คูม
่ อ
ื การเล่น

2-5

Age 10+ 30 min

2-5

Age 10+ 30 min

่ าของเกม
ทีม
ประชาชนแบบเรา ๆ มีอํานาจแคไหนในการเลือกตั้งทองถิ่น ?
ผูนําทองถิ่นคนใหม จะสรางความเปลี่ยนแปลงแคไหนตอชุมชน ?
จะทํายังไงใหการพัฒนาทองถิ่นตอบโจทยความตองการของประชาชนไดจริง ?
เลือกผูนําที่ตรงใจคุณ และพัฒนาทองถิ่นไปดวยกันกับ Local Election
Boardgame บอรดเกมที่จําลองสนามการเลือกตั้งทองถิ่นมาอยูบนบอรดเกม
และพาคุณไปรูจักกับระบบการเลือกตั้งและนโยบายพัฒนาทองถิ่น ที่จะพาคุณ
สวมบทบาทประชาชนที่เปนกําลังสําคัญในการสรางทองถิ่นในฝนใหเกิดขึ้นจริง
การเลือกตั้งทองถิ่นในประเทศไทยเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ป นับเปนโอกาสสําคัญของ
ประชาชนที่จะเลือกผูนําที่จะมาเปนคนกําหนดทรัพยากรในทองถิ่นของคุณ
มาทําใหการเลือกตั้งทองถิ่น เปนรากฐานการพัฒนาทองถิ่นโดยประชาชน
เพื่อประชาชน และตอบโจทยความฝนของทองถิ่นและคุณ

ภาพรวมเกม
Local election เปนเกมจําลองการเลือกตัง้ ทองถิน่ และบริหารพัฒนาทองถิน่ โดยผูเลน
แตละคนจะไดสวมบทบาทเปนชาวบานที่มีความฝนอยากใหเมืองที่เราอาศัย มีความเปน
อยูท ดี่ ขี นึ้ กวาเดิมผานการเลือกตัง้ ทองถิน่ เพือ่ เฟนหาผูน าํ ชุมชนทีม่ คี วามสามารถ และวิสัยทัศน
ตรงกับโครงการและความตองการของตัวเรา

1

แตการจะสรางและพัฒนาเมืองในฝนนัน้ ไมใชเรือ่ งงาย เนือ่ งจากความหลากหลายของทอง
ถิน่ ในเมืองของเราทําใหตอ งแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ทองถิน่ ไดแก ทองถิน่ ใหญ และ
ทองถิน่ เล็ก ทั้ง 2 เขต ทองถิ่นนี้มีวิธีการดูแลที่แตกตางกันออกไป ผูเลนจึงตองหาวิธีคิด
และวางแผนใหเมืองของเราเปนเมืองที่ดีขึ้นในแบบฉบับของเราใหได

