยนกว่า 10 ปี จนจบปริ ญญาตรี หรื อหลายคนจบปริ ญญาโท แต่ก็ยงั ไม่สามารถพูด

๘

อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ก็มีจนเกิดคําถามตลอดว่าทําไมเด็กไทยเรี ยนภาษาอังกฤษแทบตาย แต่ไม่สามารถพูด
ได้และสูเ้ พือ่ นบ้านไม่ได้
ถือว่าเป็ นความพยายามอีกครั้งของ ศธ. ที่จะแก้ปัญหาโรคกลัวภาษาอังกฤษของเด็ก ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี
แต่สิ่งแรกที่ตอ้ งทํานัน่ คือ ครู ตอ้ งมีความพร้อมและกระบวนการยืดหยุน่ เข้าใจเด็ก เพราะทุกวันนี้เราสอนแบบ
เดียวในชั้นเรี ยนเน้นไวยากรณ์ ให้เด็กท่องจํา สุดท้ายก็ทาํ แบบฝึ กหัดไม่ได้ อ่านไม่ออก พูดไม่ได้ จนเกิดความเบื่อ
หน่าย อีกทั้งมีโรงเรี ยนหลายแห่งใช้ครู ที่จบไม่ตรงสาขามาสอนภาษาอังกฤษ
บรรยากาศการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษใหม่ๆ จึงเป็ นสิ่งจําเป็ น ที่ผา่ นมาการเรี ยนภาษาอังกฤษเรี ยนเฉพาะ
ในห้องเรี ยนเท่านั้น พอก้าวออกจากห้องหรื อว่ากลับบ้าน เด็กส่วนใหญ่กลัวและอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ
ต่างกับประเทศเพือ่ นบ้านและสมาชิกอาเซียนตอนนี้ เกือบทุกประเทศ ประชาชนหรื อว่านักเรี ยนเกือบ 100%
สามารถพูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองได้อย่างดี ตรงข้ามกับไทยถ้าเทียบสัดส่วนคนไทยที่พดู ภาษาอังกฤษได้
ถือว่าน้อยมากมีนกั วิชาการออกมาแสดงความกังวลว่าการดําเนินโครงการนี้ อาจจะทําได้เฉพาะในโรงเรี ยนสอง
ภาษา โรงเรี ยนชื่อดัง หรื อว่าโรงเรี ยนเอกชนเท่านั้น เพราะโรงเรี ยนไกลปื นเที่ยง ครู ส่วนใหญ่พดู ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เปิ ดตัวโครงการ English Speaking Year 2012 หรื อ "พ.ศ.2555 ปี แห่ งการพูดภาษาอังกฤษ"

หลังจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้อ อภิญญกุล ได้กล่าวถึงโครงการ
English Speaking Year 2012 หรื อเรี ยกว่า "พ.ศ.2555 ปี แห่งการพูดภาษาอังกฤษ" โดยวาดฝันไว้วา่ ภายใน 3 ปี จะ
ทําให้นกั เรี ยนไทยพูดภาษาอังกฤษจนคล่อง เพือ่ รองรับการหลอมรวมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง

๙

นายวรวัจน์ กล่าวในงานตัดริ บบิ้นเปิ ดตัวโครงการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผา่ นมาว่า ศธ. เห็น
ความสําคัญของการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน จึงมุ่งยกระดับองค์ความรู ้คนไทยให้ได้มาตรฐานสากล จึง
รณรงค์ให้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักของประเทศ เนื่องจากปั จจุบนั มีคนทัว่ โลกใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
หลักในการสื่อสารถึง 2,000 ล้านคน หรื อ 1 ใน 3 ของประชากรโลก
"ดังนั้น ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้เป็ นปี แห่งการพูดภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้ทุกโรงเรี ยน
สังกัด ประมาณ 30,000 แห่ง ต้องส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษ โดย 1 สัปดาห์ตอ้ งพูดภาษาอังกฤษ
1 วัน โดยให้ครู และนักเรี ยนทั้งโรงเรี ยนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดมุมภาษาอังกฤษ
หรื อหมู่บา้ นภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน การให้นกั เรี ยนฝึ กเป็ นมัคคุเทศก์ ผมไม่ได้หวังผลให้เด็กไทยต้องพูดสําเนียง
อังกฤษได้ เพียงแต่ให้มีความกล้า จะผิด จะถูกไม่วา่ กัน" นายวรวัจน์ กล่าว ว่าหลังปี ใหม่น้ ี จะดีเดย์ให้ทุกโรงเรี ยน
เริ่ มพูดภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้ ยังผุดมาตรการจูงใจให้โรงเรี ยนที่สามารถฝึ กนักเรี ยนพูด
ภาษาอังกฤษคล่อง จะได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมทั้งจะเป็ นโรงเรี ยนลําดับต้นๆ ที่จะได้รับแท็บ
เล็ตด้วย

แข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์เป็ นที่นินหมู่เยาวชน

มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรี ยนถึงระดับนานาชาติ

๑๐

จากการที่เยาวชนไทยเข้าร่ วมการแข่งขันซูโดกุ และเป็ นแชมป์ โลกในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์
ได้เป็ นแชมป์ นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ บรรจุครอสเวิร์ดเกมส์ เป็ นหลักสู ตรการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและประโยชน์จากการแข่งขันโดยเฉพาะประโยชน์สาํ หรับ
เยาวชนและนักเรี ยนไทย นอกจากนี้ ในอนาคตการศึกษาจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนมากยิง่ ขึ้น
จึงขอให้ทุกฝ่ ายร่ วมกันสนับสนุนและเผยแพร่ กิจกรรมเหล่านี้ให้กว้างขวางต่อไป.
จากสภาพและปั ญหาที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย ที่ผา่ นมาจึงเป็ นหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่
จะต้องหันหน้าเข้ามาช่วยกัน ร่ วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริ งจังต่อไป ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมากว่า 25 ปี มองถึงปั ญหานี้ วา่ จะเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญต่ออนาคตของเด็กไทย จึงได้
ทําการศึกษาและหาทางปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้มาโดยตลอด สิ่งหนึ่งพบว่า ถึงแม้วา่ ในประเทศไทยเรามี
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษารองใช้กนั อยูท่ ุกภาคส่วน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน พบว่า นักเรียนขาดการ
นําเอาทักษะ ความรู้ ภาษาอังกฤษมาใช้ นอกเวลาเรียนหรื อในชีวิตประจําวัน ผูป้ ระดิษฐ์ ได้มีโอกาสพบปะ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักการศึกษามากมาย พอได้ขอ้ สรุ ปหนึ่งว่า “เราควรจะค้นหานวัตกรรมขึ้นมาเพือ่ ให้
นักเรี ยนได้ใช้เล่นในเวลาว่าง สิ่งหนึ่งน่าจะทําให้นกั เรี ยนสนใจก็คือ การนําเอาเกมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยเสริ มทักษะให้แก่นกั เรี ยน”
ผูป้ ระดิษฐ์ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เดินสํารวจศูนย์หนังสือต่าง ๆ ที่พอจะมีเกมเสริ มทักษะ
ภาษาอังกฤษ จําหน่าย พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ น Dictionary, Talking Dict. และที่พบมากก็คือ เกม Scrabble
เกม Crossword แบบต่าง ๆ ที่มีเล่นกันมานานมากกว่า 20 ปี แล้ว ผูป้ ระดิษฐ์จึงทําการคิดค้น เกมเพือ่ การฝึ ก
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ดงั นี้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ประดิษฐ์นวัตกรรมในรู ปแบบของ เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ เป็ นสื่อในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ การฝึ กทักษะการคิด การวางแผน การใช้ไหวพริ บและการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
3. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อนั เกิดจากการเล่นเกมที่ทา้ ทายความรู ้
ความสามารถของผูเ้ ล่นอย่างสร้างสรรค์ กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหมู่คณะและช่วยเสริ มสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผเู ้ ล่น
4. เพือ่ ผลิตสื่อการสอนต้นแบบ มอบแก่กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นการสนับสนุนโครงการ
English Speaking Year 2012 หรื อ "พ.ศ.2555 ปี แห่ งการพูดภาษาอังกฤษ" เพือ่ นําไปมอบแก่ครู และนักเรี ยนทัว่
ประเทศต่อไป
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(2) ระยะเวลาที่ใช้ ในการประดิษฐ์ คดิ ค้น
ตั้งแต่วนั ที่ ....1...… เดือน …ตุลาคม……….พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ .…31…… เดือน …มกราคม………พ.ศ. 2555
(3) ลักษณะของผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้น (โปรดระบุลักษณะอย่ างใดอย่างหนึ่ง)
เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ หรื อ Card Word Game เป็ นกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบหนึ่ง โดยอาศัย
การเล่นเกมที่สนุกสนานเป็ นสื่อการเรี ยนรู ้ เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนื่ องจากการเล่นเกมนั้น จะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ใช้ไหวพริ บอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้การเล่นเกมนี้
ดูไม่น่าเบื่อหน่าย ข้อสําคัญของการเล่น เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ( Card Word Game) นี้ จะช่วยฝึ ก
ทักษะและพัฒนาความรู ้ทางด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของผูเ้ ล่น เกิดคําศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาให้ได้ศึกษาร่ วมกัน ด้วย
เหตุน้ ี จะทําให้ผเู ้ ล่นเกมเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ หรื อ Card Word Game เป็ นการประยุกต์การเล่นเกม Scrabble กับการ
เล่นไพ่(สากล) เข้าด้วยกัน จึงทําให้เกิดเกมใหม่(นวัตกรรม) ขึ้นมา โดยพัฒนารู ปแบบการเล่นของ Scrabble จาก
เดิมมาประยุกต์ใช้วธิ ีเล่นไพ่ ดัมมี่ (Dummy) จึงเป็ นที่มาของชื่อเกม ซึ่งเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Card Word Game”
ต่อมา ผูป้ ระดิษฐ์ได้ปรับกติกาบางส่วน เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ที่จะนําเกมนี้ ไปใช้ใน
สถานศึกษาหรื อใช้เล่นกันยามว่างในครอบครัว ซึ่งเป็ นการทบทวน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ที่มาของแนวคิดของการประดิษฐ์ นวัตกรรม

เกม Scrabble

รู ปแบบบัตรคําแต่ละใบ

ไพ่จีน + ไพ่ไทย

รู ปแบบ/จํานวนตัวอักษรและคะแนน

รู ปแบบสีและวิธีเล่น

ไพ่สากล(กติการัมมี่)
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ในเบื้องต้น ผูป้ ระดิษฐ์เรี ยก เกมนี้ วา่ ไพ่คาํ ศัพท์ ซึ่งต่อมา ขอใช้คาํ เรี ยก ว่า “ บัตรคํา” เพือ่ ความเหมาะสม
(เนื่องจาก เกมนี้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู ้ที่เจตนาสร้างขึ้นมาเพือ่ ใช้กบั การเรี ยนรู ้ ของเด็กและเยาวชนทัว่ ไป)
ความหมายของอักษร ในบัตรคํา แต่ละใบมีดงั นี้
1. ลักษณะของบัตรคํา เป็ นแผ่นพลาสติกสี หนา .05 มิลลิเมตร บัตรคําเป็ นแต่ละใบจะมีขนาด
2.5 เซนติเมตร x 8.5 เซนติเมตร ด้านหน้ามีอกั ษรภาษาอังกฤษและตัวเลข คะแนนของอักษรนั้น ด้านหลังเรี ยบ
ไม่มีขอ้ ความหรื อรู ปภาพ
2. รู ปแบบของอักษรและตัวเลขคะแนน อักษรและตัวเลข เป็ นรู ปแบบ Bernart MT condenced
ขนาด 48 และ 36 ตามลําดับ ตัวอักษรใน บัตรคําจะ มีสี 3 สี คือ ดํา, แดง ,เขียว ส่วน ตัวเลขคะแนน จะ
เป็ นตัวเลข ห้อยอยูด่ า้ นล่าง-ขวา ของตัวอักษรทุกใบดังภาพ(ด้านล่าง)

W

4

A

S

1

W

4

A

S

1

1

1

ภาพต้นแบบที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์

ต้นแบบที่ประดิษฐ์ข้ ึนมาเป็ นชุดแรก

บัตรคําเป็ นพลาสติก มีอกั ษรภาษาอังกฤษและตัวเลขคะแนนห้อยอยูด่ า้ นล่างขวา อักษรแถวล่าง
จะกลับหัวลง ตรงกลางติดภาพประกอบ(หมูยมิ้ อยากให้ผเู ้ ล่นอารมดีขณะเล่นเกม)

เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ ในชุดหนึ่งจะมีจาํ นวน 112 ใบ
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3. การกําหนดจํานวนอักษร ในชุด เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ นี้ มีการกําหนดจํานวนอักษรแต่
ละตัวไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั โอกาสที่จะใช้อกั ษรในแต่ละคํา โดย คําใดมีโอกาสใช้ใช้อกั ษรตัวใดมาก ก็จะมีอกั ษร
ตัวนั้นมาก หากคําใดมีโอกาสใช้อกั ษรตัวใดน้อย จํานวนอักษรก็จะน้อยตามกัน ในทํานองเดียวกัน ในการ
กําหนดค่าของตัวเลขคะแนน ของแต่ละตัวอักษร จะเป็ นในทางกลับกันคือ คําใดมีโอกาสใช้อกั ษรตัวใดมาก
ตัวเลขคะแนนก็จะน้อย คําใดมีโอกาสใช้อกั ษรตัวใดน้อย ก็จะมีตวั เลขคะแนนมาก ดังนี้
A= 4 A= 4
A= 1 A= 9
G= 1 G= 1
G= 1 G= 3
M= 1 M= 1
M= 1 M= 3
S= 2 S= 2
S= 1 S= 5
Y= 1 Y= 1
Y= 1 Y= 3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B= 1 B= 1
B= 1 B= 3
H= 1 H= 1
H= 1 H= 3
N= 3 N= 3
N= 1 N= 7
T= 1 T= 1
T= 1 T= 7
Z= 1 Z= 1

