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บ้านปูร่วมปลูกฝังการการเรียนรู้การต่อต้านคอรรั์ปชันผ่านบอรด์เกม “The Trust” 
 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาต ิรว่มปลกูฝังคณุธรรมและธรรมาภิบาล
ดว้ยบอรด์เกม The Trust  ส่ือการสอนรูปแบบใหม่ที่จ  าลองสถานการณใ์หเ้ยาวชนไดเ้รียนรูก้ารทจุรติคอรร์ปัชนัผ่านโครงการ      
“การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหอ้งเรียน” ซึ่งจัดขึน้โดย เลิรน์ เอ็ดดูเคชั่น 
จ ากัด (Learn Education) ร่วมมือกับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จดัอบรมเหล่าคณาจารยจ์ากทั่วประเทศกว่า 300 ท่าน ให้
เขา้ใจการเล่นเกม The Trust และน าความรูท้ี่ไดร้บัไปส่งต่อคุณธรรมและจรยิธรรมใหแ้ก่นกัเรียนและเยาวชนต่อไป โดยวิธีการ
เล่นเกม The Trust สามารถเล่นได ้3-6 คน ใช้เวลา 15-45 นาที ผู้เล่นจะไดเ้รียนรูว้ิธีการประมูลงานของภาครัฐและการ
ตรวจสอบผูก้ระท าผิดใหไ้ดร้บับทลงโทษเพื่อสรา้งความตระหนกัรูแ้ละสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตจรงิต่อไป  

 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสาย-สื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บา้นปใูหค้วามส าคญักบั
การก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเสมอ มีนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พรอ้มทั้งยังส่งเสริมใหบุ้คลากรของ                
บ้านปูมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เราเห็นความส าคัญของการปลูกฝังเรื่องการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหก้ับเยาวชน จึงไดร้่วมสนบัสนุนโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลกูฝัง
คุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” เพื่อร่วมเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการต่อตา้นการคอรร์ัปชัน ผ่าน
บุคลากรทางการศึกษา โดยหนึ่งในหลักสูตรของการอบรมคือการเรียนรู ้ผ่านเครื่องมือ The Trust บอร์ดเกมที่สร้าง
ประสบการณก์ารการเรียนรู ้ท าความเขา้ใจกับเรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัผ่านนวตักรรมการเรียนรูรู้ปแบบใหม่อย่าง
การเล่นบอรด์เกม ซึ่งฉีกมิติการเรียนรูไ้ดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละน่าสนใจ บา้นปูเชื่อว่าเหล่าคณาจารยท์ี่ไดร้บัการอบรมจะน า
ความรูไ้ปต่อยอดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใชเ้กม The Trust สรา้งประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกับการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหก้ับนกัเรียนผ่านการทดลองจริง เผชิญหนา้ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับความ
เชื่อของบา้นปทูี่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรูค้ือ
พลงัส าคญัที่จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงสรา้งสรรคแ์ละการพฒันาที่ยั่งยืนของคนและสงัคม” 
  
 
 
 
 



  

 
 