อุปกรณ์ภายในกล่อง

การดความฝน 10 ใบ
บอรดทองถิ่นใหญ 1 แผน

โทเคนโครงการ
เริ่มตน 3 ชิ้น

โทเคนผูเลน 100 ชิ้น
(สีละ 20 ชิ้น)
การดโครงการ 72 ใบ
โทเคนสนับสนุนโครงการ
5 ชิ้น

บอรดทองถิ่นเล็ก 1 แผน

บอรดผูสมัคร 1 แผน

การดผูสมัคร 11 ใบ

โทเคนหามกอสราง
1 ชิ้น

การดทรัพยากร 20 ใบ

โทเคนทรัพยากร 80 ชิ้น
(ประเภทละ 20 ชิ้น)
การดผูเลนคนแรก 1 ใบ

การดเลือกตั้ง 10 ใบ
บอรดผูเลน 5 แผน

โทเคนนับรอบเลือกตั้ง 1 ใบ
2

การจัดเตรียมเกม
5
4

1

2

3

6

7

8

12

พื้นที่สวนกลาง

1. วางบอรดทองถิ่นใหญ, บอรดผูสมัครกองการดโครงการ และ บอรดทองถิ่นเล็ก ตามภาพ
2. สุมเปดโครงการที่เกิดขึ้นในทองถิ่นใหญ 2-3 ใบ วางในชองพื้นที่ของโครงการนั้นๆ และ
วางโทเคนเมืองเริ่มตนไวที่ ชอง บนการด
3. เปดการดโครงการไวที่กองกลางทั้งหมด 4 ใบ และวางกองการดโครงการไวถัดไป
4. กองการดผูสมัครไวที่บริเวณตรงกลางตามภาพตัวอยาง
5. แบงกองนโยบาย 4 กองตามประเภท
และแบงโทเคนนโยบายตางๆ ใหหยิบไดงาย
9
10
6. วางโทเคนหามกอสรางไวบริเวณทองถิ่นใหญ
7. วางโทเคนนับรอบเลือกตั้งไวที่รอบที่ 1
11
8. นําโทเคนผูเลนคนแรกไวในพื้นที่สวนกลาง
9. ผูเลนเลือกสี แจกบอรดผูเลน และโทเคนผูเลน ตามสีใหกับผูเลนทุกคน
10. แจกการดโครงการใหผูเลนทุกคน คนละ 5 ใบ โดยใหนําขึ้นมือไวและอยาใหใครเห็น
11. แจกการดความฝนใหผูเลนทุกคน คนละ 2 ใบ ผูเลนเลือกการดความฝน
ควํ่าไวบนชองทองถิ่นทั้ง 2 บนบอรดผูเลนตัวเอง เพื่อเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาทองถิ่นแตละที่
12. เลือกผูเลนคนแรก จากการใหผูเลนทุกคนโหวตเลือก (หรือการสุม)
3

วิธเี ล่น
เกม Local election จะเลนทั้งหมด 3 รอบ โดยใน 1 รอบ จะแบงเปน 4 ชวงดังนี้

1. ผลโครงการ

ยายฝงโทเคนผูเลน

2. เลือกตั้ง

โหวตผูสมัคร
ลงสมัครเลือกตั้ง

3. เกิดนโบาย

วางโทเคนนโยบาย
ตามการดนโยบาย

4. พัฒนาท้องถิ่น

ลงการดโครงการ
จั่วการด/จบรอบ

เล่น 3 รอบ
1. ผลโครงการ

*ในรอบแรกใหขามชวงนี้และเริ่มจากชวงที่ 2
ยายฝงของโทเคนผูเลนจาก
ไปยัง
เพื่อแสดงวาโครงการนี้พรอมสามารถใชงานไดในรอบนี้
2. เลือกตั้ง

2.1.สุมเปดการดผูลงสมัคร 2 ใบ วางบนบอรดผูสมัครตรง
กลางลงบนพื้นที่ ผูสมัครพรรค ก. (สีนํ้าเงิน) และ
ผูสมัครพรรค ข. (สีแดง) เพือใหผูเลนเลือกตั้งทองถิ่น
ผูเลนสามารถลงสมัครเลือกตั้งได โดย ทิ้งการด
โครงการ 1 ใบในมือ เพื่อจั่วการดผูสมัครขึ้นมือ 4 ใบ
แลวเลือก 1 ใบวางบนบอรดเลือกตั้ง นํา 3 ใบเขากอง
หากมีผูเลนตองการลงสมัครมากกวา 2 คน ผูสมัคร
ที่ใกลผูเลนคนแรกมากกวาจะสามารถสมัครได
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2.2.แจกการดเลือกตั้งใหผูเลนคนละ 2 ใบ โดยจะไดเปนของ
พรรค ก. 1 ใบ และ พรรค ข. 1 ใบ
ผูส มัครแตละคนจะมี (1) นโยบาย (2) เขตทีส่ นับสนุน และ (3) ขอจํากัดในการพัฒนา
แตกตางกัน เพราะฉะนั้นผูเลนควรเลือกผูสมัครที่ตอบโจทยกับโครงการที่ตองการใหเกิดขึ้น
2.3.ผูเลนทุกคนลงการดเลือกตั้งเลือกผูสมัครที่อยากใหเปนผูนําชุมชน
โดยการวางการดเลือกตั้ง แบบควํ่าไวรวมกันที่กลางโตะ
(สงคืนการดเลือกตั้งที่ไมใชคืนแบบเปนความลับ)
เมื่อทุกคนวางการดจนครบแลว ใหทุกคนเปดการดเลือกตั้งขึ้นมาพรอมกัน
ผูสมัครที่ไดรับ คะแนนโหวตจากผูเลนมากที่สุดจะไดเปนผูนําชุมชนในรอบนี้
ในกรณีที่ผลโหวตเทากัน ใหสุมเปดไพเลือกตั้งที่เหลืออยูมา 1 ใบเพื่อหาผูชนะ
3. เกิดนโยบาย