C=
C=
I=
I=
O=
O=
U=
U=

1 C= 1
1 C= 3
4 I= 4
1 I= 9
4 O= 4
1 O= 9
2 U= 2
1 U= 5
อักษรสีดํา
43

D= 2 D= 2
D= 1 D= 5

E=6 E=6
E = 1 E = 13

J= 1 J= 1
P= 1 P= 1
P= 1 P= 3
V= 1 V= 1
V= 1 V= 3
อักษรสีแดง

K= 1 K= 1

43

26

F=
F=
L=
L=
R=
R=

1
1
2
1
3
1

F= 1
F= 3
L= 2
L= 5
R= 3
R= 7

Q= 1 Q= 1
W= 1 W=1
W= 1 W= 3 X= 1 X= 1
อักษรสีเขียว
รวม
112

การกําหนดตัวเลขคะแนนกํากับตามอักษรในบัตรคํา มีค่าแตกต่างกันดังนี้
หมายเหตุ
อักษร คะแนน สีดาํ
สีแดง สีเขียว จํานวนอักษร
4
4
1
9
ข้ อสั งเกต
A
1
1
1
1
3
1. อักษรสีเขียว จะมีอกั ษรละ 1
B
3
1
1
1
3
ตัว เท่านั้น ผูเ้ ล่นจะสร้างคําที่ใช้
C
3
2
2
1
5
อักษรสีเขียวตัวที่ 2 เพือ่ จะเอา
D
2
6
6
1
13
คะแนน 3 เท่าของคํามิได้ เช่น
E
1
1
1
1
3
W A L L หากเล่นไปก็จะได้
F
4
1
1
1
3
คะแนนปกติคอื 4+1+1+1= 7 แต่
G
2
1
1
1
3
หากผูเ้ ล่นใช้คาํ L A W จะได้
H
4
4
4
1
9
คะแนน (1+1+4)x 3 = 18 คะแนน
I
1
0
0
1
1
จะดีกว่า
J
8
0
0
1
1
2. อักษรสีเขียวสามารถเข้าได้กบั
K
6
2
2
1
5
ทุกสี แต่ไม่สามารถทําให้คาํ ที่ได้
L
1
1
1
1
3
สร้างนั้น ได้ 2 เท่า เช่น D O G
M
3
3
3
1
7
จะได้ คะแนน 2+1+2 = 7 เท่านั้น
N
1
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ที่ อักษร คะแนน
15 O
1
16 P
3
17 Q
10
18 R
1
19 S
1
20 T
2
21 U
1
22 V
6
23 W
4
24 X
8
25 Y
4
26 Z
10
รวม

สีดาํ
4
1
0
3
2
1
2
1
1
0
1
0
43

สีแดง
4
1
0
3
2
1
2
1
1
0
1
0
43

สีเขียว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

จํานวนอักษร

หมายเหตุ

9
3
1
7
5
3
5
3
3
1
3
1
112

4. การนับคะแนน ในการเล่นเกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษนั้น เป็ นการเล่นเพือ่ สร้างคําต่าง ๆ โดยผู ้
เล่นจะนําบัตรคําแต่ละใบมาสร้างเป็ นคําต่าง ๆ พร้อมระบุคาํ แปลทีถ่ ูกต้อง(กล่าวในกติกา) ก็จะได้คะแนนตามคํา
ที่สร้างนั้น ๆ ผูเ้ ล่นจะคํานวณคะแนนได้ จากการรวมตัวเลข(ตัวห้อย) ในการสร้างคําแต่ละคํานั้น หากตัวอักษร
ในแต่ละคํามีสีคละกันก็จะได้คะแนนตามปกติ หากผูเ้ ล่นใช้อกั ษรสีเดียวกันทั้งหมด(ในแต่ละคํา) ก็ได้ คะแนน
มากขึ้นเป็ นพิเศษอีก 2 หรื อ 3 เท่า ดังตัวอย่าง
4.1 อักษรมีสีคละกัน จะได้คะแนนตามปกติ ดังตัวอย่าง (1)

(1)

M3 A1 Y4

(การคํานวณ (3+1+4 ) จะได้คะแนนรวม 8 คะแนน)
4.2 หากใช้อกั ษรเป็ นสีเดียวกันทั้งหมดเป็ นสีดาํ และสีแดง คํา ๆนั้น จะได้คะแนนเป็ น 2 เท่า
ของคํา(Double word) ดังตัวอย่าง (2) และ( 3)

(2)

M3 A1N1Y4

(การคํานวน(3+1+1+4) x 2 รวม 18 คะแนน)
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(3)

M3 A1N1

(การคํานวณ(3+1+1) x 2 รวม 10 คะแนน)
4.3 กรณี ใช้อกั ษรสี เขียวทั้งหมดจะได้คะแนนเป็ น 3 เท่าของคํา(Triple word) ดังตัวอย่าง (4)

(4)

A1N1Y4

(การคํานวณ(1+1+4) x 3 รวม 18 คะแนน )
5. อักษรภาพคําศัพท์ เป็ นส่วนประกอบเสริ ม เพือ่ ให้การเล่นเกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ มีความสนุก
ตื่นเต้น ท้าทายและน่าติดตามมากยิง่ ขึ้น ผูป้ ระดิษฐ์ได้ออกแบบไว้เป็ นชุด มี 2 แบบ ดังนี้
5.1 แบบบัตรอักษร A – Z พร้อมภาพประกอบ ประกอบด้วย อักษร คําศัพท์และภาพประกอบ
เช่น G = GIFT และรู ปภาพของ ขวัญ , T = TABLE และรู ปภาพโต๊ะ

5.2 แบบบอร์ดอักษร A – Z พร้อมภาพประกอบ ประกอบด้วย อักษร คําศัพท์และภาพประกอบ
เช่น F = FISH (ปลา)และรู ปภาพปลา, G = GRAPE(องุ่น)และรู ปภาพองุ่น , J = JUICE(นํ้าผลไม้)และ
รู ปภาพนํ้าผลไม้ใส่แก้ว, K = KITE(ว่าว)และรู ปภาพว่าว เป็ นต้น

ในภาพเป็ นอักษรภาพคําศัพท์ ใช้ประกอบการเล่นเกมเพือ่ ให้ได้ “คะแนนโบนัส”
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6. กติกา(วิธี)การเล่น เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ(card word game)
การเล่นเกมนั้น จะให้สนุกสนานและได้ความรู ้ ผูเ้ ล่นทุกคนควรศึกษากติกาการเล่นและทํา
ความเข้าใจในกติกาการเล่นให้ละเอียดเสียก่อน เพือ่ ให้การเล่นสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายมากยิง่ ขึ้น กติกาหรื อ
วิธีการเล่นนั้น มี 12 ข้อ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. จํานวนผู้เล่ น มีจาํ นวนตั้งแต่ 2 – 5 คน
ข้ อ 2. การแจกบัตรคําให้ผเู ้ ล่นคนละ 8 ใบ (หากมาก หรื อน้อยกว่านี้ให้ตกลงกัน)
ข้ อ 3. ก่ อนเริ่มเล่ นให้ เสี่ ยงทายคะแจกบัตร เมื่อได้แล้ว ทําการแจกบัตรคํา หลังจากแจกบัตรคําครบทุก
คนแล้ว บัตรคําที่เหลือคือกองจัว่ ผูแ้ จกจะเปิ ดบัตรคําใบบนสุดและวางไว้ขา้ ง ๆ กองจัว่ บัตรคําใบนั้นถือเป็ น

บัตรคํากองกลางสําหรับทิง้ เรี ยงต่อ ๆ กันและเป็ นอักษร “โบนัส” (อักษร “โบนัส” หมายถึง อักษรในบัตรคํา ใบ
สุดท้ ายที่เปิ ดขึน้ มาเริ่ มเล่ น หลังจากแจกให้ ผ้ เู ล่ นครบทุกคนแล้ ว สมมุติว่า ได้ อักษร “ A” ให้ ไปเปิ ดอักษรภาพ
A คือ AXE แปลว่ า ขวาน ผู้เล่ นคนใดมีอักษร 3 ตัวนี ้ อยู่บนมือ ให้ หงายให้ เพื่อนดู จะได้ คะแนนประเดิม 3
เท่ า(triple word)ของคํานั้น ในกรณี นี ้ AXE จะได้ คะแนน 10 คะแนน นําไปคูณ 3 เท่ าก็จะได้ เป็ น 30 คะแนน
(หากเป็ นสีแดงหรื อสีดาํ ก็จะได้ คะแนน 2 เท่ า ก่ อน จากนั้นก็จะไปคูณกับโบนัส 3 เท่ า รวมเป็ น10x2x3) 60
คะแนน หากเป็ นสีเขียว ก็จะได้ 3 เท่ าบวกโบนัส (10x3x3) รวมเป็ น 90 คะแนน)
ข้ อ 4. การเริ่มเล่น
ข้อ 4.1 ผูเ้ ล่นคนแรกเริ่ มโดยการจัว่ บัตรคําหนึ่งใบจากกองจัว่ หรื อจะเก็บบัตรคําจาก
กองกลางก็ได้ (อ่านเรื่ อง "การเก็บบัตรคํา" ด้านล่าง) หลังจากนั้นจึงทิ้งบัตรคําลงมาหนึ่งใบ โดยวางเรี ยงต่อจาก
บัตรคํากองกลางสําหรับผูเ้ ล่นคนถัดมา
ข้อ 4.2 เมื่อถึงตาผูเ้ ล่นคนถัดมา ผูเ้ ล่นเลือกว่าจะจัว่ จากกองจัว่ หรื อเก็บบัตรคําจาก
กองกลาง จากนั้นจึงทิง้ บัตรคําหนึ่งใบ โดยวางเรี ยงต่อจากบัตรคํากองกลาง สําหรับผูเ้ ล่นคนถัดมา และวนไป
จนกระทัง่ ผูเ้ ล่นคนหนึ่งคนใด "น็อค" หรื อจบเกม
เป้ าหมายในการเล่ น คือ ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะพยายามเรี ยงบัตรคําเป็ นชุด ๆ ชุดละอย่างน้อย 2 อักษรขึ้นไป
เช่น GO (แปลว่าไป), ON (แปลว่า บน), AT(แปลว่า ที่), DOG (แปลว่า สุนขั ),VASE (แปลว่า แจกัน),NAIL
(แปลว่าตะปู), ROPE (แปลว่าเชือก). QUIZ (แปลว่า คําถาม), ZIPPER แปลว่า ซิป เป็ นต้น
เวลาทิ้งบัตรคําลงบนกองกลาง ให้จดั เรี ยงเป็ นแถวเพือ่ ให้สามารถเห็นบัตรคําแต่ละใบที่ทิ้งลงมา
ตามลําดับ
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ข้ อ 5. การเก็บบัตรคํา ผูเ้ ล่นจะเก็บบัตรคําจากกองกลางได้ ก็ตอ่ เมื่อสามารถนําบัตรคํา จากกองกลาง
นั้นมาจัดเข้าชุดได้ทนั ทีเท่านั้น และผูเ้ ล่นจะต้องมีบัตรคําอยูใ่ นมือแล้วอย่างน้อยหนึ่งใบที่จะนํามารวมให้เข้าชุด
กับใบที่เก็บได้ ผูเ้ ล่นเก็บโดยเริ่ มจากใบที่จะนํามาจัดเข้าชุดและรวบลงมาจนถึงใบสุดท้าย และจะต้องวางบัตรคํา
ชุดนั้นหงายขึ้นบนโต๊ะทันที ชุดอื่น ๆ ที่สามารถจัดได้หรื อใบฝาก (อ่านเรื่ อง "การฝาก" ด้านล่าง) ที่เก็บมาได้น้ นั ผู ้
เล่นจะวางลงด้วย หรื อจะเก็บไว้ในมือต่อไปก็ได้
ข้ อ 6. การเกิด(การได้ คะแนนจากคําที่เล่น ปกติจะว่ างหงายไว้ ด้านหน้ าผู้เล่น)
เมื่อผูเ้ ล่นคนใดเก็บบัตรคําจากกองกลางเป็ นครั้งแรกและเปิ ดบัตรคําชุดนั้นลงบนโต๊ะ
ถือว่าผูเ้ ล่นผูน้ ้ นั "เกิด" แล้ว ผูเ้ ล่นที่เกิดแล้วจะสามารถวาง(หงาย) ชุดคําที่จดั เข้าชุดแล้วในมือ หรื อจะวางใบฝาก
(อ่านเรื่ อง "การฝาก" ด้านล่าง) ลงบนโต๊ะได้ท้งั ในตานั้นและในตาถัด ๆ มา การเกิดมีประโยชน์คือ ผูเ้ ล่นจะไม่
"ตกตึก" (อ่านเรื่ อง "การตกตึก") และชุดบัตรคําและใบฝากที่วางลงแล้วจะไม่ตอ้ งถูกหักลบแต้มเมื่อจบเกม
ข้ อ 7. การฝาก การฝากคือการต่อบัตรคําอย่างน้อยหนึ่งใบ (ใบฝาก) จากชุดที่วางออกบนโต๊ะแล้ว ไม่
ว่าจะเป็ นชุดของผูเ้ ล่นคนอื่น หรื อของตัวเองก็ตาม เช่น ถ้าผูเ้ ล่น ก. วางบัตรคํา GO ลงบนโต๊ะ ผูเ้ ล่น ข. มีสิทธิ
ฝาก NE ลงไปได้ (รวมคําเป็ น GONE) หรื อวางฝาก ตัว MAN ลงไปเป็ น MANGO โดยการวางบัตรคํา
เหล่านั้นลงเมื่อถึงตาของผูเ้ ล่น ข. ซึ่งหากผูเ้ ล่น ข. ฝากด้วยการวาง MAN ลงไป ผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ ก็จะสามารถฝาก
S ต่อได้เช่นกัน เป็ น MANGOS คนอื่น ๆ จะฝากได้หรื อไม่ จะต้องดูที่ความหมาย หากต่อแล้วไม่มีคาํ แปลก็ไม่
สามารถฝากต่อไปได้
การฝากนั้นจะวางบัตรคําลงได้ก็ต่อเมื่อเป็ นตาของผูเ้ ล่นที่มีใบฝากและหากผูเ้ ล่นได้ "เกิด" แล้ว หากจะ
ถือใบฝากไว้ในมือจนกระทัง่ จบเกมก็ได้ แต่ก็เสี่ยงต่อการติดลบ เมื่อผูอ้ ื่นจบเกม(game over) การเล่นนั้นจะไม่
สามารถฝากได้เกิน 3 ใบต่อ 1 คน ในเกมๆนั้น
เมื่อไรที่ผเู ้ ล่นคนหนึ่งคนใดได้จวั่ บัตรคํา หรื อเก็บบัตรคําจากกองกลางแล้ว ได้ทาํ การจัดเข้าชุดหรื อ
"ฝาก" ได้ครบหมด และเหลือบัตรคําอีกเพียงใบเดียว ถือว่าผูเ้ ล่นผูน้ ้ นั "น็อค" โดยผูเ้ ล่นจะวางบัตรคําในมือลง
ทั้งหมด และควํ่าบัตรคําใบสุดท้ายนั้นลง
หมายเหตุ ในเกมถัดมา ผู้เล่ นที่น็อคจะได้ เป็ นคนเริ่ มเกมก่ อน (หรือเป็ นผู้แจกบัตรคําด้ วย แล้ วแต่ จะตกลงกัน)
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หากไม่มีผเู ้ ล่นคนใดสามารถน็อคได้เลย จนกระทัง่ บัตรคําหมดจากกองจัว่ แล้ว คือผูเ้ ล่นจัว่ บัตรคําใบ
สุดท้าย และทิ้งบัตรคําใบหนึ่งลงบนกองกลาง และผูเ้ ล่นคนถัดมาไม่สามารถเก็บบัตรคําจากกองกลางเพือ่ น็อคได้
ให้ผเู ้ ล่นแต่ละคนนับแต้มจากชุดที่วางลงแล้ว และหักลบคะแนนจากบัตรคําที่ถืออยูใ่ นมือ
ข้ อ 8. การ”น็อค” และการนับแต้ ม
ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะนับแต้มของตนเมื่อมีการจบเกมหรื อ "น็อค" ผูท้ ี่ทาํ จบเกมหรื อ “น็อค”
จะได้คะแนน อีก 20 คะแนน จากการนับคะแนนรวมสุทธิ ผูเ้ ล่นจะได้แต้มเฉพาะจากบัตรคําที่ได้วางหงายขึ้น
บนโต๊ะแล้วเท่านั้น บัตรคําที่เหลืออยูใ่ นมือ ไม่วา่ จะเข้าชุดแล้วหรื อเป็ นใบฝากหรื อไม่ก็ตาม จะต้องถูกติดลบ
การคิดคะแนนโดยคํานึงจากสีของอักษร มีดงั นี้
1) ต่างสีกนั จะได้คะแนน จากผลรวมของตัวเลขทีก่ าํ กับอยูใ่ นทุก ๆ อักษร ในบัตรคํา เช่น
คําว่า CAT, PIG,FISH เหล่านี้จะได้คะแนน ปกติ
2) กรณี มีสีเดียวกัน เป็ นสีดาํ หรื อสีแดงทั้งหมด จะได้คะแนน เป็ น 2 เท่า จากผลรวมของตัวเลข
คะแนนในบัตรคํา เช่นคําว่า

