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บ้ านปูฯ ชวนเล่ น “บอร์ ดเกม”
เสริมสร้ างทักษะรอบด้ าน ความสนุกสนานที่ซ่อนการเรี ยนรู้ ท่ หี ลากหลาย
ปฏิ เสธไม่ได้ เลยว่า การเล่น บอร์ ดเกม (Board Game) เป็ นหนึ่งในกิ จกรรมยามว่างที่ เริ่ มได้ รับความสนใจ
เพิ่มขึน้ อย่างมากในปั จจุบนั โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ อันที่จริ งบอร์ ดเกมเป็ นที่นิยมมานานแล้ วในสหรัฐอเมริ กา
และทวีปยุโรป และแพร่ หลายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็ นที่นิยมกันอย่าง
กว้ างขวาง ยังกระจายตัวอยู่เป็ นกลุ่มๆ อย่างไรก็ตามด้ วยวิวฒ
ั นาการของบอร์ ดเกมในเวลาต่อมาที่มีรูปแบบการเล่นที่
ไม่จากัด มีเกมที่ออกแบบมาอย่างสร้ างสรรค์ให้ เลือกหลากหลายตามความสนใจและจริ ตของผู้เล่น ทาให้ บอร์ ดเกมมี
เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ทาให้ สงั คมแห่งบอร์ ดเกมค่อยๆ เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง และทาให้ บอร์ ดเกมกลายเป็ นเทรนด์ยอด
นิยมในปั จจุบนั
หากใครเคยมีประสบการณ์ เล่นบอร์ ดเกม จะพบว่าบอร์ ดเกมไม่ได้ ให้ แค่ความสนุกสนาน แต่ยงั ให้ ข้อคิดและ
ประโยชน์ที่สอดแทรกเอาไว้ มากมาย นักออกแบบและพัฒนาเกมรุ่ นใหม่ๆ ต่างจับเอาหลักวิชาการ ประวัติศาสตร์ รวม
ไปถึงข้ อคิดทางสังคมมากลัน่ กรองและสร้ างสรรค์เป็ นเกมที่น่าสนใจ ทาให้ ผ้ เู ล่นได้ รับทังความเพลิ
้
ดเพลิน และความรู้
ในหลากหลายด้ านไปพร้ อมกัน เนื่องจากการเล่นบอร์ ดเกมไม่ตีกรอบการเล่นให้ มีแค่ถูกกับผิด หรื อใช้ มาตรฐานหนึ่ง
เดียวมาเป็ นตัวตัดสิน ทาให้ ผ้ เู ล่นมีอิสระทางความคิด และสามารถนาทักษะของตนมาลองใช้ ได้ ด้วยความรู้ สึกผ่อน
คลาย นอกจากนี ้ บอร์ ดเกมยังสามารถสร้ างผลกระทบทางบวกและแรงบันดาลใจให้ กับตัวผู้เล่น ได้ เมื่อพวกเขา
เอาชนะอุปสรรคและความท้ าทายต่างๆ รวมถึงได้ รับความสาเร็ จจากการเล่นเกม อีกทังยั
้ งเสริ มสร้ างพัฒนาการทาง
สมองนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
บอร์ ดเกมช่วยเสริ มสร้ างทังทั
้ กษะด้ านความรู้ และด้ านอารมณ์ให้ แก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่ นใหม่ที่ยงั อยู่ในวัยเรี ยน
นอกจากพวกเขาจะต้ องมีความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของเกมแล้ ว พวกเขาจะได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาจากทักษะสาคัญที่
ผู้เล่นบอร์ ดเกมต้ องนามาใช้ ได้ แก่ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง ซึ่งทัง้ หมดที่เอ่ยมานี ้ถือเป็ นทักษะด้ านอารมณ์ (Soft Skills) ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัย
ล้ วนนาไปใช้ ได้ ยิ่งสาหรั บผู้ใหญ่ในวัยทางาน การเล่นบอร์ ดเกมบ่อยๆ จะยิ่งช่วยลับคมทักษะหลักทัง้ สองด้ านของ
ผู้เล่น ให้ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ในการแก้ ปัญหาและรั บ มือกับ ความท้ าทายต่างๆ ในงานและ
ชีวิตประจาวัน ก่อให้ เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อหาโซลูชนั่ ที่ดีที่สดุ