3.1.เปดการดนโยบายวางบน (1) ทองถิ่นใหญ, (2) ทองถิ่นเล็ก และ
(3) พื้นที่สวนกลาง ตามจํานวนที่กําหนดบนการดผูสมัครที่ไดรับเลือก

1

2

3

3.2.หยิบโทเคนนโยบายตามจํานวนที่ระบุบนการดในพื้นตางๆ

พื้นที่สวนกลาง
3.3.วางโทเคนหามกอสราง ลงในทองถิ่นใหญบนพื้นที่ที่ผูสมัครกําหนด
5

4. พัฒนาท้องถิ่น

ผูเลนจะผลัดกันเลน 1 อยาง เริ่มจากผูเลนคนแรกเลน แลววนไปผูเลนทางซายมือ
โดยสามารถเลือกทําไดดังนี้
ผู้เล่นเลือกทํา 1 อย่าง

4.1 ลงโครงการ

4.2 จั่วการ์ด

ผู้เล่นทางซ้ายเล่น
4.1 ลงโครงการ

ผูเลนเลือกลงการดโครงการในมือ บนทองถิ่นใหญหรือเล็กก็ได โดย
(1) ลงในเขตพื้นที่ที่โครงการกําหนด (เขตนอกเมือง / เขตตัวเมือง / เขต
บริหาร) ในทองถิ่นใหญจะไมสามารถพัฒนาในเขตที่หามกอสราง
(2) หยิบโทเคนนโยบายออกตามเงื่ิอนไขจาก ทองถิ่นที่ลง หรือสวนกลาง
ใหครบตามเงื่อนไขที่ระบุบนการดโครงการ
(3) วางโทเคนผูเลนลงบนชอง เพื่อสื่อวาผูเลนคนนี้เปนผูจัดทํา
โครงการนี้ใหเกิดขึ้น

4.3 จบรอบ

1
2

3

การใช้ความสามารถของโครงการ

ผูเลนสามารถเลือกใชความสามารถของการดโครงการได 1 โครงการ
โดยการยายโทเคนผูเลน (ไมจําเปนตองเปนของตนเอง) บนการดโครงการ
จากชอง ไปยังชอง เพื่อใชความสามารถของการดโครงการนั้น
หากโทคเคนผูเลนอยูในชอง
อยูแลวจะไมสามารถใชความสามารถการดโครงการนั้นได
หากใชความสามารถของโครงการในเขตบริหารจะตองทิ้งการดโครงการในมือ 1 ใบแลว
ผานรอบนั้นทันที (อานรายละเอียดความสามารถการดโครงการในหนา 9 )

6

4.2 จั่วการ์ด

ผูเลนเลือกทิ้งการดในมือกี่ใบก็ได แลวจั่วการดจนครบ 5 ใบ จาก
- การดโครงการที่เปดอยู
- กองการดโครงการ

4.3 จบรอบ

เมื่อโทเคนนโยบายในพื้นที่สวนกลางเหลือ 3 ชิ้นหรือนอยกวา ผูเลนสามารถ
เลือกหยิบโทเคนผูเลนคนแรกจากพื้ินที่สวนกลางในตาของตนเองเพื่อขอจบรอบ
ผูเลนคนอื่นจะไดเลนอีกคนละ 1 ครั้ง เมื่อวนกลับมาถึงผูเลนที่ประกาศจบรอบ
ผูเลนขยับโทเคนนับรอบเพื่อแสดงรอบถัดไป คืนโทเคนผูเลนคนแรกสูสวนกลาง
และเริ่มรอบถัดไปโดยเปนผูเลนคนแรก สวนโทเคนนโยบายที่เหลือบน ทองถิ่นเล็ก
ทองถิ่นใหญ และพื้นที่สวนกลาง จะถูกเก็บไว สามารถใชในรอบถัดไปได