HAND, LEG, ARM, HAIR

3) กรณี มีสีเดียวกัน เป็ นเขียวทั้งหมด จะได้คะแนน เป็ น 3 เท่า จากผลรวมของตัวเลข คะแนน
ในบัตรคํา เช่นคําว่า WATER, IRON, GOLD, SAND เป็ นต้น
(หมายเหตุ การสร้ างคํา โดยใช้ อักษรสีเขียว นั้น แต่ ละอักษร จะมีเพียงตัวเดียวเท่ านั้น เช่ น BANANA
ส่ วน ANA ที่เหลือ จะต้ องเป็ นสีแดงหรื อสีดาํ เพราะ ไม่ มี ANA สีเขียวอีกแล้ ว)
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คําที่มีสีต่างกัน ได้คะแนนปกติ(4 คะแนน)

คําที่มีสีแดงล้วนได้คะแนน 2 เท่า(8x2=16)

คําที่มีสีดาํ ล้วนได้คะแนน 2 เท่า(6 x 2 = 12 คะแนน)

คําที่มีสีเขียวล้วนได้คะแนน 3 เท่า(8x3=24)

4) คะแนนโบนัส (กล่าวไว้ใน กติกา ข้ อ 3.)
ผู้ชนะในการเล่ นเกม ที่มีเล่นผูใ้ ดที่สะสมคะแนนได้ถึง 300 แต้มก่อนเป็ นผูช้ นะ(หรื ออาจจะเป็ น 500
คะแนนก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน)
ข้ อ 9. การน็อคมืด หากผูเ้ ล่นคนใดสามารถ "น็อค" ได้โดยมิได้ "เกิด" เลย คือจัว่ จากกองจัว่ เท่านั้น
หรื อเก็บบัตรคําจากกองกลางแล้วก็ "น็อค" ทันทีโดยที่ไม่ได้ "เกิด" มาก่อน ถือว่าผูเ้ ล่นคนนั้น "น็อคมืด" ซึ่งแต้ม
ของผูน้ ็อคมืดในเกมนั้นจะได้เป็ นสองเท่า หลังจากการคิดคะแนนตาม ข้อ 7.
ข้ อ 10. การตกตึก หากผูเ้ ล่นคนใดยังไม่ได้ "เกิด" (ไม่ได้เก็บบัตรคําจากกองกลางเลย) แล้วผูเ้ ล่นคนอื่น
"น็อค" ถือว่าผูเ้ ล่นคนนั้นตกตึก แต้มทีถ่ ืออยูใ่ นมือทั้งหมดจะถูกติดลบเป็ นสองเท่า
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ข้ อ 11. การโง่ หากผูเ้ ล่นคนใดทิง้ บัตรคําลง และผูเ้ ล่นคนถัดมาเก็บบัตรคําใบนั้น ๆ เพียงใบเดียว
แล้วน็อค ผูเ้ ล่นที่ทิ้งบัตรคําจะถูกหักอีก 20 คะแนน หรื อ "โง่" และเกมถัดมาให้แจกบัตรคําวนย้อนกลับ
ข้ อ 12. กติกาพิเศษ ผูเ้ ล่นควรตกลงกันก่อนว่าจะใช้กติกาพิเศษเหล่านี้หรื อไม่ กติกาบางข้อทําให้เกมท้า
ทายยิง่ ขึ้น การตกลงเพิ่มเติม เช่ น คะแนนโบนัส ผู้เล่ นสามารถจะเลือกเป็ นภาพบัตรคํา หรื อ หรื อจะใช้ ภาพ
บอร์ ดอักษร ก็ได้ หรื ออื่น ๆ

เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ในชุดหนึ่ง จะมี 112 ใบ และแผ่ นภาพอักษรอีก 1 ชุด
(4) ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกีย่ วข้ องกับการประดิษฐ์ คดิ ค้น
4.1 ลักษณะของผลงานอื่น ๆ ซึ่งมีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ขอรับรางวัลฯ

1. เกม ครอสเวิร์ด Crossword

หรื อ เกมปริ ศนาอักษรไขว้ เกมนี้ เป็ นเกมที่นิยมเล่นกันมา
นาน การกําเนิดเกม ครอสเวิร์ด ครั้งแรกในโลก ( First Crossword ) ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม ปี ค.ศ. 1913 โดยนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อ Arthur Wynne ได้ตีพมิ พ์เกมที่ชื่อ ปริ ศนาอักษรไขว้ ลงใน
หนังสือพิมพ์ New York World ซึ่งรู ปร่ างหน้าตาส่วนใหญ่ของเกม ก็ไม่ต่าง จากเกม crossword ในแบบที่เรารู ้จกั
กันในปั จจุบนั นี้นกั กล่าวคือ มีช่อง4เหลี่ยมหลายๆช่องเรี ยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน พาดทับกันไปมาโดย
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ซึ่งในช่องทุกช่องจะเว้น ว่างไว้ให้คนมาเขียนเติมคําลงไปช่องละ1ตัวอักษรตามคําบอกใบ้ที่
ผูส้ ร้างเกมเขียนเอาไว้ขา้ งๆกระดาน ความสนุกของเกม crossword จึงอยูท่ ี่การตีคาํ บอกใบ้ให้แตกนี่เอง crossword
มักพบบ่อยตามหน้า หนังสือพิมพ์หรื อนิตยสารทัว่ ไปซึ่งสามารถเล่นคนเดียวได้เพลินๆ
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ครอสเวิร์ด เกมแรกในโลก ( First Crossword )

กระดาษบันทึกคะแนนสมัยแรก ๆ ที่เล่นกัน

เกม Crossword พร้ อมคําใบ้ เป็ นแนวทางให้ ตดิ ตามหาคําตอบ

ครอสเวิร์ด (Crossword) หรื อที่รู้จกั กันในชื่อภาษาไทยว่า "ปริ ศนาอักษรไขว้" เป็ นหนึ่งในเกมส์สุด

คลาสสิค ที่ไม่เพียงให้ความสนุก แต่ยงั ช่วยฝึ กภาษาในการฝึ กการใช้คาํ ศัพท์ ที่หลายๆคนต้องเคยเล่นผ่านกันมา
บ้าง วันนี้มารู ้จกั ครอสเวิร์ดอาจจะดูเหมือนยาก แต่ลองเล่นดูแล้ว จะรู ้เลยครับว่าไม่ได้ยากอย่างทีค่ ิด
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วิธีเล่ น
เกมนี้เล่นไม่ยากเพียงแค่ อ่านคําใบ้ที่เตรี ยมไว้ แล้วลองค้นหาใน กระทูน้ ้ ีดู ว่าคํานั้นคืออะไร เมื่อคําศัพท์
ทั้งหมดถูกเติมจนสมบูรณ์ รหัสลับจะปรากฎครับ เล่นง่ายๆ เพียงแค่หาศัพท์ที่อยูใ่ นช่องสีทองทั้งหมด ให้เจอ
แล้วก็นาํ มันไปรับรางวัลได้ เพราะอักษรช่องทองที่เห็นนี้ ก็คือรหัสไฟล์ rar ของรางวัลนัน่ เอง

การใส่ รหัส
นําตัวหนังสือในช่องสีทองมาใส่โดยเป็ นตัวเล็กแล้วพิมพ์ติดกันเลยจะได้เป็ นพาสเวิร์ด

แนวขวาง (Across)
1. โปรแกรมระบบงานทีใ่ ช้ เพื่อค้นหาทรัพยากรต่างๆ ในอินเตอร์ เน็ต
6. โปรแกรมโดยร้ ายกาจทีส่ ร้ างโดยบุคคลผู้ไม่หวังดี สามารถแพร่ ขยายตัวเองโดยแฝงไปกับโปรแกรมหรื อไฟล์ อื่นๆ
7. การเตรียมฟลอปปี ดิสก์หรื อฮาร์ ดดิสก์เพื่อเก็บข้ อมูลได้ ตามประเภทของคอมพิวเตอร์
8. หน่ วยเรียกความจําทีม่ ขี นาด 1,073,741,824 byte
11. การโอนย้ายหรื อคัดสําเนาแฟ้มๆ เดียวหรื อหลายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งลงยังเครื่ องที่ใช้ งานอยู่ผ่านทางเครื อข่ายหรื อใช้ โมเด็ม
12. การส่ งเช็คผ่านอีเมล์
17. การโอนย้ายข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ จากทีเ่ ก็บไว้ ในหน่ วยความจําเพื่อให้ เรียกทํางานได้
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18. ห้ องสนทนาบนเครื อข่ ายเพื่อให้ ผ้ใู ช้ เข้ าไปพูดคุยโต้ตอบกันได้
19. คัดสําเนาแฟ้มจากทีเ่ ก็บจากทีเ่ ก็บสํารองหรื อเทปไปยังทีเ่ ดิมบนฮาร์ ดดิสก์
22. ในโอเอส/ทู และดอส ใช้ เพื่อเป็ นแบ่ งชื่ อแฟ้มกับนามสกุล
25. การปิ ดแล้วเปิ ดใช้ คอมพิวเตอร์ ใหม่หรื อกลับไปยังสถานะก่อนหน้ านี้
26. หน่ วยเรียกความจําทีม่ ขี นาด 1,024 byte
29. รหัสประจําตัวผู้ใช้ รหัสนีใ้ ช้ เพื่อบอกคอมพิวเตอร์ ว่าผู้ใช้ เป็ นใคร ซึ่งใช้ แทนชื่ อรหัสประจําตัว
31. ข้ อมูลทีน่ ําเข้ าไปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
33. ชื่ อของชุดข้ อมูลทีเ่ ก็บไว้บนดิสก์โดยผู้ใช้ จะเห็นเป็ นชิ้นเดียว
34. การส่ งผ่านอีเมล์จากผู้ใช้ รายหนึ่งไปยังผู้ใช้ อกี รายหนึ่ง
35. ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทใี่ ช้ ชําระค่าสิ นค้าแทนเงินสด
36. ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุก การลักลอบดูข้อมูล และการส่ งผ่านข้อมูลเข้าออกระหว่างเครื อข่ายภายในกับภายนอก
37. Local Area Network

แนวดิง่ (Down)
2. การใช้ บริการอีเมล์ฟรีทางอินเตอร์ เน็ต ถูกซื้อกิจการโดยไมโครซอฟต์
3. ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ทํางานให้ สํานักงานจากที่บ้านโดยเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ มายังเครื อข่ายของบริษัทด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่ อระยะไกล
4. Ramdom Access Memory
5. ชิปทีอ่ ยู่ในคอมพิวเตอร์ เอาไว้ เก็บข้ อมูล
6. องค์กรที่ใช้ วิธีการทํางานผ่านทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารและทํางานร่ วมกัน ซึ่งพนักงานอาจจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ทัว่ โลก
9. ผู้ทใี่ ช้ คอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมทีผ่ ้อู ื่นออกแบบมาให้
10. พื้นทีท่ มี่ กั จะอยู่บนสุ ดของจอภาพซึ่งเก็บเมนูหลาย ๆ เมนูเรียงขวางไว้ในบรรทัดเดียว
13. ส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์
14. Transmission Control Protocol/Internet Protocol
15. วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ เงินสด
16. อุปกรณ์ทใี่ ช้ ชี้เพื่อส่ งข้ อมูลเข้ าไปให้ คอมพิวเตอร์ การติดต่อกับผู้ใช้ แบบกราฟิ ก
20. จํานวนของหน่ วยความจํา 8 บิต ทีใ่ ช้ กบั ตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขก็ได้
21. การออกจากระบบ
23. ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี 2000
24. ช่ วยแนะนําวิธีการแก้ปัญหาได้ มากมายในเกือบทุกกรณีโดยไม่ต้องมีผ้ชู ่ วยเหลือ

๒๔

27. hypertext markup language
28. Electronic Data Interchange
30. ตัวทําให้ ฮาร์ ดแวร์ ทาํ งานได้
32. ซอฟต์แวร์ เอื้อประโยชน์ ทใี่ ช้ กวาดหาและตรวจจับไวรัสหรื อซอฟต์แวร์ อนั ตราย ซึ่งอาจแอบแฝงอยู่ภายในเครื่ อง
34. ทีจ่ ัดเก็บโปรแกรมหรื อแฟ้มบนดิสก์

2. เกม สแครบเบิล(SCRABBLE)

เกม Scrabble ของ Alfred Butts ประดิษฐ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1938 ซึ่งพัฒนามาจาก เกม
Crossword โดยนักหนังสื อพิมพ์ที่ชื่อ Arthur Wynne ในปี ค.ศ. 1913 และถ้านับถึงปั จจุบนั นี้ เกม Scrabble
มีอายุกว่า 74 ปี แล้ว เกมนี้มีการจัดจําหน่ายไปแล้ว กว่า 121 ประเทศ แปลเป็ นภาษาต่าง ๆ ถึง 239 ภาษา มี
การจําหน่ายไปแล้วมากกว่า 150 ล้านชุด หรื อ 1 ใน 3 ของประชากรของประเทศ อเมริ กา(ข้อมูล ปี ค.ศ.2008)

