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ข่าวประชาสัมพนัธ์  2 สิงหาคม 2562 
 

บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง 
เป็นเคร่ืองมือพัฒนาทกัษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือกับ
ทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมท่ีมีผู้ชมสงูท่ีสดุในประเทศไทย 
จดักิจกรรมบอร์ดเกมสัญจรภายใต้แนวคิด Learning Playing: เล่น เรียน รู้ ซึ่งเป็นไฮไลท์หน่ึงของโครงการ 

BANPU B-Sports Thailand ปีท่ี 2 โดยโครงการฯ ในปีนีมุ้่งส่งเสริมการน าบอร์ดเกมไปใช้ประโยชน์ 
ในสถานศกึษา โดยได้ลงพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรมใน 6 ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบรีุ ลพบรีุ ขอนแก่น สงขลา 
และเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถนุายนท่ีผ่านมา เพ่ือแนะน าให้นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาและ
ครูผู้สอนรวม 350 คน จาก 26 โรงเรียนได้รู้จกับอร์ดเกมในฐานะเคร่ืองมือพฒันาทกัษะท่ีสนกุ ทนัสมยั และได้สาระ 
ช่วยสร้างเสริมทักษะของผู้ เล่นบอร์ดเกมได้หลากหลายมิติ ทัง้เร่ืองการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การใช้ตรรกะ 
จินตนาการ การส่ือสาร และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนรอบข้าง 
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส – ส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“บ้านปฯู ได้ด าเนินกิจกรรมทางสงัคมท่ีเน้นพฒันาศกัยภาพของคนเป็นส าคญัเสมอมา โดยเฉพาะทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Soft Skills หรือทักษะด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส าหรับกิจกรรม 
บอร์ดเกมสัญจร ‘เล่น เรียน รู้ ’ ของโครงการ BANPU B-Sports Thailand จะช่วยจุดประกายให้เยาวชน 
และบคุคลากรในแวดวงการศกึษาหนัมาเล่นบอร์ดเกมมากขึน้ และช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้มีการน าบอร์ด
เกมมาพฒันาเป็นเคร่ืองมือการสอนและการเรียนรู้ท่ีตอบโจทย์เยาวชนคนรุ่นใหมอ่ยา่งแท้จริง” 
 

กิจกรรมเร่ิมต้นด้วยการน าเยาวชนเข้าฐานเล่นบอร์ดเกม  4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน Smart and Speed  
เน้นการใช้ทักษะการสังเกตและความเร็ว ฐาน Imagination เน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างเร่ืองราวให้น่าสนใจ ฐาน Communication เน้นการใช้ทกัษะการส่ือสารและการตีความ และสุดท้าย 
ฐาน Logic เน้นการใช้ตรรกะและความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล หลังจากนัน้ ทีมงานก็เปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่วมกันระดมความคิดและน าเสนอมุมมองในหัวข้อ “เล่นบอร์ดเกมแล้วได้อะไร” ผลปรากฏว่าเด็กๆ  
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จากทุกโรงเรียนรู้สึกว่าได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ มากมายจากกิจกรรมบอร์ดเกม ทัง้  ‘ทักษะ 
ทางความคิดและสติปัญญา’ และ ‘ทักษะทางอารมณ์และสังคม’ การเล่นบอร์ดเกมช่วยให้พวกเขาได้ฝึก 
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การจัดล าดบัความส าคญั การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็ช่วย
เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ ฝึกรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
กับผู้ อ่ืน ยิ่งไปกว่านัน้คือ ทุกคนสามารถละสายตาจากการเพ่งจอโทรศพัท์มือถือมาส่ือสารกับคนรอบข้าง
อยา่งใจจดใจจอ่มากขึน้ 
 

กิจกรรมปิดท้ายด้วยการเล่นเกม  Super Power 8 บอร์ดเกมแนว Party และ Strategy ท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เล่น 
ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และทักษะทางจิตวิทยาต่างๆ  ซึ่งจะเป็นเกมท่ีใช้ 
ในการแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019 ส าหรับรุ่นเยาวชนช่วงปลายปีนี ้โดยรอบคดัเลือกจะจัดขึน้ 
ทั่วประเทศในเ ดือนตุลาคม และรอบชิ งชนะเลิ ศในเ ดือนพฤศจิ กายน ทั ง้ นี  ้ เกม  Super Power 8  
เป็นผลงานจากฝีมือนักออกแบบและพฒันาชาวไทยท่ีใช้แข่งขนัครัง้แรกใน BANPU B-Sports Thailand 2018  
อย่างประสบความส าเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของโครงการฯ ท่ีไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เยาวชน 
และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการเล่นบอร์ดเกมเท่านัน้ แต่ยังเป็นการสนับสนุนนักพัฒนา
บอร์ดเกมหรือนวัตกรชาวไทยให้มีโอกาสสร้างสรรค์บอร์ดเกมไทยท่ีมีคณุภาพอีกด้วย 
 

โครงการ BANPU B-Sports Thailand ในปีนีย้งัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น BOARDGAME101
รายการประกวดออกแบบบอร์ดเกมจากฝีมือนกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั และการแข่งขนับอร์ดเกมระดบัประเทศ 
BANPU B-Sports Thailand 2019 ท่ีจะจัดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนีแ้บ่งการจัดแข่งเป็น 2 รุ่น คือ  
รุ่นเยาวชน ใช้เกม Super Power 8 ในการแข่งขัน และรุ่นบุคคลทั่วไปจะใช้เกม Reboot บอร์ดเกมท่ีทาง
โครงการฯ ได้พัฒนาขึน้มาใหม่ล่าสุด โดยจะมีการเปิดตัวให้ได้ชมกันเร็วๆ นี ้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตาม 
ความเคล่ือนไหวของกิจกรรมดงักลา่ว พร้อมขา่วสารอ่ืนๆ เก่ียวกบับอร์ดเกมได้ท่ี 
https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand/ 
 
 

### 
 

https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand/
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รูปภาพประกอบเพ่ิมเติม 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบอร์ดเกมสญัจร Learning Playing: เล่น เรียน รู้ จากทัง้ 6 ภาค 
 

ภาพกิจกรรมการระดมความคิดและน าเสนอมมุมองในหวัข้อ “เล่นบอร์ดเกมแล้วได้อะไร” 
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นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส - ส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) มอบบอร์ดเกมเป็น 

ของที่ระลกึแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่  
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“เก่ียวกับโครงการ BANPU B-Sports Thailand”  
บ้านปฯู เช่ือว่าคณุลกัษณะของผู้ เล่นบอร์ดเกมสอดคล้องกบัคณุลกัษณะแบรนด์บ้านป ูประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ 
(Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) ปัจจุบัน บอร์ดเกมก าลังได้รับความนิยมมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่  
อีกทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีให้ทัง้ความสนุกสนานและคุณประโยชน์หลากหลายมิติต่อผู้ เล่น กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทกัษะทัง้ด้านอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา บ้านปูฯ จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างแรงกระเพ่ือมเชิงบวกในการพฒันาคน สงัคม และประเทศชาตติอ่ไปอย่างยัง่ยืน 
 

### 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮลิล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com  
ปริตต์ กาศยปนนัทน์  02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 
รสธร อกัษรานเุคราะห์ 02.627.3501 ตอ่ 204 
raksharanugraha@hkstrategies.com  

ดวงกมล สาลีรัตน์     

02-694-6852 / duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤตยิาณี ศรีหรัิญ                       
02-694-6670 / kittiyanee_s@banpu.co.th 
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