จบเกม
เลนครบ 3 รอบเกมจะจบทันที และเขาสูชวงของการนับคะแนน
โดยจะทําการนับคะแนนมี 2 สวน ไดแก
1. การดความฝน ผูเลนทุกคนเปดการดความฝนที่วางควํ่าไวบนบอรด
ผูเลนตามตําแหนงทองถิ่นที่วางไว และเช็คคะแนนตามเงื่อนไขบน
การดความฝนจากโครงการที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่น โดยจะนับจาก
โครงการของผูเลนทุกคนรวมกัน ผูเลนจะไดรับแตมตามที่ไดระบุ
ไวบนการดความฝนของตัวเอง
2. โครงการที่มีสวนรวม นับจํานวนโทเคนผูเลนของตนเองที่วางบน
การดโครงการ ไดรับ 1 คะแนนตอโครงการ 1 ใบ
ผูที่ไดแตมสูงสุดจะเปนผูชนะ
ถาหากเสมอกันใหนับวาใครที่ทําโครงการมากที่สุดจะไดเปนผูชนะไป
7

รายละเอียดบนอุปกรณ์
1

เขตที่ลงไดแบงเปน 3 เขต
เขตนอกเมือง
เขตตัวเมือง
เขตบริหาร

2

คะแนนของการดโครงการ
ผูเลนที่เปนผูลงการดโครงการใบนี้
จะไดรับคะแนน 1 แตมตอนจบเกม

3

เงื่อนไขในการเกิดโครงการ
นโยบายดานสาธารณูปโภค
นโยบายดานการศึกษา
นโยบายดานภาพลักษณ
นโยบายดานเศรษฐกิจ

1

การ์ดโครงการ

3

4

5

5
6

2

4

โครงการมีทั้งหมด 4 ประเภท
โครงการสิ่งแวดลอม
โครงการสุขภาพ
โครงการทองเที่ยว
โครงการเศรษฐกิจ

4

สถานะของโครงการ
ใชความสามารถของโครงการไมได
ใชความสามารถของโครงการได

6

ความสามารถของโครงการแตละพื้นที่
เขตนอกเมือง = วางทรัพยากรตามบนการดโครงการในชวง “เกิดผลโครงการ” ทันที
(เพิ่มเติมหนา 6 )
เขตตัวเมือง = นําทรัพยากร 1 ชนิดมาแลกกับทรัพยากรตามเงื่อนไขการดโครงการที่
ระบุไว
เขตบริหาร = ทิ้งการดโครงการ 1 ใบเพื่อไดรับทรัพยากร 2 ชิ้นไวที่ตัวเอง
(ผูใชจะจบรอบทันที)
เมือ่ ความสามารถพิเศษของการดโครงการถูกใชความสามารถไปแลว ใหทําการยายโทเคนผู
เลนจาก
เพื่อเปนสัญลักษณวาโครงการนี้ถูกใชงานไปแลวในรอบนี้
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บอร์ดท้องถิ่น

1

พื้นที่ลงโครงการ
เมื่อลงการดโครงการ ใหผูเลนเลือก
วางการดโครงการใหตรงกับเขต
ที่ไดระบุไวในการดโครงการนั้นๆ

2

ชองเขตที่ไมสนับสนุน
วางโทเคนหามกอสรางลงบนชองตาม
พื้นที่ที่ผูสมัครที่ไดรับเลือกเปนผูนํา
ชุมชนคนนั้นไมสนับสนุน
(มีเฉพาะในทองถิ่นใหญเทานั้น)
และผูเลนทุกคนจะไมสามารถลง
โครงการในพื้นที่นั้นไดในรอบนี้

1

นโยบายสําหรับแตละทองถิ่น
ในแตละทองถิ่นจะไดรับทรัพยากรตางๆ
นโยบายทองถิ่นใหญ = นําทรัพยากรไปใชในทองถิ่นใหญ
นโยบายทองถิ่นเล็ก = นําทรัพยากรไปใชในทองถิ่นเล็ก
สวนกลาง = นําทรัพยากรไปใชในทองถิ่นไหนก็ได

2

เขตไมสนับสนุน
วางโทเคนหามกอสราง เฉพาะบน
ทองถิ่นใหญ ในเขตพื้นที่ที่ระบุบน
การดผูสมัคร และในรอบนั้นผูเลน
ไมสามารถลงโครงการในเขตนั้นได

