
 
 
บทความประชาสัมพนัธ์                29 สิงหาคม 2561 

 
บ้านปูฯ ชวนเล่น “บอร์ดเกม” 

เสริมสร้างทกัษะรอบด้าน ความสนุกสนานที่ซ่อนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเล่นบอร์ดเกม (Board Game) เป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างท่ีเร่ิมได้รับความสนใจ
เพ่ิมขึน้อย่างมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อนัท่ีจริงบอร์ดเกมเป็นท่ีนิยมมานานแล้วในสหรัฐอเมริกา
และทวีปยุโรป และแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นท่ีนิยมกันอย่าง
กว้างขวาง ยงักระจายตวัอยู่เป็นกลุ่มๆ อย่างไรก็ตามด้วยวิวฒันาการของบอร์ดเกมในเวลาต่อมาท่ีมีรูปแบบการเล่นท่ี
ไม่จ ากดั มีเกมท่ีออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ให้เลือกหลากหลายตามความสนใจและจริตของผู้ เลน่ ท าให้บอร์ดเกมมี
เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหล ท าให้สงัคมแห่งบอร์ดเกมค่อยๆ เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง และท าให้บอร์ดเกมกลายเป็นเทรนด์ยอด
นิยมในปัจจบุนั 
 

หากใครเคยมีประสบการณ์เลน่บอร์ดเกม จะพบว่าบอร์ดเกมไม่ได้ให้แคค่วามสนกุสนาน แต่ยงัให้ข้อคิดและ
ประโยชน์ท่ีสอดแทรกเอาไว้มากมาย นกัออกแบบและพฒันาเกมรุ่นใหม่ๆ  ตา่งจบัเอาหลกัวิชาการ ประวตัิศาสตร์ รวม
ไปถึงข้อคิดทางสงัคมมากลัน่กรองและสร้างสรรค์เป็นเกมท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้ เล่นได้รับทัง้ความเพลิดเพลิน และความรู้
ในหลากหลายด้านไปพร้อมกนั เน่ืองจากการเล่นบอร์ดเกมไม่ตีกรอบการเล่นให้มีแค่ถูกกบัผิด หรือใช้มาตรฐานหนึ่ง
เดียวมาเป็นตวัตดัสิน ท าให้ผู้ เล่นมีอิสระทางความคิด และสามารถน าทกัษะของตนมาลองใช้ได้ด้วยความรู้สึกผ่อน
คลาย นอกจากนี ้บอร์ดเกมยังสามารถสร้างผลกระทบทางบวกและแรงบันดาลใจให้กับตัวผู้ เล่นได้ เมื่อพวกเขา
เอาชนะอปุสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมถึงได้รับความส าเร็จจากการเล่นเกม อีกทัง้ยงัเสริมสร้างพฒันาการทาง
สมองน าไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองอื่นๆ ตอ่ไป  

 
บอร์ดเกมช่วยเสริมสร้างทัง้ทกัษะด้านความรู้และด้านอารมณ์ให้แก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหมท่ี่ยงัอยู่ในวยัเรียน 

นอกจากพวกเขาจะต้องมีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของเกมแล้ว พวกเขาจะได้เรียนรู้และพฒันาจากทกัษะส าคญัท่ี 
ผู้ เล่นบอร์ดเกมต้องน ามาใช้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง ซึ่งทัง้หมดท่ีเอ่ยมานีถื้อเป็นทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ท่ีทุกคนทุกเพศทุกวยั
ล้วนน าไปใช้ได้ ย่ิงส าหรับผู้ ใหญ่ในวยัท างาน การเล่นบอร์ดเกมบ่อยๆ จะย่ิงช่วยลบัคมทักษะหลกัทัง้สองด้านของ        
ผู้ เล่นให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในงานและ
ชีวิตประจ าวนั ก่อให้เกิดการพฒันาความคิดเพ่ือหาโซลชูัน่ท่ีดีท่ีสดุ    
 



 
 
ด้วยเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์อย่างสร้างสรรค์สู่โลกยุคใหม่ท่ีการเรียนรู้ไมจ่ ากดัอยู่