หน้าตาของ scrabble ก็จะประกอบไปด้วยกระดานรู ป4เหลี่ยมจัตุรัส ที่แบ่งเป็ นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่
ภายใน โดยแบ่งเป็ นด้านละ15ช่อง (รวมเป็ น225ช่อง) scrabble 1 เกมสามารถเล่นได้ต้งั แต่ 2 ถึง 4 คน โดยจะผลัด
กันวางตัวแผ่นอักษรประกอบขึ้นเป็ นคําซึ่งสามารถคิดขึ้น

เองได้อย่างอิสระ(แต่ตอ้ งเป็ นคําทีม่ ีในDicและทาง

scrabbleยอมรับ) แต่มีกฎอยูว่ า่ จะต้องวางต่อจากอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคําที่วางไว้ ก่อนแล้ว และคําที่วางใหม่น้ นั
หากไปเชื่อมติดกับคําเก่าไม่วา่ จะใน แนวตั้งหรื อแนวนอน แถวที่เชื่อมกันนั้นจะต้องสามารถเกิดเป็ นคําใหม่ ที่
scrabble ยอมรับอีกด้วย ดังนั้นผมคิดว่า scrabble ท้าทายไหว พริ บสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ ล่น
มากกว่า crossword
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อักษรที่ใช้ท้งั หมดมี 100 ตัว

การเรียงอักษรเพื่อสร้ างคํา

3. เกมเติมคําผันวลี(The Turn)

กระดานขณะที่ใช้เล่นหรื อแข่งขันกัน

ชุดการเล่น Scrabble ทั้งหมดครบชุด

เป็ นเกมที่พฒั นามาจาก เกม Scrabble เป็ นที่คิดค้นโดยนัก

ประดิษฐ์ เกมคนไทย ด้ วยความมุ่งหวังทีจ่ ะให้ คนไทยได้สนุกและพัฒนาทักษาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ วลี

ต่ าง ๆ มาเชื่ อมเข้ าด้ วยกัน

จุดเด่นของเกมนี้ จะมีคาํ บุพบทเป็ นตัวผันคํา ตัวอักษรมี 2 ด้าน ช่วยให้สร้างคําได้มากขึ้นและง่ายขึ้น
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เกมเติมคําผันวลีน้ ี เป็ นเกมที่เล่นง่าย สําหรับคนที่เคยเล่น Scrabble มาแล้ว ก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้
อย่างง่าย เนื่องจากอุปกรณ์ รู ปแบบและวิธีการเล่น เหมือน Scrabble ทุกประการ ส่วนที่แตกต่างคือ มีการเพิม่
คํา “บุพบท” เข้ามา จํานวน 8 ตัวหรื อ 8 คํา ซึ่งตัวอักษรจะใช้ๆได้ 2 หน้า ก็จะได้ชิ้นตัวอักษรที่เป็ นคํา ๆ
จํานวน 16 คํา ทําให้เกมนี้ ตื่นเต้นมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เกมนี้ ถึงแม้วา่ จะเป็ นเกมที่น่าสนใจ แต่ก็ยงั มีจุดอ่อนบางประการเช่น
1. อักษรมี 2 หน้า หากเล่นในลักษณะแข่งขันกัน จะทําให้คู่ต่อสูส้ ามารุ คาดการณ์ล่วงหน้าได้วา่ อักษร
ตัวใดขาดไปหรื อมีอยูเ่ ท่าใด
2. การที่มีอกั ษร 2 หน้าจะทําให้การสร้างคําได้นอ้ ยลง หากผูเ้ ล่นมีความรู ้นอ้ ย(รู ้คาํ ศัพท์นอ้ ย) คําที่สร้าง
ก็จะวนไปวนมา ไม่แตกขยายออกไปมากเท่าที่ควร
3. หากสังเกตอักษรที่เล่น บางตัวไม่ค่อยได้ใช้ แต่มีจาํ นวน มาก เช่น B ใน Scrabble จะมีเพียง 2 ตัว
เท่านั้น แต่ในเกมนี้ มีถึง 10 ตัว ทําให้อกั ษร B มีมากเกินความจําเป็ น และ มีคา่ ไม่แน่นอน คือ อยูก่ บั A มีค่า
1 แต่เมื่ออยูก่ บั C จะมีค่า 3
4. คําเชื่อม มี 8 ตัว 12 คํา ดังนี้ IN-ON(2-2)-ON-DOWN(2-8),DOWN-UP(8-4),OFF-OF(9-5),OFFOUT(9-3),OUT-OF(3-5),FROM-FOR(9-6),OVER-BY(7-7) (หมายเหตุ ในวงเล็บเป็ นคะแนนของอักษรคู่น้ นั ๆ
)
แต่มีคาํ ที่ใช้ซ้ าํ กับอยูเ่ พียง 11 ตัว เท่านั้น ทําให้โอกาสที่จะเล่นคําของแต่ละคําไม่เท่ากัน
5. วัสดุที่ใช้เป็ นไม้ ซึ่งปั จจุบนั เราหลีกเลี่ยงที่จะใช้กนั จึงกล่าวได้วา่ เกมนี้ ยังไม้เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพราะต้องตัดไม้มาทํา หากใช้กระดาษหรื อพลาสติก ก็จะประหยัดทั้งทรัพยากรและกระบวนการ
ผลิตก็จะง่ายขึ้น นัน่ หมายถึง การประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตก็จะลดลง
6. จากการที่อกั ษรมี 2 หน้าส่งผลให้ผเู ้ ล่นสับสนในจํานวนอักษรที่มีอยูห่ รื อไม่สามารถวางแผนการเล่น
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากอักษร มีจาํ นวน 98 ตัวเมื่อรวม 2 หน้า พบว่ามีถึง 196 อักษร ตัวว่าง (Blank) 2 ตัว คําเชื่อม
8 ตัว 11 คําเชื่อม ผูเ้ ล่นต้องศึกษากติกามากขึ้น ข้อสําคัญ ตัวอักษรมีค่าไม่เท่ากันเช่น Z อยูก่ บั Y 5 คะแนน
ไปอยูก่ บั A ได้ 10 คะแนน ห่างกันมากเกินไป
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อย่างไรก็ดี เกมเติมคําผันวลี ก็ยงั เป็ นทางเลือกหนึ่งของเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่น่าเล่น
เกมหนึ่ง ที่เป็ นฝี มือของคนไทย/นักประดิษฐ์ไทย ที่สามารถต่อยอด เกม Scrabble ได้ จึงน่าชื่นชมที่คนไทยก็
สามารถผลิตเกมขึ้นมาต่อยอด อย่างน้อยก็เป็ นทางเลือกหนึ่งของการเล่นเกมในบ้านเรา

4. ไพ่จีน

นอกจากจะเป็ นต้นกําเนิดของไพ่ไทยแล้ว ยังสันนิษฐานกันว่าเป็ นต้นกําเนิดของไพ่ที่เกิดขึ้นใน

โลกด้วย โดยอ้างจากสารานุกรมของจีน ซึ่งรวบรวมไว้เมื่อปี ค.ศ. 1678 ว่าประเทศจีนได้คิดไพ่ข้ ึนสมัยราชวงศ์
ซ้อง ปี ค.ศ. 1120 โดยนางสนมกํานัลของพระเจ้าซุนโห ซึ่งตรงกับข้ออ้างของนาย ที เอฟ คาร์เตอร์ ผูแ้ ต่งเรื่ องการ
ประดิษฐ์สิ่งพิมพ์ในประเทศจีน ที่วา่ ไพ่เกิดขึ้นในประเทศจีนเหมือนกัน เพียงแค่คนละยุคคนละสมัย คือนายคนนี้
แกว่าไพ่มีข้ ึนในสมัยซ้องไทจง ค.ศ. 969
ต่อมา หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสชื่อ แอกส์แตรมโอเรี ยงต์ ได้ลงบทความเรื่ องไพ่วา่ การเล่นไพ่เป็ นเกมที่คน
จีนคิดขึ้นก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง ต่อมาได้มีผนู ้ าํ ไพ่เข้าไปในประเทศยุโรป ที่เมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี ในศตวรรษที่ 13 จากนั้นก็แพร่ หลายเข้าในยุโรปกลาง สเปน และอาหรับ หนังสือฉบับดังกล่าวยัง
กล่าวต่อไปอีกว่าชาวจีนได้ประดิษฐ์การเล่นไพ่ตอ่ แต้มตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สตกาล แต่สมัยนั้นยังไม่มี
กระดาษ ฉะนั้นวัสดุที่นาํ มาทําไพ่คงได้แก่ของแข็ง เช่นงา เขา และกระดูกสัตว์ เป็ นต้น ต่อเมื่อนิยมกันมากขึ้น จึง
ทําจากไม้เนื้อแข็งบางชนิด แล้วปรับปรุ งการประดิษฐ์ขยายเกมเล่นออกไป เช่นไพ่นกกระจอก และอื่นๆ

ไพ่ จีนกับความนิยมที่ลดลงไปเรื่ อยๆ ต่างไปจากไพ่ นกกระจอกที่แพร่ หลายแม้ในชาติตะวันตก
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เมื่อจีนคิดทํากระดาษออกมาในรัชสมัยของพระจักรพรรดิโฮ เมื่อ ค.ศ. 106 และได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นลําดับ
ไพ่จึงถูกประดิษฐ์ข้ ึนจากกระดาษ ข้อสันนิษฐานว่าไพ่ไทยมาจากจีนอีกประการหนึ่งได้แก่สาํ เนียงภาษา คือ
คําว่าไพ่เข้าใจว่าแต่เดิมเราคงเรี ยกตามภาษาแต้จิ๋วว่า จัว๊ ไป๊ ต่อมาเรี ยกให้ส้ นั เข้าตามความคล่องปากของคนไทย
จึงกลายเป็ นคําว่า ไพ่ ส่วนคําว่า จัว๊ ก็เพี้ยนมาเป็ นคําว่า จัว่ ซึ่งมีความหมายว่าลากไพ่ หรื อเปิ ดไพ่

5. ไพ่ไทย

ไพ่ไทยหรื อเรี ยกว่า “ ไพ่ผอ่ ง” ก็วา่ มาจากสําเนียงแต้จิ๋วว่า พ้องไป๊ ไพ่แปดเก้า
สําเนียงแต้จิ๋วว่า เก๊าไป๊ ไพ่สี่สี ภาษาแต้จิว๋ ว่า สี่เซ็กไป๊ ซึ่งไม่ได้เอาคําจีนมาทั้งหมด เมื่อไพ่มีถึงสี่สีจึงเรี ยกไพ่
สี่สี ส่วนไพ่นกกระจอก สําเนียงแต้จิ๋วว่า มั้วเจียะ และสําเนียงฮกเกี้ยนว่า มาจง ไทยเราไม่ได้เอาคําจีนมาใช้ เพราะ
คําจีนทั้งสองแปลว่านกกระจอกอยูแ่ ล้ว และเอามาเล่นเหมือนไพ่ จึงเรี ยกว่าไพ่นกกระจอก
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พอสรุ ปได้วา่ ไพ่ไทยเลียนแบบมาจากไพ่จีนนัน่ เอง ถึงกระนั้นเราก็ไม่น่าอับอาย
ขายหน้าแต่อย่างไร เพราะถึงจะเลียนแบบของเขามา แต่ก็ได้มาจากแม่แบบที่เป็ นต้นกําเนิดของไพ่ท้งั โลกนัน่ เทียว
ไพ่ไทย ทําเป็ นตัวๆ รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 2 ซม ยาว 8 ซม มุมทั้งสี่ปาดมน ตัวไพ่ทาํ ด้วยกระดาษ
อัดหนา ด้านหนึ่งของตัวไพ่เป็ นกระดาษสีขาว และพิมพ์รูปภาพแสดงชนิดต่างๆ ของตัวไพ่ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็ น
กระดาษสีใดสีหนึ่ง เช่นสีเหลือง สีเขียว สีแดง หรื อสีอื่นๆ สุดแล้วแต่ความนิยม

