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จากความคิด สู่ 14 บอรด์เกมแก้ไขปัญหาสังคมจากนวัตกรรุ่นใหม่ 

ในโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” ของธรรมศาสตร-์บ้านปูฯ 

ตลอด 1 ปีของการบ่มเพาะเยาวชนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ 14 ทีมในโครงการ “ออกแบบเกม 
ออกแบบสังคม รุ่น 2” ซึ่งจัดโดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ใหม้ีทักษะที่เอือ้ต่อการเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการสรา้งสรรค์
บอรด์เกมเพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมในประเด็นต่าง  ๆจนถึงวนันีท้ี่บอรด์เกมของทัง้ 14 ทีมไดเ้ปิดตวัครัง้แรกใหบุ้คคลทั่วไป
ทดลองเล่นภายในงาน “GAMES & LEARNING 2020” ภายใต้โครงการ ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ซึ่ง
จดัขึน้ในวนัเสารท์ี่ 10 ตลุาคม 2563 ณ โรงละครเคแบงคส์ยามพิฆเนศ ชัน้ 7 สยามสแควรว์นั โดยไดร้บัเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาเป็นประธานเปิดงานอย่าง
เป็นทางการ รว่มดว้ยแขกผูท้รงคณุวฒุิมากมาย 

 

 

 



นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ
ออกแบบเกม ออกแบบสังคม เป็นโครงการที่บ้านปูฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรและขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการฝึกฝน พัฒนา และผลิตเกมการเรียนรูเ้พื่อร่วมกันหาวิธีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบา้นปฯู ที่ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนา โดยจากความส าเร็จของโครงการรุ่นที่ 1 ที่ไดร้บัการตอบรบัเขา้ร่วมโครงการจากเหล่า
เยาวชนเป็นอย่างดี สามารถสรา้งสรรคบ์อรด์เกมเพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมออกมาไดถ้ึง 20 ประเด็น และบอรด์เกมเหลา่นัน้
ไดถู้กน าไปต่อยอดใชง้านกบักลุ่มเป้าหมายจริง รวมถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลากหลายมิติ บา้นปฯู จึงสานต่อ
โครงการนีอ้ย่างต่อเนื่องมาถึงรุน่ที่ 2 ซึ่งในวนันีก้็รูส้กึประทบัใจอย่างยิ่งที่ไดเ้ห็นนวตักรรุน่ใหม่ใสใ่จกบัการแกไ้ขปัญหา
สงัคม และสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านบอรด์เกมไดอ้ย่างน่าสนใจถึง 14 เกม จาก 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การพฒันา
สงัคม การดแูลสขุภาพ และวยัรุ่นศาสตร ์ซึ่งต่างก็มีความน่าสนใจในมมุที่แตกต่างกนัออกไป โดยทุกเกมไดร้บัการบ่ม
เพาะ ขัดเกลาจากทีมงานคุณภาพที่ร่วมกันสนับสนุนและต่อยอดความคิดของน้องๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มี
ความทา้ทายจากช่วงแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่ท าใหก้ารจดักิจกรรมตอ้งเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสรา้งสรรค”์ 

 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงส าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กล่าวว่า “คณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มุ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสงัคมใหพ้ฒันาไปในทางที่ดีขึน้ดว้ยการบ่มเพาะ “คน” ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนให้
ประเทศไทยกา้วหนา้ต่อไป การที่เราไดร้บัการสนบัสนนุอย่างต่อเนื่องจากบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ในการด าเนิน
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสงัคม ท าใหเ้ราสามารถเริ่มบ่มเพาะคนตัง้แต่ในระดบัเยาวชนใหม้ีความคิดความอ่าน
เปิดกวา้ง รูจ้ักใชท้ักษะการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่ส  าคัญที่สามารถช่วย
แกไ้ขประเด็นปัญหาไดถู้กจุด ตรงวตัถปุระสงค ์ตลอดจนสามารถพฒันาแนวคิดใหม่  ๆอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อหาวิถีทางที่
ดีที่สดุและเหมาะสมกับบริบท เพื่อน ามาตกผลึกและพฒันาออกมาเป็นบอรด์เกมแกไ้ขปัญหาสงัคมตามความสนใจ
ของแต่ละทีม อย่างที่เราไดท้ดลองเล่นบอรด์เกมของแต่ละทีมในวนันี ้ก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นว่าแต่ละทีมมีมมุมองต่อปัญหา
สงัคมรวมถึงวิธีการแกปั้ญหาเหลา่นัน้ที่หลากหลายและแตกต่างกนัออกไป ซึ่งลว้นแต่เป็นความคิดที่สรา้งสรรคท์ัง้สิน้ 
เราถือว่าโครงการนีเ้ป็นจดุเริ่มตน้ที่ดีในการใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาตนเองเพื่อเป็นนวตักรที่ดีของสงัคมไทยต่อไป” 