ด้ วยเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้ างสรรค์ส่โู ลกยุคใหม่ที่การเรี ยนรู้ ไม่จากัดอยู่
แค่ในห้ องเรี ยนหรื อในตารา บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ผู้นาธุรกิจด้ านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก
ที่ม่งุ มัน่ พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน จึงก้ าวเข้ ามาสนับสนุนการเล่นบอร์ ดเกมให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ด้ วยมุมมองที่ว่าบอร์ ด
เกมเป็ นอีกหนึ่งสื่อการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู ล่นสามารถฝึ ก พัฒนาทักษะความรู้ ควบคู่ไปกับความคิดและอารมณ์ ได้ อย่างดี
ข้ อแม้ หนึ่งที่เป็ นข้ อเด่นของการเล่นบอร์ ดเกมคือผู้เล่นทุกคนต้ องมาพบปะกันและมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน ผู้เล่นบอร์ ดเกม
จึงได้ ฝึกเข้ าสังคมและสื่อสารกับผู้อื่น ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นชุดทักษะที่ดีที่จะมีสว่ นหล่อหลอมให้ เยาวชนเติบโตไปเป็ นผู้ใหญ่
ที่มีคณ
ุ ภาพ ผู้ใหญ่ที่เก่งครบทังความรู
้
้ และอารมณ์ก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็ จในการทางานสูงเช่นกัน โดยองค์กร
World Economic Forum (WEF) มีงานวิจัยที่ชีใ้ ห้ เห็นว่าทักษะที่เกี่ยวกับการเข้ าสังคมและอารมณ์ จะเป็ นที่ต้องการ
มากขึ ้นเรื่ อยๆ ในโลกของการทางานนับแต่นี ้ไป
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อานวยการสายอาวุ โส - องค์ กรสัมพันธ์ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า “บอร์ ดเกมสามารถเป็ นเครื่ องมือที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนและคนรุ่ นใหม่ได้ อย่าง
น่าสนใจ ประโยชน์ของการสร้ างสรรค์และการเล่นบอร์ ดเกมสอดคล้ องกับความเชื่อของบ้ านปูฯ ว่า “การเรี ยนรู้ คือพลัง
แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เราจึงริ เริ่ มโครงการเพื่อสนับสนุนให้ สงั คมไทยในวงกว้ างได้ ร้ ู จกั และใช้ ประโยชน์จาก
บอร์ ดเกมในทางสร้ างสรรค์ ปั จจุบนั บ้ านปูฯ เองก็ได้ ปรับเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ อง
กับเทรนด์ตา่ งๆ ของโลก โดยเน้ นให้ คนมีใจรัก (Passionate) สร้ างสรรค์ (Innovative) และมุง่ มัน่ ยืนหยัด (Committed)
ในสิ่งที่ทา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็ นสามคุณสมบัติที่ผ้ ูเล่นบอร์ ดเกมย่อมต้ องมี อยู่ในใจเช่นกัน เรามองเห็นว่าความสนุกของ
บอร์ ดเกมสามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนรู้ การทางาน หรื อการใช้ ชีวิตในแง่มมุ ต่างๆ ได้ จึงมุ่งหวังว่ากิจกรรม
เกี่ ยวกับบอร์ ดเกมที่ บ้านปูฯ กาลัง พัฒนาให้ เกิ ด ขึน้ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ พัฒนาต่อไปอย่ าง
ต่อเนื่อง”
ในด้ านการศึกษา มีการนารู ปแบบการเล่นเกมมาประยุกต์เข้ ากับกระบวนการเรี ยนรู้ เกิดเป็ น นวัตกรรมทาง
การศึกษารู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Game-Based Learning เพื่อให้ เยาวชนรุ่ นใหม่ได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนควบคูไ่ ปกับความสุข
และความสนุกสนานจากการเล่นเกมด้ วยบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่ผ่อนคลายมากขึ ้น โดยงานวิจยั หลากหลายชิ ้นจาก
สถาบันการศึกษาและนักออกแบบการเรี ยนการสอนทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ ยืนยันถึงประโยชน์ของบอร์ ดเกม
ในแง่ของการเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนเพื่อทาให้ เด็กมีโอกาสเรี ยนรู้ และเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ อย่ างลึกซึ ้งมากขึ ้น
รวมถึงมีสว่ นช่วยลดความเครี ยดและความกดดันระหว่างการเรี ยน ทาให้ เด็กมีสขุ ภาพจิตและพัฒนาการด้ านอารมณ์ที่
ดีขึน้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังยืนยันว่า การเล่นบอร์ ดเกมเป็ นการกระตุ้นการทางานของระบบสมอง ความจาที่
แม่นยา และตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

บ้ านปูฯ เชื่อว่าการเรี ยนรู้ ผ่านการเล่นบอร์ ดเกมสามารถตอบสนองกระบวนการเรี ยนรู้ ของคนรุ่ นใหม่ได้ อย่าง
ตรงจุด อีกทังยั
้ งเสริ มสร้ างทักษะที่เป็ นประโยชน์ให้ ผ้ เู ล่น โดยเฉพาะด้ านการสื่อสาร การแก้ ไขปั ญหา และการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม ต่อยอดสู่การบูรณาการทักษะด้ านอารมณ์ (Soft Skills) เข้ ากับทักษะด้ านความรู้ (Hard Skills) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ และการทางาน สูก่ ารสร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั สังคมและชุมชนต่อไป
###
รูปภาพเพิ่มเติม
ภาพที่ 1

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
ภาพที่ 2 - 3
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เกี่ยวกับ บมจ. บ้ านปูฯ
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) เป็ นผู้นาธุรกิจด้ านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ดาเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
“พลังความรู้ คือพลังแห่ งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้ านปูฯ เชื่อว่า “การเรี ยนรู้ ” เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โครงการซี
เอสอาร์ ของบ้ านปูฯ ในทุกประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ จึงมุง่ เน้ นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ กบั เยาวชนและชุมชน
ในหลากหลายรู ปแบบ ทัง้ การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้ ทงั ้ ในและนอกห้ องเรี ยน การฝึ กฝนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้ นคว้ า เรียนรู้ และค้ นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ
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