ไพ่สาํ รับหนึ่งมี 120 ตัว แบ่งออกเป็ น 9 พวก พวกหนึ่งๆ นอกจากพวกเอี่ยวแล้วมี 3 ชนิด แต่พวกเอี่ยว
มี 6 ชนิด รวมไพ่ สํารับหนึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปเป็ น 30 ชนิด และชนิดหนึ่งๆ มี 4 ตัว และมีชื่อเรี ยก
ต่างๆ กันดังนี้
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จําพวกเอี่ยว ได้แก่ เอี่ยวแดงพญาหรื อเอี่ยวโต้ง เอี่ยวแดงนางหรื อเอี่ยวนาง เอี่ยวหนู เอี่ยวยาวหรื อเอี่ยว
เข็ม เอี่ยวเกือกหรื อเอี่ยวรอง และเอี่ยวชี
จําพวกสอง ได้แก่ สององคต สองตาหรื อสองตาโต
จําพวกสาม ได้แก่ สามนกหรื อสามนกเตี้ย สามตาหรื อสามตาโต และสามคน
จําพวกสี่ ได้แก่ สี่หรื อสี่นมยาน สี่มะเขือ และสี่คน
จําพวกห้า ได้แก่ ห้านก ห้าแตงโม และห้าคน
จําพวกหก ได้แก่ หกละเอียดหรื อหกเซ่าะ หกตา และหกคน
จําพวกเจ็ด ได้แก่ เจ็ดนก เจ็ดพัด และเจ็ดคน
จําพวกแปด ได้แก่ แปดละเอียดหรื อแปดเซ่าะ แปดตา และแปดคน
จําพวกเก้า ได้แก่ เก้าแดง เก้าจัน และ เก้าคน
ไพ่ท้งั หมดนี้ยงั แยกประเภทตามสีได้สองสี คือ สีแดงและสีดาํ
จําพวกสีแดงมี 3 ชนิด ได้แก่
เอี่ยวพญา เอี่ยวแดงนาง และเก้าแดง ส่วนไพ่จาํ พวกอื่นๆ อีก 27 ชนิด เป็ นไพ่สีดาํ ทั้งหมด
การที่นาํ ลักษณะไพ่ไทยมากล่าวถึงเสียยืดยาวนี้ ก็เนื่องจากเชื่อกันว่าไพ่ไทยหรื อไพ่ผอ่ งไทย มีเชื้อสายมา
จากจีน เพราะเกมเล่นไพ่ของไทยเราแต่เดิมนั้นไม่มี จะมาปรากฎในยุคกรุ งรัตนโกสินทร์นี่เอง เพราะเป็ นยุคที่มี
การการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ต่างชาติได้นาํ เกมเล่นมาเผยแพร่ แต่โดยที่ไพ่จีนมีรูปลักษณะแปลกกว่าชาติ
อื่นและไทยเราได้เล่นและคุน้ เคยกับไพ่จีนเป็ นอย่างดี จึงได้เลียนแบบโดยเปลี่ยนแปลงไพ่ของจีนเพียงเล็กน้อย
ตรงตัวหนังสือบอกแต้มตอนหัวไพ่ให้รู้ง่ายว่าแต้มอะไร แต่ก็คงเรี ยงแต้ม 1-10 ไว้เหมือนเดิม หลังจากนั้นไพ่ไทย
เชื้อสายจีนก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนไทยทัว่ ไป
ไพ่จีนนอกจากจะเป็ นต้นกําเนิดของไพ่ไทยแล้ว ยังสันนิษฐานกันว่าเป็ นต้นกําเนิดของไพ่ที่เกิดขึ้นใน
โลกด้วย โดยอ้างจากสารานุกรมของจีน ซึ่งรวบรวมไว้เมื่อปี ค.ศ. 1678 ว่าประเทศจีนได้คิดไพ่ข้ ึนสมัยราชวงศ์
ซ้อง ปี ค.ศ. 1120 โดยนางสนมกํานัลของพระเจ้าซุนโห ซึ่งตรงกับข้ออ้างของนาย ที เอฟ คาร์เตอร์ ผูแ้ ต่งเรื่ องการ
ประดิษฐ์สิ่งพิมพ์ในประเทศจีน ที่วา่ ไพ่เกิดขึ้นในประเทศจีนเหมือนกัน เพียงแค่คนละยุคคนละสมัย คือนายคนนี้
แกว่าไพ่มีข้ ึนในสมัยซ้องไทจง ค.ศ. 969
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ต่อมา หนังสือพิมพ์ฝรัง่ เศสชื่อ แอกส์แตรมโอเรี ยงต์ ได้ลงบทความเรื่ องไพ่วา่ การเล่นไพ่เป็ นเกมที่คน
จีนคิดขึ้นก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง ต่อมาได้มีผนู ้ าํ ไพ่เข้าไปในประเทศยุโรป ที่เมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี ในศตวรรษที่ 13 จากนั้นก็แพร่ หลายเข้าในยุโรปกลาง สเปน และอาหรับ
กล่าวกันว่า ไพ่อนั เป็ นเกมการพนันที่ใครๆ พากันหลงใหลติดกันงอมแงมนั้น รู ปร่ างหน้าตาเป็ นอย่างไร
คนรุ่ นใหม่อาจไม่เคยพบเห็น จึงขอกล่าวให้ทราบโดยย่อๆ แผ่นเสียงนี้แพร่ หลายขายดีมากในสมัยนั้น นัน่ ย่อม
แสดงว่าได้มีการเล่นพนันประเภทนี้กนั อย่างกว้างขวางทัว่ ทุกหัวระแหงก็วา่ ได้ ดังนี้
สักวาเอี่ยวนางสําอางเอี่ยม
เป็ นคู่เทียมเอี่ยวพญาตุนาหงัน
เกิดลูกน้อยเอี่ยวหนูอยูด่ ว้ ยกัน
เกษมสันต์ผาสุกทุกวันไป
อีกวันนั้นฉันไปเที่ยวซื้อเอี่ยวเกือก
อนงค์เลือกเอี่ยวยาวขาวสมัย
ไม่สมหวังดังจิตที่คิดไว้
อยูไ่ ปไยบวชชีเดียวสิ้นเอี่ยวเอย

เป็ นบทกลอนที่ราํ พึงรําพันถึงการเล่นไพ่ผอ่ งของคนไทยที่แสดงให้เห็นการเล่นไพ่ผอ่ งเป็ นเกมการ
พนันอย่างหนึ่ง ที่คนไทยนิยมชมชื่นกันมาเป็ นเวลาช้านาน บางคนหลงใหลกับการเล่นไพ่ชนิดนี้เสียจนไม่สนใจ
นําพาเรื่ องงานบ้านช่องและลูกค้าแต่อย่างใด วันทั้งวันนัง่ จมอยูใ่ นวงไพ่นนั่ แหละ จนสามีภรรยาบางคู่มีปากมี
เสียงและทะเลาะกันเป็ นประจํา ถึงกับสมัยหนึ่งได้มีพอ่ ค้าหัวใสอัดแผ่นเสียงเชิงสามีสอนภรรยาเป็ นเพลงว่า
น้องรักจ๋ าหันหน้ามาทางนี้
ฟังคําพีด่ ีกว่าอย่าเคืองข้อง
ใครนึกหวงท้วงทักหนักนักน้อง
หรื อการบ้านการช่องไม่มองมา
ทั้งลูกเต้าเล้าอ่อนเอาบ่อนไพ่
เป็ นเคหาอาศัยใฝ่ เฝ้าหา
พอเที่ยงตึงถึงวงตรงเวลา
ลืมกินลืมนอนหน้าตาเศร้าโทรม
เงินก็เสียเพลียทั้งกายร้ายเหลือที่
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ต้องเป็ นหนี้ร้อนใจดังไฟโหม
ชอบสนุกทุกข์สนัดซัดเข้าโครม
ญาติมิตรโน้มน้อมนําสู่กรรมร้าย
หนังสือฉบับดังกล่าวยังกล่าวต่อไปอีกว่าชาวจีนได้ประดิษฐ์การเล่นไพ่ต่อแต้มตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริ สตกาล แต่สมัยนั้นยังไม่มีกระดาษ ฉะนั้นวัสดุที่นาํ มาทําไพ่คงได้แก่ของแข็ง เช่นงา เขา และกระดูกสัตว์ เป็ น
ต้น ต่อเมื่อนิยมกันมากขึ้น จึงทําจากไม้เนื้อแข็งบางชนิด แล้วปรับปรุ งการประดิษฐ์ขยายเกมเล่นออกไป เช่นไพ่
นกกระจอก และอื่นๆ
เมื่อจีนคิดทํากระดาษออกมาในรัชสมัยของพระจักรพรรดิโฮ เมื่อ ค.ศ. 106 และได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นลําดับ
ไพ่จึงถูกประดิษฐ์ข้ ึนจากกระดาษ ข้อสันนิษฐานว่าไพ่ไทยมาจากจีนอีกประการหนึ่งได้แก่สาํ เนียงภาษา คือ
คําว่าไพ่เข้าใจว่าแต่เดิมเราคงเรี ยกตามภาษาแต้จิ๋วว่า จัว๊ ไป๊ ต่อมาเรี ยกให้ส้ นั เข้าตามความคล่องปากของคนไทย
จึงกลายเป็ นคําว่า ไพ่ ส่วนคําว่า จัว๊ ก็เพี้ยนมาเป็ นคําว่า จัว่ ซึ่งมีความหมายว่าลากไพ่ หรื อเปิ ดไพ่ สําหรับคํา
ว่า ไพ่ผอ่ ง ก็วา่ มาจากสําเนียงแต้จิ๋วว่า พ้องไป๊ ไพ่แปดเก้า สําเนียงแต้จิ๋วว่า เก๊าไป๊
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พอสรุ ปได้วา่ ไพ่ไทยเลียนแบบมาจากไพ่จีนนัน่ เอง ถึงกระนั้นเราก็ไม่น่าอับอาย
ขายหน้าแต่อย่างไร เพราะถึงจะเลียนแบบของเขามา แต่ก็ได้มาจากแม่แบบที่เป็ นต้นกําเนิดของไพ่ท้งั โลกนัน่ เทียว

5. ไพ่นกกระจอก

ขงจื้อ 8ปี ก่ อนท พ.ศ. – พ.ศ. 64

นกกระจอกปัจจุบันใช้ วัสดุเป็ นพลาสติก

แม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองอย่างเป็ นทางการ ว่ารากฐานของไพ่ นกกระจอกก่อนที่
จะพัฒนามาเป็ นระบบและหน้าตาอย่างที่เราคุน้ ๆกันอยูท่ ุกวันนี้น้ นั เริ่ มต้นตั้งแต่เมื่อใด
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ไพ่จีนที่วา่ นั้น คงจะเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจาก "ไพ่ มาจอง" (อ่านว่า "มา-จอง" โดยเป็ นการอ่าน
ตามภาษาอังกฤษคําว่า Mah Jongg ซึ่งอาจสะกดเป็ น Ma Jong, Mah Jong หรื อเขียนติดกันเป็ น Majong ก็ได้)
โดยเพี้ยนจากเสี ยงคําอ่านของชื่อไพ่จีนประเภทนี้คาํ ว่า 麻將 (má jiàng อ่านว่า "หม่า-เจียง", "หมา-เจี้ยง"
หรื อ "เหมาะ-เจี๊ยะ" ตามสําเนียงถิ่น) หรื อที่บา้ นเราแปลจากภาษาจีนและเรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า "ไพ่
นกกระจอก" นัน่ เอง
•

•

•

•

บางความเชื่อก็อา้ งไปถึงว่ารากฐานดั้งเดิมของไพ่นกกระจอกนั้น เริ่ มเล่นกันมาตั้งแต่สมัยช่วงเรื อโนอา
ลอยลําตอนนํ้าท่วมโลก
บ้างก็สืบสาวกันไปถึงการเริ่ มคิดค้นกันตั้งแต่ช่วงรัชสมัยกษัตริ ยว์ ู (King Wu) แห่งราชวงศ์โจว (Chou
หรื อ Zhou Dynasty ระหว่าง 1046 - 256 ปี ก่อนคริ สตกาล)
บ้างกล่าวว่าต้นกําเนิดไพ่ นกกระจอกนั้น เพิง่ จะมีหลักฐานชัดเจนเอาเมื่อช่วงต้นของราชวงศ์หมิง (Ming
Dynasty ช่วง ค.ศ. 1368-1644)
แต่หนึ่งในตํานานที่มกั ถูกอ้างถึงบ่อยๆนั้น กล่าวกันว่า รากฐานของไพ่ นกกระจอกถูกคิดค้นเริ่ มแรกโดย"
ขงจื๊อ" (ขงจื้อ, ขงฟู่ จื่อ ฯลฯ) นักปราชญ์ชาวจีน ผูซ้ ่ ึงมีชีวติ อยูต่ ้งั แต่ช่วงห้าร้อยกว่าปี ก่อนคริ สตกาล ผู ้
วางรากฐานศาสตร์ความรู ้และปรัชญาต่างๆแก่ชนชาติจีน ... พอทราบกันแบบนี้แล้ว ยิง่ ทําให้เราคิดต่อไป
ได้วา่ หากเป็ นตามนั้นจริ ง ท่านขงจื้อคงไม่ใช่คิดค้นไพ่นกกระจอกด้วยจุดประสงค์เพียงเพือ่ เป็ นเกมส์
การละเล่นเพือ่ ฆ่าเวลาเป็ นแน่ แต่อาจมีนยั ยะแฝงไว้ในด้านพัฒนาความรู ้และไหวพริ บของชนในชาติ ทั้ง
ด้านคํานวณ ตรรกศาสตร์ ฝึ กทักษะความคิดความจํา อันจะมีส่วนช่วยในการบริ หารสมองห่างไกลอัลไซ
เมอร์ตามงานวิจยั หลายชิ้นในปั จจุบนั ...หรื อจุดประสงค์หลักอาจเพือ่ วิเคราะห์หรื อพยากรณ์เหตุการณ์
ต่างๆด้วยก็เป็ นได้

7. ไพ่สากล(Playing Cards) หรื อไพ่ ฝรั่งหรื อไพ่ ป๊อก
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้ นั แล้ว รากฐานดั้งเดิมของไพ่น่าจะถือกําเนิดมาตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 9 ในสมัยราชวงศ์ถงั ของจีน ซึ่งต่อมาก็ได้รับการเผยแพร่ ไปทางประเทศแถบตะวันออกกลาง และเริ่ ม
เข้าสู่ทางยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ซึ่งต่อมาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจนมีหน้าตาตามหน้าไพ่ใน
แบบที่เราพบเห็นกันอยูใ่ นปั จจุบนั (อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานระบุแน่ชดั ในแง่ของรอยต่อระหว่างไพ่แต่ละยุค
เหล่านี้) ... ส่วนการเรี ยก "ไพ่ฝรั่ง" แบบที่เรี ยกว่า Playing Cards นี้วา่ "ไพ่ป๊อก" คาดว่าคงมีเรี ยกกันเฉพาะในหมู่
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คนไทย และสันนิษฐานว่า ถ้าไม่เพราะเพี้ยนมาจากคําว่า "โป๊ กเกอร์" (Poker) ก็คงมาจากการเล่นไพ่ป๊อกเด้งหรื อ
ไพ่ป๊อกแปดป๊ อกเก้าตามนิสยั ชอบพนันกัน

ไพ่ ป๊อกมาตรฐานในปัจจุบันนี้ประกอบด้ วยไพ่ท้งั หมด 52 ใบ โดยไม่ นับรวมไพ่ โจ๊ กเกอร์ (Jokers) อีกสองใบ (ซึ่ง
เพิง่ จะได้รับการเพิม่ เข้ามาในภายหลังเมื่อไพ่เริ่ มถูกเผยแพร่ เข้าสู่อเมริ กาช่วงศตวรรษที่ 19 นี้เอง)
ลักษณะของไพ่ โดยทัว่ ไปจะมีขนาดมาตรฐาน (Poker Size) คือ 2.5×3.5 นิ้ว หรื อ 6.35×8.89
เซนติเมตร ไพ่ท้งั หมดออกเป็ นสี่ชุดหรื อสี่ดอก (Suits) ได้แก่
•
•
•
•

โพธิ์ดาํ (Spade) ♠
โพธิ์แดง หรื อหัวใจ (Heart) ♥
ดอกจิก (Club) ♣
ข้าวหลามตัด (Diamond) ♦
ในแต่ละชุดประกอบด้วยไพ่ท้งั หมด 13 ใบ แบ่งเป็ น

•
•

ไพ่แต้ม (Pip Cards) จํานวน 10 ใบ เรี ยงกันจาก Ace, 2, 3,... , 10 และ
ไพ่บุคคล (Court Cards) อีกชุดละ 3 ใบ ได้แก่ แจ๊ค (Jack) ♞, แหม่ม (Queen) ♛ และคิง (King) ♚