ดา้นคนรุ่นใหม่ อย่าง Zommarie หรือ มารี เออเจนี เลอเลย ์ศิลปินและยูทูปเบอรช์ื่อดงั ที่มาร่วมเป็นแขก
รบัเชิญภายในงาน เล่าว่า “ปกติเล่นบอรด์เกมเป็นประจ าอยู่แลว้ ซึ่งเรามองบอรด์เกมเป็นกิจกรรมที่ท าใหเ้รากับคน
รอบตัวสามารถใชเ้วลาร่วมกันไดอ้ย่างสนุกสนานและไดใ้ชท้ักษะความคิดต่างๆ ไปพรอ้มๆ กัน แต่การมาร่วมงาน 
Games & Learning 2020 ในครัง้นีถื้อเป็นการเปิดมุมมองต่อบอรด์เกมในฐานะเครื่องมือที่สามารถน ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาสงัคมไดด้ว้ย ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก เพราะท าใหผู้เ้ล่นไดร้บัความรูใ้นประเด็นต่างๆ ผ่านการเล่นบอรด์เกม 
ซึ่งไม่ไดม้ีแค่สาระเท่านัน้ แต่ยงัคงไวซ้ึ่งความทา้ทายและความสนุกอีกดว้ย ถือว่า 14 บอรด์เกมที่ถูกรงัสรรคโ์ดยนอ้ง 
ทัง้ 14 ทีมนีเ้ป็นมิติใหม่ของการแกไ้ขและพฒันาสงัคม” 



 

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสงัคม รุ่น 2 มีเยาวชนทัง้หมด 14 ทีมที่ผ่านเขา้รอบและไดร้่วมพฒันาทักษะ
เพื่อเป็นนวตักรรุ่นใหม่กบัโครงการ เริ่มตัง้แต่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัออกแบบบอรด์เกมและเรียนรูท้กัษะความคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการอบรมโมดลูที่ 1 ตลอดจนการอบรมในโมดลูที่ 2 เพื่อพฒันาเกมตน้แบบ (Game 
Prototype) ปรบัปรุงกลไกแบบเจาะลึกเพื่อสรา้งความสนุกในเกม รวมไปถึงการน าบอรด์เกมของแต่ละทีมมาใหพ้ี่ๆ 
บอรด์เกมเมอรแ์ละเพื่อน  ๆทีมอ่ืนในโครงการทดลองเลน่อีกดว้ย ซึ่ง 14 บอรด์เกมจากทัง้ 14 ทีม ประกอบไปดว้ย 

กลุม่เกมการพฒันาสงัคม 
1. เกม Trashia Island ประเด็นการก าจดัขยะอยา่งเหมาะสม โดย โรงเรียนสรุาษฎรพ์ิทยา 
2. เกม Me we world ประเด็นการใชพ้ลงังานและทรพัยากร โดย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
3. เกม Nanny Fairy ประเด็นการเสรมิสรา้งพฒันาการใหเ้ด็ก โดย โรงเรียนปัญญาทิพย ์

กลุม่เกมการดแูลสขุภาพ 
4. เกม Pick herb up ประเด็นสมนุไพรสู่ชมุชน โดย โรงเรียนปราจีนกลัยาณี 
5. เกม Sugar Addict ประเด็นตดิหวาน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
6. เกม Survivor from black snow ประเด็นเขม่าควนัออ้ย โดย โรงเรียนวชัรวิทยา 
7. เกม Save health Save Life ประเด็นสขุลกัษณะของเด็กไทยและเด็กพลดัถิ่นในอ าเภอแม่สอด โดย            
โรงเรียนสรรพ-วิทยาคม 

กลุม่เกมวยัรุน่ศาสตร ์
8. เกม What happened in my school ประเด็นการ bully ในโรงเรียน โดย โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
9. เกม #LostinEros ประเด็นเพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน โดย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 2 
10. เกม Mentalism ประเด็นการคน้หาตวัเอง โดย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสิต 
11. เกม Depresso สขุ..ไม่เศรา้ ประเด็นโรคซมึเศรา้ โดย โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม 
12. เกม Cheating 101 ประเด็นโกงขอ้สอบ โดย โรงเรียนบา้นหมากแขง้ 
13. เกม E.F.D. (Escape From Danger) ประเด็นการคกุคามทางเพศ โดย โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์
14. เกม Unplugged Coding ประเด็น Coding โดย โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี



 

แมว้่าบอรด์เกมของทัง้ 14 ทีมจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างใหส้ามารถเล่นไดแ้ลว้ แต่บททดสอบของเหล่านวตักร
นัน้ยงัไม่จบ เพราะหลงัจากกิจกรรม GAMES & LEARNING 2020 ทุกทีมจะตอ้งน าผลงานบอรด์เกมของตนเองไปลง
พืน้ที่จริงเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองเล่นไปพรอ้มกับการประเมินผลจากเหล่าคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นตัวชีว้ัด
ศกัยภาพของนวตักรและคณุภาพของบอรด์เกมที่พวกเขาสรา้งสรรคข์ึน้มา แต่ผลลพัธจ์ะเป็นอย่างไรนัน้ เรายงัคงตอ้ง
ติดตามกนัต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เฟซบุ๊กแฟนเพจ @tu.banpu 
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เก่ียวกบับา้นปฯู 
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน กลุ่มและธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
  
ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์   0-2694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th  
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์  0-2695-6877 apinya_s@banpu.co.th 

 