3
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2

1

เขตที่สนับสนุน
ผูเลนสามารถลงโทเคนสนับสนุนใน
เขตพื้นที่ที่ผูสมัครสนับสนุน เพือ่ ใหได
ผลความสามารถของโครงการนัน้ 2 เทา

การ์ดผู้สมัคร
3

1
2

แนวทางสร้างการเรียนรู้
1. กอนเลนเกมคุณมองเห็นความสำคัญของการเมืองทองถิ่นมากนอยแคไหน และหลังเลนเกม
ทัศนคติที่มีอยูเดิมเปลี่ยนไปอยางไร ?
2. การพัฒนาโครงการตาง ๆ จากฐานของประชาชนเกิดขึ้นมากนอยแคไหนในบานเกิดของคุณ ?
3. อุปสรรคสำคัญอะไรที่ทำใหการพัฒนาทองถิ่นในประเทศไทย นั้นเกิดขึ้นไดยากกวาการพัฒนา
สวนภูมิภาค หรือสวนกลาง ?
4. ลองสำรวจทองถิ่นของคุณวามีลักษณะของโครงการแบบเดียวกับที่เลนในบอรดเกมหรือไม ?

รายละเอียดเพิ่มเติม

- การดโครงการทุกโครงการในเกม มีแรงบันดาลใจมาจากโครงการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีอยูจริงทั่วประเทศ
- นโยบายดานสาธารณูปโภค - ชวยพัฒนาปจจัยที่จำเปนของชีวิตในทุกดาน ตั้งแตเรื่องน้ำ ไฟ
ถนน ไปจนถึงอาหารการกิน เชนโครงการฝายมีชีวิต การพัฒนาเกษตรแบบ 4.0
- นโยบายดานเศรษฐกิจ - ชวยทำใหทองถิ่นมีรายได เพิ่มพูนทักษะใหชุมชนดวยนวัตกรรม
ใหมๆ และสงเสริมการมีงานทำของทุกคน เชน การตั้งบริษัทพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ
- นโยบายดานการศึกษา- เพราะการศึกษาไมไดอยูแคในโรงเรียน นโยบายดานการศึกษาชวย
เสริมสรางองคความใหกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงผูสูงวัย เชน โครงการ
พัฒนาเยาวชนชายขอบ โครงการพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ
- นโยบายดานภาพลักษณ - เปนนโยบายที่ชวยใหทองถิ่นดูสวยงาม มีเอกลักษณ ที่นอกจากจะ
เสริมสรางภาพลักษณแลวยังชวยกระตุนเศรษฐกิจและเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่นไดอีกดวย เชน
โครงการตลาดน้ำ โครงการสรางแบรนดใหเมือง
ติดต่อสอบถามเพิ่ มเติม
ELECT.in.th
อาคารหมายเลข 1, ชัน
้ 6, ซอยพัฒน์พงศ์ 1
แขวงสุรย
ิ วงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500
Website: elect.in.th
Fb: facebook.com/electinth
Twitter: twitter.com/electinth
Wizards of Learning
Website: wizardsoflearning.com
Fb: facebook.com/wizardsoflearning

ได้รบ
ั การสนับสนุนจาก
Friedrich Naumann Foundation Thailand
สถาบันพระปกเกล้า
ผูอ
้ อกแบบเกม: Wizards of Learning
ผูอ
้ อกแบบกราฟฟิ ก: Wizards of Learning
ภาพประกอบ: นายอภิชาติ มีศรี, ชานนท์ ธรเจริญศรี
บรรณาธิการ: ELECT.in.th
@ELECT.in.th, All rights reserved
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กติกาย่อ

1. ผลโครงการ

ยายฝงโทเคนผูเลน

2. เลือกตั้ง

โหวตผูสมัคร
ลงสมัครเลือกตั้ง

3. เกิดนโบาย

วางโทเคนนโยบาย
ตามการดนโยบาย

4. พัฒนาท้องถิ่น

ลงการดโครงการ
จั่วการด/จบรอบ

เล่น 3 รอบ

นับคะแนนจบเกม

2. คะแนนจากการดความฝน
1. คะแนนจากการดความฝน
เช็คทั้ง 2 ทองถิ่น ไดคะแนนตาม ไดคะแนนตามจํานวนโทเคนของผูเลน ที่อยูบนการดโครงการ
เงื่อนไขในการดความฝน

2-5

Age 10+ 30 min

