ข่าวประชาสัมพันธ์
“ธรรมศาสตร์-บ้านปู” ร่วมแสดงความยินดีกับทีม The Last Hope โรงเรียนวัชรวิทยา
คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2”

ตลอดระยะเวลาเกื อบ 2 ปี ของเส้นทางการบ่มเพาะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 14 ทีมใน
โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสั ง คม รุ่ น 2” ภายใต้ค วามร่ว มมื อ ระหว่ า งคณะวิ ท ยาการเรี ย นรู้ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ให้มีทกั ษะที่เอือ้ ต่อการเป็ นนวัตกร
รุน่ ใหม่ จุดประกายการเป็ นผูน้ าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมให้มีความสนุก
สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ปัญหาสังคมที่ตอ้ งการแก้ไข จนถึงวันนีไ้ ด้ดาเนินมาถึงบทสรุ ปแล้ว โดยทางโครงการฯ ได้จดั
พิธีประกาศรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี รวมถึงรางวัลพิเศษอื่นๆ ในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสัง คม รุ่ น 2 ผ่านรู ปแบบ
ออนไลน์ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ี 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.เกศิ นี วิ ฑู ร ชาติ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ น
ประธานในพิธี โดยทีม ที่สามารถคว้า ถ้วยพระราชทานฯ ไปครองได้แ ก่ ทีม The Last Hope โรงเรี ยนวัช รวิทยา
จังหวัดกาแพงเพชร กับผลงานบอร์ดเกม Survivors From Black Snow ที่นาเสนอประเด็นเรื่องการขจัดเขม่าควัน
อ้อ ย เพื่ อ เสริ ม สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจและความตระหนั ก ให้แ ก่ เ กษตรกรและคนในชุ ม ชนในเรื่ อ งการดูแ ล
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของคนในพืน้ ที่จงั หวัดกาแพงเพชร
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมเริ่มต้นขึน้ เมื่อปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการพัฒนาเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอ้ งการเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาสังคมโดยใช้บอร์ดเกมเป็ นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดประเด็นปั ญหาต่างๆ โครงการฯ รุ ่น 2 (ปี 2562 – 2564) ได้รบั ความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมออดิช่นั
มากถึง 132 ทีม และผ่านกระบวนการคัดเลือกจนได้ 14 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรูก้ ระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเป็ นนวัตกรรุน่ ใหม่โดยคณะอาจารย์ประจาโครงการและผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการ
บอร์ดเกม เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จุดประกายการเป็ นผูน้ าในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมให้มีความสนุก สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ปัญหาสังคมที่
ต้องการแก้ไข ซึ่งบอร์ดเกมของนวัตกรทัง้ 14 ทีมได้ผ่านการทดลองจริงจากประชาชนทั่วไปและกลุม่ เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้งานและสื่อสารผ่านบอร์ดเกม โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเป็ นผูพ้ ิจารณาการให้คะแนนทีมเยาวชนที่สามารถสื่อสารประเด็นหรือปั ญหาสังคมและถ่ายทอดวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยมีกลไกเกมที่สร้างการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับสร้างความสนุกสนานให้แก่ผเู้ ล่น รวมถึงมี
กระบวนการนาเกมไปใช้และเผยแพร่ต่อชุมชนต่อไปได้ดว้ ย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเจตจานงในโครงการในครัง้ นีว้ ่า “ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มีเจตนารมณ์ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อ
เป็ นกาลังสาคัญในอนาคตที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป เราได้รบั การสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่องจาก
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ในการดาเนินโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ทาให้เราสามารถดาเนินโครงการเพื่อ
ปลูกฝั งความคิดและทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นแก่การเป็ นนวัตกรรุ ่นใหม่ ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบ่มเพาะเยาวชนให้มี
ทักษะ กระบวนการทางความคิ ดแบบนวัตกรรุ ่นใหม่ รวมทั้งเรายังได้เห็ นถึ งมุมมองของเยาวชนที่มีต่ อประเด็ นปั ญหา
สังคมไทยที่ถ่ายทอดออกมาเป็ นบอร์ดเกมทั้ง 14 บอร์ดเกมอีกด้วย หวังว่าเยาวชนในโครงการฯ ทุกท่านจะนาเอาความรู ้
ทักษะต่างๆ ที่ได้ไปจากการเข้าร่วมโครงการนาไปปรับใช้พฒ
ั นาตนเองต่อไป และเติบโตเป็ นนวัตกรที่ดีต่อไปในอนาคต”
ด้านนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท บ้านปู
(จากัด) มหาชน ได้ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการที่ม่งุ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนผูเ้ ป็ นอนาคตของชาติ เพื่อให้มีทกั ษะที่พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยในโครงการออกแบบเกม ออกแบบ
สังคม เราได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรผ่านการออกแบบบอร์ดเกม เพื่อสื่อสารประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่มีในสังคม ให้ได้รบั การ
แก้ไข ซึ่งแนวทางการเรียนรู เ้ ช่นนี ้ สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูท่ีว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา โดยผลลัพธ์ท่ีเราได้เห็นกันในวันนี ้ ที่ทงั้ 14 ทีม ได้สร้างสรรค์ 14 บอร์ดเกมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคม การ
ดูแลสุขภาพ และวัยรุ ่นศาสตร์ ซึ่งต่างก็มีความน่าสนใจในมุมที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งไปกว่านัน้ โครงการในรุ ่นนีย้ งั ได้เผชิญ
กับบททดสอบท้าทายจากการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แต่ทุกทีมก็สามารถปรับตัว คิดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ
พัฒนาบอร์ดเกมและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ ก็ รู ส้ ึกประทับใจที่เยาวชนคนรุ ่นใหม่เห็น
ความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ รอบตัวในมิติท่หี ลากหลาย และต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาเหล่านัน้ ผมหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าบอร์ดเกมทัง้ 14 เกมนีจ้ ะได้ถกู นาไปต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของเราต่อไป”
ส่วนทีม The Last Hope โรงเรี ยนวัชรวิทยา จั งหวัดกาแพงเพชร ทีมชนะเลิศประจาโครงการออกแบบเกม
ออกแบบสังคมรุน่ 2 ที่สามารถถ่ายทอดประเด็นเขม่าควันอ้อยผ่านบอร์ดเกม Survivors From Black Snow ออกมาได้อย่าง
ดีจนสามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ มาได้นนั้ กล่าวว่า “ดีใจและเกินความคาดหวังเป็ นอย่างมาก นอกจากที่เราจะได้
พัฒนาบอร์ดเกมในประเด็นสังคมที่เราสนใจอย่างประเด็นเขม่าควันอ้อยซึ่งเกิดขึน้ ในรอบๆ บริเวณชุมชนและจังหวัดของเรา
แล้ว พวกเรายังได้เสริมทักษะต่างๆ และพัฒนาตัวเองกันมาไกลมากอีกด้วย แม้จะท้อจนเกื อบจะถอดใจไปหลายครัง้ แต่
ท้ายที่สุดพวกเราก็ลงมือทาและผ่านมาถึงตรงนีไ้ ด้ ต้องขอบคุณทุกๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งทางบริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน) และคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จดั โครงการดีๆ ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
ประเด็นปั ญหาสังคมและเลือกพวกเราเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ รวมไปถึงขอบคุณพี่ๆ เกมเมอร์ท่ีให้คาปรึกษาในการ
พัฒนาเกมทุกขัน้ ตอน โรงเรียนและคุณครูท่ีสนับสนุนพวกเรา รวมถึงเพื่อนๆ ในโครงการที่รว่ มเดินทางพัฒนาตัวเองมาด้วยกัน
เกือบ 2 ปี พวกเราหวังว่าเกมที่พวกเราตัง้ ใจพัฒนากันขึน้ มาจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปไม่มากก็นอ้ ย”

สาหรับรางวัลในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ นทัง้ สิน้ 6 รางวัล ประกอบด้วย
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้แก่บอร์ดเกม Survivors From Black Snow โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัด
กาแพงเพชร
• รางวัล Learning & Growth ได้แก่บอร์ดเกม Unplugged Coding จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
จังหวัดราชบุรี
• รางวัล High Quality Research ได้แก่บอร์ดเกม Sugar Addicted จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
• รางวัล Creativity ได้แก่บอร์ดเกม Lost In Eros จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
จังหวัดกรุ งเทพ
• รางวัล Community Engagement ได้แก่บอร์ดเกม Save Health Save Life จากโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก
• รางวัล Gamers’ Choice ได้แก่บอร์ดเกม Mentalism จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

ทัง้ นี ้ พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี แก่ผู้ไ ด้รับ รางวัลชนะเลิศ จะจัด ขึน้ อี ก ครั้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบต่ อ ไป
สาหรับรายละเอียดเกี่ ยวกับโครงการสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thammasat-Banpu Innovative Learning
Program

#########
เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดาเนิน 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจ
แหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย
สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
“พลังความรู ้ คือพลังแห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา”
บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พฒ
ั นาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุง่ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องให้กบั เยาวชนและชุมชนใน
หลากหลายรูปแบบ ทัง้ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน การฝึ กฝนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู ้ และค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
สายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ดวงกมล สาลีรตั น์
061-446-6698
อภิญญา ศิรมลพิวฒ
ั น์
086-393-2889
บริษัท ฟี นอมมีนอล พีอาร์ จากัด

duangkamol_s@banpu.co.th
apinya_s@banpu.co.th

วิมทั นี (จั๊มพ์)
ศิวชั (วัช)

084-422-6429
081-975-7595

jump@phenompr.com
siwat@phenompr.com