8. ไพ่ทาโรต์ (Tarot Cards )
กล่าวกันว่าสํารับไพ่ทาโรต์น้ นั ได้รับการพัฒนามาจากไพ่ป๊อกในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 โดยเพิม่ ไพ่ชุด
ใหญ่เข้าไปนอกเหนือจากไพ่สี่ชุดปกติของไพ่ป๊อกแบบเดิม จุดประสงค์หลักนั้นคือเพือ่ ใช้ในการเล่นเกมส์ไพ่ (รู ป
ด้านข้างนี้เป็ นภาพตัวอย่างของไพ่ที่ใช้เล่นเกมส์ไพ่ประเภทนี้ สามารถคลิกที่รูปเพือ่ ชมภาพขยายครับ) ต่อมาจึงได้
ถูกนํามาใช้ในการดูดวงการพยากรณ์และพัฒนาเรื่ อยมาจนเป็ นสํารับไพ่ที่เราคุน้ หน้าคุน้ ตากันในปั จจุบนั ... ว่าไป
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แล้ว ตรงนี้ก็ไม่แน่นะครับ.. แม้วา่ โดยหลักฐานจะระบุการใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์เพิง่ จะมีข้ ึนในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 18 แต่เดิมทีการที่ไพ่ได้รับการเผยแพร่ หรื อแนวคิดพัฒนาแรกเริ่ มนั้นอาจจะมาจากการใช้เพือ่ ทํานาย
เป็ นหลัก แล้วจึงเปลี่ยนเป็ นเกมส์ไพ่ในภายหลังก็ได้

เปรียบเทียบ The Fool จากทั้งสามสํ ารับ ไรเดอร์ , ธ็อธ, และมาร์ เซย์
สํารับไพ่ทาโรต์ที่ใช้ในการพยากรณ์ที่คุน้ ตากันดีคือ สํ ารับไพ่ ทาโรต์ ชุดไรเดอร์ เวท (Rider
Waite Tarot) บ้างก็เรี ยกว่าไรเดอร์เวทสมิธ (Rider-Waite-Smith Tarot) มักใช้คาํ ย่อว่า RWS เพือ่ เน้นให้เกียรติ
ศิลปิ นผูว้ าดสํารับนี้ดว้ ย โดยสํารับไพ่ไรเดอร์เวทนี้ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก จนกระทัง่ หลายคนอาจเข้าใจผิด
ว่าหน้าตาสีสนั แบบนี้ จึงชื่อว่าไพ่ทาโรท์..หน้าตาแบบอื่นไม่ใช่ก็มี ส่วนสํารับไพ่ทาโรต์แบบอื่นที่ได้รับความนิยม
ในอันดับรองลงมา แต่กลับไม่คอ่ ยแพร่ หลายกันในประเทศไทยมากนักคือ ไพ่ ทาโรต์ ธ็อธ (Thoth Tarot) และไพ่
ทาโรต์ มาร์ เซย์ (Tarot de Marseille)...
นอกเหนือจากสามสํารับที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ยังมีสาํ รับไพ่ทาโรต์อื่นๆที่ได้รับการออกแบบในอีก
หลากหลายรู ปแบบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกั อิงโครงสร้างและระบบการอ่านการใช้งานตามสามสํารับข้างต้น แต่ไพ่
ทาโรต์บางสํารับก็อาจพัฒนารู ปแบบเฉพาะขึ้นมาใหม่โดยแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม สําหรับสํารับไพ่ทาโรต์ที่
ออกแบบโดยคนไทยเราเองก็มีอยูห่ ลายสํารับเช่นกัน อย่างเช่น ไพ่เซียมซีพทุ ธ Tarot Roots of Asia ที่เคยนําเสนอ
ไปแล้ว หรื อหน้าตาไทยๆแบบสํารับ "ไพ่ทาโรต์ไทย" และไพ่สยามทาโรต์ เป็ น ไม่วา่ สํารับทาโรท์จะมีความ
หลากหลายอย่างไร ส่วนใหญ่ต่างมีโครงสร้างมาตรฐานในแบบเดียวกัน โดยแต่ละสํารับไพ่ทาโรต์น้ นั จะ
ประกอบด้วยไพ่จาํ นวนทั้งหมด 78 ใบ โดยแบ่งเป็ น
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8.1 ไพ่ ทาโรต์ ชุดใหญ่ (Major Arcana หรื อ Trumps)
ประกอบด้วยไพ่จาํ นวน 22 ใบ โดยนิยมกํากับไพ่แต่ละใบถูกด้วยชื่อเรี ยกตามรู ปหน้าไพ่และ
ด้วย
ตัวเลข โรมันเรี ยงกันไปตั้งแต่ The Fool (หมายเลข O หรื อไม่มีตวั เลข), The Magician (หมายเลข I),... ไล่
เรื่ อยไปจนถึง The World (หมายเลข XXI)
8.2

ไพ่ทาโรต์ ชุดเล็ก (Minor Arcana)

ประกอบด้วยไพ่จาํ นวน 56 ใบ โดยไพ่ Minor นี้สามารถแบ่งเป็ นสี่ชุด (Suits) ซึ่งโดยทัว่ ไปจะ
ได้แก่
•
•
•
•

ดาบ (Swords) ⚔
ถ้วย (Cups หรื อ Chalices) ☕
ไม้เท้า (Wands, Rods, Batons, Staves หรื อ Clubs) ☤
เหรี ยญ (Pentacles, Disks หรื อ Coins) ✪
ในแต่ละชุดประกอบด้วยไพ่ท้งั หมด 14 ใบ คือ

•

•

ไพ่แต้ม (Pip Cards) จาก Ace ถึง 10 และสําหรับไพ่ทาโรต์ในยุคหลังๆ ในบางกรณี เมื่อกล่าวถึงว่ามีแต่
Pips มักสื่อถึงกรณี ที่หน้าไพ่แต้มไม่มีภาพประกอบอื่นใด นอกจากสัญลักษณ์ของชุดนั้นๆ เป็ นหลัก
ไพ่บุคคล (Court Cards) อีก 4 ใบ ได้แก่ เด็กรับใช้หรื อมหาดเล็ก (Page) ♟, อัศวิน (Knight) ♞, ราชินี
(Queen) ♛ และราชา (King) ♚
แม้จะเป็ นสํารับไพ่ที่ออกแบบเฉพาะสําหรับการเล่นเกมส์แต่หากจะนํามาใช้ในการพยากรณ์

ก็ไม่ผดิ กติกาแต่อย่างใด.. กับสํารับ Jeu de Tarot พิมพ์โดย Grimaud ด้วยรู ปแบบการเรี ยงสัมภาษณ์ไพ่ที่
ได้แนะนําไว้แล้ว สัดส่วนของไพ่ทาโรต์โดยปกติจะมีขนาดส่วนยาวที่มากกว่าไพ่ป๊อกมาตรฐาน โดยไพ่
ทาโรต์ส่วนใหญ่จะเป็ นรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ตัดมุมมน) ขนาดประมาณ 7x12 เซนติเมตร(บวกลบข้าง
ละ 1 เซนติเมตรโดยประมาณแตกต่างกันไปตามแต่สาํ รับ) ... และยังมีบางสํารับที่รูปร่ างเปวงกลม หัวใจ
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เกร็ดความรู้ ไพ่ ทาโรต์ เพิ่มเติม
•

•

•

•

•

คําว่า Arcana เป็ นรู ปพหูพจน์ของ Arcanum แปลว่าศาสตร์เร้นลับหรื อความรู ้ในเรื่ องที่ลึกลับซับซ้อนเกิน
ที่บุคคลทัว่ ไปจะเข้าใจ ดังนั้นอาจแปลคําว่า Major Arcana และ Minor Arcana เป็ นว่าความลับหลักและ
ความลับย่อย ตามลําดับ
สําหรับไพ่ทาโรต์แล้ว ชื่อที่ใช้เรี ยก Major Cards ไม่จาํ เป็ นต้องตายตัว และการเรี ยงเลขลําดับไพ่กอ็ าจ
แตกต่างกันไปตามแต่สาํ รับ ..จุดหลักที่ต่างในเรื่ องของลําดับไพ่คือใบที่ VIII และ XI
ในส่วนของ Court Cards ศัพท์ที่ใช้เรี ยกไพ่แต่ละใบยังแตกต่างกันไปตามสํารับด้วย บ้างเรี ยก Page เป็ น
Knave หรื อ Valet (อ่านว่า "เนฟ" และ "วา-เล่" ตามลําดับ) หรื อเปลี่ยน Page เป็ น Princess ให้คู่กนั กับ
Knight ที่เปลี่ยนเป็ น Prince รวมทั้งยังอาจจะสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งและความสําคัญไปมาภายในกลุ่ม
Court Cards นี้
เช่นเดียวกัน ชื่อหรื อศัพท์ที่ใช้เรี ยกไพ่แต่ละชุดนี้ (Suit) แตกต่างกันไปตามแต่สาํ รับ เช่น สํารับไพ่เก่าๆ
ทางเยอรมันจะเป็ นผลลูกโอ๊ค (Acorn) แทนไม้เท้า ใบไม้แทนดาบ กระดิ่งแทนเหรี ยญ และหัวใจแทน
ถ้วย
ชุดไพ่ท้งั สี่ชุดในไพ่ป๊อกและไพ่ทาโรต์มกั จะอิงตามธาตุท้งั สี่หรื อฤดูกาลทั้งสี่ ยกตัวอย่างสําหรับไพ่ทา
โรท์แล้ว โดยทัว่ ไปมักจะเป็ น ดาบกับธาตุลม ถ้วยกับธาตุน้ าํ ไม้เท้ากับธาตุไฟ และเหรี ยญกับธาตุดิน ..
ทว่าการอิงเทียบเคียงกันระหว่างชุด ธาตุและฤดูกาลนั้น ก็แตกต่างกันไปตามแต่ระบบวิธีการทํานายที่ใช้
และยังต่างกันไปในแต่ละสํารับอีกด้วยเช่นกัน ...เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปคงจะได้นาํ เสนอรี ววิ สํารับไพ่
Tarot Nova ที่เราเคยสัมภาษณ์ไพ่กนั ไว้ในคราวก่อน ซึ่งเป็ นสํารับที่นาํ สัญลักษณ์ท้งั สี่ชุดของไพ่ทาโรต์
กับสี่ชุดของไพ่ป๊อกมาโยงเกี่ยวพันกัน
4.2 ข้ อเสี ยหรื อข้ อบกพร่ องของผลงานอื่นๆ ที่มใี ช้ อยู่ในปัจจุบัน

ผูป้ ระดิษฐ์ได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดนี้ไปปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านสื่อ/นวัตกรรม พิจารณาประเมินโดยมี
แนวทางในการประเมิน(ตามหลักการ 3 ป.และเศรษฐกิจพอเพียง) ดังนี้
หมายเหตุ ข้ อมูลการประเมิน /เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 = ตํ่า/น้ อย, 2=ปานกลาง, 3= สู ง,ดี
ที่
รายการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
1 ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
หาง่าย/ราคาถูก
หาได้ทวั่ ไป
หายาก/ราคาแพง
สามารถทํามาเล่นเองได้ ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร เทคนิคระดับโรงงาน
2 เทคนิคในการประดิษฐ์
3 นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
สะดวก/ถนัดมือ
ปานกลาง
ใช้ไม่สะดวก
แปลกตา,น่าลองเล่น
4 รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
น่าสนใจ
ธรรมดา
5 ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
เล่นง่ายไม่ยงุ่ ยาก มีข้นั ตอนพอสมควร ใช้เวลาเรี ยนรู ้มาก

๓๗

6
7
8
9
10
11
12

ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง

นักเรี ยนและคนทัว่ ไป

นักเรี ยนทัว่ ไป

เฉพาะคนเก่งภาษา

ทุกเวลาและทุกสถานที่

บางเวลาในโรงเรี ยน

กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น

ตลอดเวลา

คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

มีคุณค่ามาก

บางเวลา,ทุกสถานที่
บางเวลา
มีคุณค่าปานกลาง

ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

คุม้ ค่ามาก
ผูท้ ี่เล่นเกมทุกคน

คุม้ ค่าปานกลาง

ไม่แน่นอน
คุณค่าน้อย
คุม้ ค่าน้อย

ผูเ้ ล่นมากกว่า 1 คน

ผูเ้ ล่นคนเดียว(ที่เก่ง)

ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้

เยาวชน/สังคม/ประเทศ

เยาวชนทัว่ ไป

เยาวชนเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ ระดิษฐ์ได้ขอความอนุเคราะห์ผทู ้ รงคุณวุฒิทางด้านการผลิตสื่อการสอนและการสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ท่าน มาทําการประเมินและแสดงความคิดเห็นสื่อการสอนของผูป้ ระดิษฐ์กบั เกมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอื่น ๆ (ทั้งนี้ ในส่วนของไพ่จีน,ไพ่ไทย,ไพ่นกกระจอก,ไพ่สากลและไพ่ทาโรต์น้ นั มิได้นาํ มา
ประเมิน)
ผูป้ ระดิษฐ์นาํ ข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒิ มาสรุ ปและรวบรวมข้อมูล ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
ข้อมูล จากเกมทั้ง 4 เกม จากกรอบแนวคิด “3 ป”และเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนและ
เยาวชน ประกอบด้วย 1) กระบวนการประดิษฐ์ 2) ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย และ 3)
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน โรงเรี ยน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ฯ และ เพื่อความสะดวกใน
การตรวจดูคะแนน การประเมินเกมแต่ละชนิด จึงขอจัดข้อมูเป็ นสีต่าง ๆ ดังนี้
#1. เกม ครอสเวิร์ด CROSSWORD หรื อ เกมปริ ศนาอักษรไขว้ ใช้ตวั เลขสีดาํ
#2. เกม สแครบเบิล(SCRABBLE) ใช้ตวั เลขสีแดง
#3. เกม เติมคําผันวลี (THE TURN)ใช้ตวั เลขสีเขียว
#4. เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(CARD WORD GAME)ใช้ตวั เลขสีฟ้า

๓๘

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนข้อมูลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสื่อ
การสอน, ด้านผูส้ อนภาษาอังกฤษและด้านสื่อการสอนและผูส้ อนภาษาอังกฤษ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
ที่ 1
ด้านสื่อการสอน
# # # #
1 2 3 4
2 2 2 3
2 1 1 3
2 3 3 2
2 2 2 3
3 2 2 3
2 3 2 3
2 2 2 2
1 2 1 3
2 3 2 3
2 3 1 3
1 3 2 3
2 3 1 3

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 2
ด้านภาษาอังกฤษ
# # # #
1 2 3 4
1 2 1 3
2 2 2 3
2 3 3 3
2 3 3 2
3 2 2 3
2 3 2 3
2 3 3 3
1 3 1 3
1 3 1 3
2 3 2 3
1 3 3 3
1 3 1 3

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าเฉลี่ย
ที่ 3
สื่อ/ภาษาอังกฤษ ของเกม
# # # # ทั้งหมด
1 2 3 4
2 1 1 2
1.83
2 2 2 3
2.08
3 2 2 3 2.58 *
1 3 3 2
2.33
2 2 1 2
2.25
1 3 2 3
2.41
3 2 2 2
2.33
1 2 2 3
1.91
1 3 2 3
2.25
2 3 1 3
2.33
1 3 2 3
2.33
1 2 1 3
2.00