แคใ่นห้องเรียนหรือในต ารา บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก
ท่ีมุ่งมัน่พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน จึงก้าวเข้ามาสนบัสนุนการเล่นบอร์ดเกมให้กว้างขวางย่ิงขึน้ ด้วยมมุมองท่ีว่าบอร์ด
เกมเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้ เล่นสามารถฝึกพฒันาทกัษะความรู้ควบคู่ไปกบัความคิดและอารมณ์ได้อย่างดี 
ข้อแม้หนึ่งท่ีเป็นข้อเด่นของการเล่นบอร์ดเกมคือผู้ เลน่ทุกคนต้องมาพบปะกนัและมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั ผู้ เล่นบอร์ดเกม
จงึได้ฝึกเข้าสงัคมและสื่อสารกบัผู้อื่น ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นชดุทกัษะท่ีดีท่ีจะมีสว่นหลอ่หลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่
ท่ีมีคณุภาพ ผู้ ใหญ่ท่ีเก่งครบทัง้ความรู้และอารมณ์ก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างานสงูเช่นกนั โดยองค์กร 
World Economic Forum (WEF) มีงานวิจัยท่ีชีใ้ห้เห็นว่าทกัษะท่ีเก่ียวกับการเข้าสงัคมและอารมณ์จะเป็นท่ีต้องการ
มากขึน้เร่ือยๆ ในโลกของการท างานนบัแตนี่ไ้ป 
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า “บอร์ดเกมสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้อย่าง
น่าสนใจ ประโยชน์ของการสร้างสรรค์และการเลน่บอร์ดเกมสอดคล้องกบัความเช่ือของบ้านปฯู วา่ “การเรียนรู้คือพลงั
แห่งการเปลี่ยนแปลงและพฒันา” เราจงึริเร่ิมโครงการเพ่ือสนบัสนนุให้สงัคมไทยในวงกว้างได้รู้จกัและใช้ประโยชน์จาก
บอร์ดเกมในทางสร้างสรรค์ ปัจจบุนับ้านปฯู เองก็ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์และวฒันธรรมองค์กรให้สอดคล้อง
กบัเทรนด์ตา่งๆ ของโลก โดยเน้นให้คนมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุง่มัน่ยืนหยดั (Committed) 
ในสิ่งท่ีท า ซึ่งเราเช่ือว่าเป็นสามคุณสมบตัิท่ีผู้ เล่นบอร์ดเกมย่อมต้องมีอยู่ในใจเช่นกัน เรามองเห็นว่าความสนุกของ
บอร์ดเกมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้ การท างาน หรือการใช้ชีวิตในแง่มมุต่างๆ ได้ จึงมุ่งหวงัว่ากิจกรรม
เก่ียวกับบอร์ดเกมท่ีบ้านปูฯ ก าลังพัฒนาให้เกิดขึน้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาต่อไปอย่าง
ตอ่เน่ือง”  
 

ในด้านการศกึษา มีการน ารูปแบบการเล่นเกมมาประยุกต์เข้ากบักระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นนวตักรรมทาง
การศกึษารูปแบบใหมท่ี่เรียกวา่ Game-Based Learning เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหมไ่ด้เรียนรู้บทเรียนควบคูไ่ปกบัความสขุ
และความสนกุสนานจากการเลน่เกมด้วยบรรยากาศในห้องเรียนท่ีผ่อนคลายมากขึน้ โดยงานวิจยัหลากหลายชิน้จาก
สถาบนัการศกึษาและนกัออกแบบการเรียนการสอนทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ยืนยนัถึงประโยชน์ของบอร์ดเกม 
ในแง่ของการเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนเพ่ือท าให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลกึซึง้มากขึน้ 
รวมถงึมีสว่นช่วยลดความเครียดและความกดดนัระหวา่งการเรียน ท าให้เดก็มีสขุภาพจิตและพฒันาการด้านอารมณ์ท่ี
ดีขึน้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังยืนยันว่า การเล่นบอร์ดเกมเป็นการกระตุ้นการท างานของระบบสมอง ความจ าท่ี
แมน่ย า และตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผล    

 



 
 
บ้านปูฯ เช่ือว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมสามารถตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้อย่าง

ตรงจุด อีกทัง้ยงัเสริมสร้างทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ เลน่ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ต่อยอดสู่การบูรณาการทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เข้ากับทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้และการท างาน สูก่ารสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัสงัคมและชมุชนตอ่ไป  

### 
 

รูปภาพเพิ่มเติม 

ภาพท่ี 1 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

ภาพท่ี 2 - 3 

       
 

 
รูปภาพจาก Shutterstock  



 
 
 
 

เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่
เก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชมุชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนในระยะยาว โครงการซี
เอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมทางสงัคมอ่ืนๆ จงึมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองให้กบัเยาวชนและชมุชน
ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
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