ค่าเฉลีย่ รวม

1.92

2.42

1.75

2.83

1.67

2.75

2.00

2.92

1.67

2.33

1.75

2.67

ความแปรปรวน

0.51

0.67

0.62

0.39

0.65

0.45

0.85

0.29

0.78

0.65

0.62

0.49

รายการประเมิน

ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
เทคนิคในการประดิษฐ์
นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น
คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้

2.22

(หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33=ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี)
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากการประเมินเกมทั้ง 4 รายการพบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง คือ ที่มาของวัสดุ(ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น),เทคนิคในการประดิษฐ์,ขั้นตอนในการเล่นเกม
(ใช้งาน),รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ, ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้,โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง,
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น,คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ,ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม,บุคคล
ที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกันและประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้
อยูใ่ นเกณฑ์ ดี คือ นํ้าหนักและขนาดสะดวกใช้
ค่าเฉลี่ยทุกรายการ 2.22

๓๙

ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเกมครอสเวิร์ด (Crossword) หรื อ เกมปริ ศนาอักษรไขว้ จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน นําเสนอข้อมูล ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
เทคนิคในการประดิษฐ์
นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 1
2

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 2
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ 3
2

2

2

2

2
3

2
2
3

2

2

3
1
2
1

2

2
1
1

2

กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น

1

คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

2

ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

2
1

ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้

2

3

2

1
1
2

1

1

1
1
คะแนนเฉลี่ยรวม
1.97
1.671.666667
1.67
(หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33=ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี)

ค่าเฉลี่ย
1.67
2.00
2.33
1.67
2.67*
1.67
2.33
1.00*
1.33*
2.00
1.00*
1.33*
1.74 1.666667

จากตารางที่ 2 คะแนนจากการประเมินเกมครอสเวิร์ด(Crossword) พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง คือ ที่มาของวัสดุ(ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น),เทคนิคในการประดิษฐ์,นํ้าหนักและขนาด
สะดวกใช้,ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน),ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้,โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง,
ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
อยูใ่ นเกณฑ์ ตํ่า คือ กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น,คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกันและประโยชน์ที่ได้จากสื่อการเรี ยนรู ้(เกม)
ค่าเฉลี่ยทุกรายการ 1.74

๔๐

ตารางที่ 3 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเกม สแครบเบิล(SCRABBLE) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน
นําเสนอข้อมูล ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 1
ท่ านที่ 2
ที่ 3
ค่าเฉลี่ย
1 ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
1
2
2
1.67
2 เทคนิคในการประดิษฐ์
2
1
2
1.67
3 นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
2
3
3
2.67*
4 รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
3
2
3
2.67*
5 ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
2
2
2
2.00
6 ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
3
3
3
3.00*
7 โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง
2
2
3
2.33
8 กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น
2
2
3
2.33
9 คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
3
3
3
3.00*
10 ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
3
3
3
3.00*
11 บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3
3
3
3.00*
12 ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้
2
3
3
2.67*
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.5
2.33
2.41
2.75
(หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33=ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี)
ที่

รายการ

จากตารางที่ 3 คะแนนจากการประเมิน เกมสแครบเบิล(SCRABBLE) พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง จํานวน 5 รายการ คือ ที่มาของวัสดุ(ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น),เทคนิคในการประดิษฐ์,
นํ้าหนักและขนาดสะดวกใช้,ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน),โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง,กระตุน้ ให้เกิดการ
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น,และประโยชน์ที่ได้จากสื่อการเรี ยนรู ้(เกม)
อยูใ่ นเกณฑ์ ดีจาํ นวน 7 รายการ คือ ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้,คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ,ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกมและบุคคลทีไ่ ด้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ค่าเฉลี่ยทุกรายการ 2.5

๔๑

ตารางที่ 4 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเกมเติมคําผันวลี (The Turn) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน
นําเสนอข้อมูล ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 1
ท่ านที่ 2
ที่ 3
ค่าเฉลี่ย
1 ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
1
1
2
1.33*
2 เทคนิคในการประดิษฐ์
2
2
1
1.67
3 นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
3
2
3
2.67*
4 รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
3
3
2
2.67*
5 ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
2
1
2
1.67
6 ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
2
2
2
2.00
7 โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง
3
2
2
2.33
8 กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น
1
2
1
1.33*
9 คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
1
2
2
1.67
10 ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
2
1
1
1.33*
11 บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3
2
2
2.33
12 ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้
1
1
1
1.00*
คะแนนเฉลี่ยรวม
1.83
2.00
1.75
1.75
(หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33=ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี)
ที่

รายการ

จากตารางที่ 4 คะแนนจากการประเมินเกม เติมคําผันวลี (The Turn) พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ ตํ่า จํานวน 4 รายการ คือ ที่มาของวัสดุ(ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น),กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
มากขึ้น,ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกมและประโยชน์ที่ได้จากสื่อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 6 รายการ คือ,เทคนิคในการประดิษฐ์, ขั้นตอนในการเล่นเกม,ความ
เหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้,โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง,คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ,บุคคลที่
ได้รับผลจากการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
อยูใ่ นเกณฑ์ สูงจํานวน 2 รายการ คือ นํ้าหนักและขนาดสะดวกใช้และรู ปแบบของเกมสวยงาม/
น่าสนใจ ค่าเฉลี่ยทุกรายการ 1.83

๔๒

ตารางที่ 5 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน เกมเสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)จากผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน นําเสนอข้อมูล ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ านที่ 1
ท่ านที่ 2
ที่ 3
ค่าเฉลี่ย
1 ที่มาของวัสดุ (ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น)
3
3
2
2.67*
2 เทคนิคในการประดิษฐ์
3
3
3
3.00*
3 นํ้าหนัก/ขนาด(ในการใช้งาน)
3
2
3
2.67*
4 รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจ
2
3
2
2.33
5 ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน)
3
3
2
2.67*
6 ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้
3
3
3
3.00*
7 โอกาสที่จะนําเกมไปเล่นยามว่าง
3
2
2
2.33
8 กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้น
3
3
3
3.00*
9 คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
3
3
3
3.00*
10 ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม
3
3
3
3.00*
11 บุคคลที่ได้รับผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3
3
3
3.00*
12 ประโยชน์ที่ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้
3
3
3
3.00*
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.97
2.83
2.67
2.81
(หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33=ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี)
ที่

รายการ

ตารางที่ 5 คะแนนจากการประเมินเกมเสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game) พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง จํานวน 2 รายการ คือ รู ปแบบของเกมสวยงาม/น่าสนใจและโอกาสที่จะนําเกมไป
เล่นยามว่าง
อยูใ่ นเกณฑ์ ดี จํานวน 5 รายการ คือที่มาของวัสดุ(ทัว่ ไป/ในท้องถิ่น),ใช้เทคนิคในการประดิษฐ์,นํ้าหนัก
และขนาดสะดวก,ขั้นตอนในการเล่นเกม(ใช้งาน),ความเหมาะสมที่จะนําเอาไปใช้,กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
คําศัพท์มากขึ้น,คุณค่าของเกมต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ,ความคุม้ ค่าต่อเวลาที่เรี ยนรู ้จากเกม,บุคคลที่ได้รับผลการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันและประโยชน์ที่ได้จากสื่อการเรี ยนรู ้(เกม)นี้ ค่าเฉลีย่ ทุกรายการ 2.81

๔๓

ตารางที่ 6 ตารางสรุ ปข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนในการประเมินเกมทั้ง 4 เกม จากผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
ทุกรายการ
เกมครอสเวิร์ด (Crossword)
4
7
1
1.74
เกมสแครบเบิล(SCRABBLE)
0
5
7
2.50
เกมเติมคําผันวลี (THE TURN)
4
6
2
1.83
เกมเสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ
0
2
10
2.81
ค่าเฉลี่ยทุกเกม
2.22
หมายเหตุ เกณฑ์ การประเมินดังนี้ 1 – 1.66 = ตํ่า/น้ อย, 1.67 – 2.33= ปานกลาง, 2.34 – 3.00= สู ง,ดี
รายการ

ระดับตํ่า

ระดับปานกลาง ระดับดี

จากตารางที่ 6 แสดงว่า ในมุมมองของนักวิชาการด้านสื่อการสอนและครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ ต่างแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยว เกมเพือ่ พัฒนาทักษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่มีอยูท่ วั่ ไปและที่ประดิษฐ์ข้ ึนมาใหม่ เมื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับ เกมเสเริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game) ที่ผปู ้ ระดิษฐ์พฒั นาขึ้นมา พบว่า สามารถแบ่ง
ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูงและตํ่ากว่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยทุกเกม(2.22) โดย เกมที่ต่าํ กว่าเกณฑ์คือ เกม ครอสเวิร์ด
(Crossword)และ เกม เติมคําผันวลี (THE TURN) ของนักประดิษฐ์เกมคนไทย ส่วนเกมที่สูงกว่าเกณฑ์ คือ
เกมสแครบเบิล(SCRABBLE)กับเกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ ของผูป้ ระดิษฐ์

๔๔

4.3 ท่ านคิดว่ าผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้นของท่ านดีกว่ าผลงานของผู้อื่นอย่ างไร
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูล ในข้อ 4.2 สรุ ปได้ดงั นี้
เกมสแครบเบิล(SCRABBLE)กับเกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ ของผูป้ ระดิษฐ์ ต่างมีจุดด้อยจุดดี
แตกต่างกันไป ผูป้ ระดิษฐ์จึงขอเปรี ยบเทียบข้อมูลของเกม 2 เกมนี้ นอกเหนือจากที่ผทู ้ รงคุณวุฒิได้
ประเมินแล้ว
ที่
รายการ
Scrabble
Card Word Game
1. ที่มาของเกม
คิดค้น,พัฒนาโดยชาวอเมริ กนั
คิดค้น,พัฒนาโดยครู ไทย
2. กระบวนการประดิษฐ์ โรงงานมีหลายขั้นตอน
ทําเอง/โรงงาน ขั้นตอนน้อยกว่า
3. การเผยแพร่
ทัว่ โลก/มีการแข่งขัน/เน้นการค้า
กรุ งเทพ ฯ/เน้นเพือ่ การศึกษา
4. พัฒนาการ/วิธีการเล่น กติกาเดิม ๆ ใช้มานาน/พัฒนาได้นอ้ ยมาก ต่อยอดกติกาเดิม/ทําให้เรี ยนรู ้ได้เร็ว
5. ชุดอุปกรณ์การเล่น
กระดาน,รางวางอักษร,ตัวอักษร,ถุงผ้า
ตัวอักษร(บัตรคํา),ถุงผ้า,บอร์ดอักษร
6. อุปกรณ์ส่วนควบ
มีจาํ นวนมาก/ต้องใช้พ้นื ที่เก็บและดูแล มีจาํ นวนน้อยสะดวกในการพกพา
7. เทคนิคการต่อคํา
ได้ในแนวตั้งและแนวนอน
ไม่จาํ กัดเพราะไม่ตอ้ งต่อในตาราง
8. คะแนนพิเศษ
2 เท่า, 3 เท่า ของอักษรและ คําตามตาราง 2, 3,6 เท่า ของคํา+ โบนัส+ค่าน๊อค
9. จํานวนบัตรคํา(อักษร) จํานวน 108 – 100 ตัว
จํานวน 112 ตัว + 3 สี ท้าทายให้เล่น
10. การเตรี ยมการเล่น
2 – 6 นาที
1 – 3 นาที่(เพราะอุปกรณ์นอ้ ย)
11. เทคนิคการสร้างคํา
สร้างคําจากการหยิบ 1 ชิ้น
สร้างคําได้จากการเก็บมากกว่า 1 ชิ้น
12. การจบเกม(Game Over) ต้องรอจนตัวอักษรหมด/เล่นไม่ได้
ต้องลุน้ ,สนุกเพราะจบเกมได้ทุกเวลา
13. ทักษะที่ใช้
ภาษาอังกฤษ+คณิ ตศาสตร์เล็กน้อย
อังกฤษ+คณิ ตศาสตร์+ การวางแผน
คิดวิเคราะห์+สังเคราะห์+ วิจารณญาณ
14. เน้นกระบวนการคิด เน้นคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
พัฒนาได้อีกมากมาย(ภาษาไทยทําได้แล้ว)
15. โอกาสที่จะพัฒนา
เป็ นไปได้ชา้ ดูเหมือนว่าจะหยุดพัฒนา
16. สถานภาพ นวัตกรรม เป็ นอดีตที่ยาวนานกว่า 70 ปี (1938)
นวัตกรรม(2012)
17. ความท้าทาย
เน้นทักษะความรู ้และเทคนิค
ความรู ้+ไหวพริ บ+การตัดสินใจ
18. ความทันสมัย
มีมานานแล้ว,เป็ นเรื่ องธรรมดา
แปลก,ใหม่,ได้ประโยชน์
ได้จากการออกแบบบัตรคําทีห่ ลากหลาย
19. การเสริ มความรู ้
ไม่มี(ได้จากการเล่นเท่านั้น)
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษเป็ นธุรกิจ/การค้า
เสริ มภาษาอังกฤษและเพื่อเด็ก/เยาวชนไทย
20. เป้าหมายของเกม
มุมมองนี้ ในฐานะนักประดิษฐ์คนหนึ่งและในฐานะครู คนหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทุก ๆ ด้าน ผูป้ ระดิษฐ์จึงคาดหวังไว้ว่า หากเกมเสริ มปั ญญา ภาษาอังกฤษ นี้ ได้รับการตอบรับจากวง
การศึกษาหรื อหลายฝ่ ายที่มองเห็นความก้าวหน้าของเด็กไทย ให้ทนั ต่อประเทศเพือ่ นบ้านแล้ว เกมนี้ อาจจะผลิต
และส่งไปถึงนักเรี ยนทุกระดับชั้น ในราคาที่ไม่มากไปกว่าหนังสือการ์ตูน 1 เล่ม เด็กไทยจะได้พดู อังกฤษมาก
ขึ้น

๔๕

(5) ผู้ประดิษฐ์ คดิ ค้นได้ ปรับปรุงแก้ ไขผลงานในข้ อ (4) อย่ างไร และมีผลดีขนึ้
จากผลงานเดิมอย่ างไรบ้ าง
ผูป้ ระดิษฐ์หลังจากได้ดาํ เนินการประดิษฐ์ตน้ แบบนี้ แล้ว ทําการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ
ข้อสําคัญคือ ความพยายามที่จะหาทางให้เด็กไทยหันมาเล่นเกมภาษาอังกฤษ แทนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งเป้าหมายอันเป็ นเป้าหมายในชีวติ ก็คือ หากเกมนี้ ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ าย ผูป้ ระดิษฐ์จะมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ นําไปผลิตและเผยแพร่ ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งทัว่
ประเทศให้เร็ วที่สุด
การปรับปรุงแก้ ไข ในข้ อ (4) ผู้ประดิษฐ์ ได้ ดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการติดต่อโรงพิมพ์ เพือ่ สร้างเกมชุดแรก จํานวน 1,000 ชุด(หนึ่งพันชุด) เพือ่ ศึกษา
(วิจยั ในชั้นเรี ยน) สรุ ป ราคาประมาณชุดละประมาณ 250 บาทขึ้นไป งบลงทุนประมาณ 2.5 แสนกว่าบาท ผู ้
ประดิษฐ์เห็นว่ามีงบประมาณสูงมาก ขอปรับเปลี่ยนวัสดุเพือ่ ลดต้นทุนต่อไป
2. เดือนมกราคม 2555 ผูป้ ระดิษฐ์ ปรับวัสดุแล้ว เปลี่ยนบริ ษทั ผูผ้ ลิต ประมาณการผลิตตาม ข้อ 2
ลดลงเหลือ ประมาณ 1 แสนบาท
3. เดือนมีนาคม 2555 ผูป้ ระดิษฐ์ ปรับวัสดุครั้งที่ 3 เหลือ ประมาณ 6.8 หมื่นบาท คาดว่าจะ
ผลิตได้ประมาณ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555
4. ผูป้ ระดิษฐ์ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบบัตรคําใหม่ จากคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่ทดลองเล่น
(ซึ่งจะไม่มีขอ้ มูลในเอกสารนี้ เนื่องจากอยูใ่ นกระบวนการผลิตในระบบโรงงาน) ดังนี้

C

C

C

G

B

3

C

C

C

G

B

3

1

1

1

1

1

1

3

3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
จากภาพด้านบน ผูป้ ระดิษฐ์ เอาภาพ หมูยมิ้ ออก แล้ว นําเอา “ภาพ”ที่สมั พันธ์กบั อักษรมาใส่แทน

๔๖

จากการปรับปรุ งนี้ ผูป้ ระดิษฐ์ ขออธิบายให้เห็นภาพได้สะดวกขึ้น ดังนี้

(1)

C

ภาพ

ความหมาย วัว คําอ่าน “ คาว ” อักษรตัวสะกด COW

(2)

C

ภาพ

ความหมาย นาฬิกา คําอ่าน “ คลอค ” อักษรตัวสะกด CLOCK

1

1

C ภาพ
(4) G ภาพ
(5) B ภาพ

(3)

1

3

3

ความหมาย รถเก๋ ง คําอ่าน “ คาร์ ” อักษรตัวสะกด CAR
ความหมาย กีฬากอล์ฟ คําอ่าน “ กอล์ฟ ” อักษรตัวสะกด GOLF
ความหมาย รถโดยสาร คําอ่าน “บัส” อักษรตัวสะกด BUS

การปรับปรุ งนี้ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผเู ้ ล่นได้คน้ หาได้ร้ื อฟื้ นคําศัพท์จากภาพ ได้งา่ ยขึ้น จนทําให้
เกมนี้เหมาะสมกับนักเรี ยนทุกระดับชั้น อีกทั้งจะทําให้การได้คะแนน “โบนัส” ไม่น่าเบื่อหน่าย หรื อหลากหลาย
ขึ้น ข้อสําคัญผูเ้ ล่น(นักเรี ยน)จะได้ความรู ้มาก ๆ ขึ้น ทุกขณะและตลอดเวลาที่เล่น
5. ผูป้ ระดิษฐ์ ได้เตรี ยมการวางแผนการพัฒนาเกมนี้ ในปี 2556-2557 โดยขอกลับมาใช้ ภาษาแม่
ของเราคือ “ภาษาไทย” ซึ่งก็มีความสําคัญมาก เนื่องจากเป็ นภาษาหลักของประเทศเรา ในทํานองเดียวกัน เกม
ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยกลับมีนอ้ ยมาก เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้น เพือ่ ยืนยันเจตนาที่จะ
ดําเนินการต่อไป ผูป้ ระดิษฐ์ จึงขอตั้งชื่อเกมนี้(ในอนาคต) เป็ นภาษาไทย ว่า “เกมเสริ มปั ญญา ภาษาไทย” และ
คาดว่าจะสําเร็จในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555
(6) เป็ นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ใช้ในกิจการ
- ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนบางมดวิทยา ฯ
- เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการประดิษฐ์นวัตกรรม
- นําไปประยุกต์ใช้ภายในบ้าน สถานที่ทาํ งาน สํานักงานทัว่ ไป
- เป็ นเกมที่ให้เล่นในยามว่า เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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(7) ลักษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็ นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ดีเด่นกว่าผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร
- เป็ นนวัตกรรมที่ใช้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรี ยนทุกระดับชั้น
- เป็ นสิ่งประดิษฐ์ประเภทสื่อการสอนที่มีรูปแบบแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
- กระตุน้ ให้ผเู ้ ล่นได้คิดค้นและพัฒนาคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้สะดวกและจดจําได้ง่าย/รวดเร็ว
- ใช้เทคนิค/ขั้นตอนในการประดิษฐ์ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถทําขึ้นใช้ได้ง่าย
- เป็ นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งกําลังจะเป็ นปั ญหาระดับชาติ
- นําหนักเบาสามารถพกพาไปเล่นได้สะดวก ทุกสถานที่ มีความทนทาน
- รู ปแบบของชุดเกม ฯ กะทัดรัด สวยงาม ชวนให้อยากเล่น อยากรู ้
- ใช้เทคโนโลยีที่เรี ยบง่าย แต่ได้ประสิทธิภาพ
(8) คุณสมบัติของ “เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)” ดังนี้
ด้ านการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
1. ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ใช้เป็ นเกมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนในห้องแนะแนวของโรงเรี ยน
3. ใช้เป็ นสื่อนําในยามว่างของนักเรี ยน เพือ่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ใช้เป็ นสื่อในการกระตุน้ นักเรี ยนตื่นตัวต่อการเรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
5. ใช้เป็ นกิจกรรมเสริ มเพือ่ แก้ไขข้อบกพร่ องด้านทักษะการพูด การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
6. ใช้เป็ นสื่อในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิดค้นหรื อค้นหาคําศัพท์ใหม่ ๆ เพือ่ การเรี ยนรู ้
7. ใช้กระตุน้ นักเรี ยนให้กระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
8. กระตุน้ นักเรี ยนให้เห็นความสําคัญและความจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ด้ านสิ่ งประดิษฐ์ /นวัตกรรม
1. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วสั ดุ เศษสิ่งเหลือใช้ หาง่ายในท้องถิ่น
2. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ชุดแรกที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยและในโลก
3. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ
4. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่มีรูปแบบการสร้างคําศัพท์ได้รวดเร็วและหลากหลาย
5. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและรอบด้าน
6. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาเพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติดว้ ยความสนุกสนาน
7. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่พฒั นาขึ้นมาเพือ่ ให้นกั เรี ยนได้แก้ปัญหาความบกพร่ องด้านภาษาอังกฤษ
8. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่พฒั นาขึ้นมาเพือ่ เป็ นทางเลือกใหม่ ทดแทนการเล่นเกม Scrabble ที่ยงุ่ ยาก
9. เป็ นสิ่งประดิษฐ์ประเภทเกมทางการศึกษา ที่แปลกตา น่าเรี ยนรู ้และท้าทายความรู ้ความสามารถ
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10. เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ เป็ นต้ นแบบที่จะพัฒนาต่ อยอดไปสู่ เกม “เสริมปัญญาภาษาไทย” ในปี หน้ าต่ อไป
(9) หลักการและขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธี ทีใ่ ช้ ในการประดิษฐ์ คดิ ค้น
หลักการประดิษฐ์ คดิ ค้น ในการประดิษฐ์ “เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)” ของผู ้
ประดิษฐ์ ใช้หลักการ 3 ป. และน้อมนําแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาเป็ น
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ประโยชน์ คือ เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ส่งผลดีต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ประหยัด คือ ใช้วสั ดุเหลือใช้ หาง่ายในท้องถิ่น การนําเอาวัสดุ เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่(Re-used)
ประยุกต์ คือ นําไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้หลากหลาย หรื อใช้ในการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
ขั้นตอนการประดิษฐ์
1. ศึกษาสภาพและปั ญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน และในสังคมจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. คิดหาแนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. แสวงหารู ปแบบและกําหนดรู ปแบบของสิ่งประดิษฐ์และทําการปรับปรุ งเป็ นระยะ ๆ
4. ออกแบบ/จัดทํารู ปแบบจากวัสดุง่าย ๆ /ปรับปรุ งและพัฒนาจนได้รูปแบบที่เหมาะสม
5. สํารวจ/จัดหาวัสดุและแหล่งที่มา สอบราคา/ประเมินราคาเพือ่ คํานวณค่าใช้จ่าย
6. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการประดิษฐ์
7. ดําเนินการประดิษฐ์ พร้อมการประเมินและปรับปรุ งคุณภาพปละประสิทธิภาพเป็ นระยะ ๆ
8. ทดลอง/ทดสอบการใช้งานเป็ นระยะ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
9. ดําเนินการหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์(สื่อการสอน)
10. จัดทําเอกสาร/รายงานผลการประดิษฐ์
(10) วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นและแหล่งที่มา
ที่
รายการ
จํานวน
1. กระดาษสติกเกอร์ขาว
1 แผ่น
2. พลาสติก(สี) แผ่นเรี ยน
1 แผ่น
3. ชุดภาพอักษรภาษาอังกฤษ
1 เผ่น
รวมค่าใช้จ่าย

ราคา/บาท
15
70
20
105

แหล่งที่มา
จัดซื้อร้านเครื่ องเขียน
จัดซื้อร้านเครื่ องเขียน
จัดซื้อร้านเครื่ องเขียน

(11) รวมค่าใช้จ่าย ในการประดิษฐ์ 105 บาท (ต่อชุด) แห่งที่มาของเงินทุน......ส่ วนตัว..........
(12) รางวัลเคยได้รับ...……-…………บาท
เป็ นของรางวัล.....……………-……………..........

(ระบุประเภท)

๔๙

เมื่อวันที่..…………….เดือน………….............พ.ศ....………….
(13) เป็ นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก (โปรดระบุ)
 งานในหน้าที่

ไม่ใช่งานในหน้าที่
(14) สถานที่ต้งั ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น
โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขที่ 12/6 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพ 10150 หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877....
โทรสาร.....02-476-0629
(15) งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
จํานวน 105 บาท(หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) แหล่งที่ได้รับงบประมาณ..........ส่วนตัว………….
(16) ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่กระทบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง
และการพัฒนาประเทศ
(ก.) ประโยชน์ ของสิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อเศรษฐกิจ
เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)”
- ใช้วสั ดุที่มีในประเทศ จัดซื้ อจัดหาได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก
- สิ่งประดิษฐ์ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
- มีความคงมน แข็งแรง สมารถใช้งานได้นาน
- สามารถปรับใช้งานได้หลายรู ปแบบ
- ใช้วสั ดุที่มีราคาถูกหรื อจากสิ่งเหลือใช้ หาง่ายในท้องถิ่น
- สามารถประดิษฐ์เพือ่ ขายเสริ มรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
- สามารถขยายผลไปสู่การประดิษฐ์เชิงอุตสาหกรรมต่อไป
(ข.) ประโยชน์ ของสิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อสั งคม
เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)
- จะช่วยแก้ปัญหาความบกพร่ องทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ
- ช่วยเสริ มทักษะภาษาอังกฤษแก่ผเู ้ ล่นเกม ทําให้เรี ยนรู ้ศพั ท์ได้มาก/ง่ายขึ้น
- ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศทางด้านการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้ดีข้ ึน
- เกิดการเผยแพร่ ความรู ้ เพือ่ ไปกระตุน้ ให้คนทัว่ ไปหันมาสนใจตนเองมากขึ้น
- สามารถนําไปใช้เล่นในครอบครัว อันจะช่วยเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
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- ทําให้นกั เรี ยนไทย คนไทยมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนสามารถสื่อสารได้สะดวกขึ้น
- ทําให้เด็กไทยได้มีโอกาสเล่นเกมทีม่ ีประโยชน์ มากกว่าเกมคอมพิวเตอร์
(ค.) ประโยชน์ ของสิ่ งประดิษฐ์ ที่มีต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
เกม เสริ มปั ญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)
-

สิ่งประดิษฐ์น้ ี เสริ มสร้างรายได้แก่ครอบครัว/ชุมชน ส่งผลดีต่อสังคมโดยทัว่ ไป
สิ่งประดิษฐ์น้ ี ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่ มรื่ น สงบสุข
สิ่งประดิษฐ์น้ ีช่วยส่งเสริ มสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรี ยน ชุมชน สังคมสงบสุข
สิ่งประดิษฐ์น้ ีช่วยพัฒนาการสื่อสารที่ดีต่อคนไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
สิ่งประดิษฐ์น้ ีช่วยส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
สิ่งประดิษฐ์เป็ นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุไม่ให้ลุกลามไปเป็ นปั ญหาของสังคม

(17) การเผยแพร่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ..........................……………-………………………………
เมื่อวันที่ .……….... เดือน ……………………....... พ.ศ. .................…
ได้รับการเผยแพร่ โดยวิธีอื่น (ระบุ)....................…………………………………………………..
เมื่อวันที่ ………….. เดือน …………….…............. พ.ศ. ...........………
(18) รายละเอียดอื่น ๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี)

ลายมือชื่อหัวหน้าผูป้ ระดิษฐ์คิดค้น...................………………………….
(นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์)
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ…2555

๕๑

หนังสื ออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ชื่อ
นายสนัน่
นามสกุล
ชนันทวารี
อาชีพ
รับราชการ
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ
หน่วยงานทิ่สงั กัด
โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขที่ 12/6 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพ 10150 หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877....
โทรสาร.....02-476-0629
ยินยอมให้ (นาย)........บรรเทิง....................................นามสกุล......จันทร์นิเวศน์..............
อาชีพ............รับราชการ.............................................ตําแหน่ง……ครู ………………….
หน่วยงานที่สงั กัด
โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขที่ 12/6 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพ 10150 หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877....
โทรสาร.....02-476-0629
ซึ่งเป็ นผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นผลงานเรื่ อง

เกม เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ(Card Word Game)
เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่ องดังกล่าวเพือ่ ขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และไม่ขดั ข้องที่จะให้ผปู ้ ระดิษฐ์คิดค้นได้รับรางวัล หากผลงาน ประดิษฐ์
คิดค้นเรื่ องดังกล่าวได้รับรางวัล
ขอรับรองว่าข้อความถูกต้อง
(ลงชื่อ)..........................................................................
(นายสนัน่ ชนันทวารี )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