นายธานินทร ์ทมิทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิรน์ เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ผูด้  าเนินงานและ
บริหารจดัการโครงการ “การพฒันาหลกัสตูรเพื่อการพฒันาครูสู่การปลกูฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหอ้งเรียน” กล่าวว่า  
“การศกึษาเป็นรากฐานส าคญัของชีวติ ซึ่งนอกจากความรูว้ิชาการแลว้นัน้ ความรูค้วามเขา้ใจในการใชช้ีวติเป็นพลเมืองที่ดขีอง
สงัคมก็มีความส าคญัมากเช่นกนั และควรไดร้บัการปลกูฝังตัง้แต่เล็กเพื่อใหเ้ยาวชนเติบโตอย่างมีคณุภาพในอนาคต เราจึงได้
จดัตัง้โครงการ “การพฒันาหลกัสตูรเพื่อการพฒันาครูสู่การปลกูฝังคณุธรรมและธรรมาภิบาลในหอ้งเรียน” จดัอบรมออนไลน์
ใหแ้ก่เหล่าคณาจารยจ์ากทั่วประเทศเพื่อใหเ้หล่าบรรดาคุณครูน าองคค์วามรูเ้ก่ียวกับคุณธรรมและธรรมาภิบาลไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน โดยในการด าเนินงานโครงการฯ เราไดร้ว่มมือกบักองทนุรวมธรรมมาภิบาลไทยและภาคเอกชน ซึ่งหน่ึงใน
ภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนบัสนุนโครงการคือบริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) ที่ไดส้นบัสนุนการผลิตบอรด์เกม The Trust 
ส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมือทางการศึกษาในโครงการฯ ที่ไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการจ าลองสถานการณใ์หเ้รียนรู ้ลองปฏิบตัิ ซึ่ง
เป็นการเรียนรูท้ี่ท  าใหเ้ด็กรูจ้กัคิดวิเคราะห ์ตัง้ค  าถาม และถกเถียงกันดว้ยเหตุผล เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี ้เพราะเขาได้
ทดลองดว้ยตนเอง เรียนรูร้่วมกันและน าไปปรบัใชใ้นชีวิตในปัจจุบันได ้เช่น การตรวจสอบเงินกองกลางของหอ้งเรียน หรือ
งบประมาณการท ากีฬาสี เป็นตน้ และในอนาคตก็สามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตการท างานไดด้ว้ยเช่นกนั”  
 
ดา้นนายภาสกร ยูถะสุนทร ผู้พัฒนาบอรด์เกม The Trust ไดเ้ล่าถึงบอรด์เกมต่อตา้นคอรร์ปัชนัและแรงบนัดาลใจในการ
รงัสรรคพ์ฒันาสรา้งบอรด์เกมนีว้่า “แรกเริ่มเราเห็นถึงปัญหาของการคอรร์ปัชนัทัง้ในสงัคมไทยรวมถึงในต่างประเทศที่ยงัคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง The Trust จึงไดจ้ าลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทุจริตคอรร์ัปชัน ซึ่งผู้เล่นไดร้ับ
บทบาทเป็นผูร้บัเหมาเขา้มาประมลูโครงการต่างๆ ในงบประมาณที่ก าหนด โดยระหว่างที่เกมด าเนินไปหากมีผูเ้ล่นคนใดเริม่ท า
อะไรผิดขอ้ก าหนด นั่นหมายความว่ามีการโกงเกิดขึน้ ผูเ้ล่นที่เหลือจะตอ้งท าหนา้ที่ในการตรวจสอบความถูกตอ้งและมีการ
ฟ้องรอ้งเพื่อใหผู้ก้ระท าผิดไดร้บับทลงโทษ ในขณะเดียวกนั หากไม่สามารถหาหลกัฐานว่ากระท าผิดได ้ผูถ้กูฟ้องรอ้งก็สามารถ
ฟ้องกลับในฐานหมิ่นประมาทไดเ้ช่นกัน ซึ่งในเกมทุกคนจะมีสิทธ์ิตรวจสอบไดค้นละ 1 สิทธ์ิต่อรอบ หากคนใดคนหน่ึงไม่ท า
หนา้ที่ในการตรวจสอบ ก็เท่ากับว่าเราไดเ้ปิดช่องโหว่เป็นโอกาสใหม้ีคนโกงสามารถหลดุรอดไปได ้ซึ่งผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรูว้่าหาก
เขากลวัที่จะตรวจสอบหรือเลือกที่จะเงียบ สามารถส่งผลเสียกับสงัคมได ้นี่จึงท าใหเ้ห็นว่าหนา้ที่ของการตรวจสอบการทุจรติ
คอรร์ปัชนันัน้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนตอ้งร่วมกนัลงมือท าเพื่อจะช่วยลดและยุติปัญหา
คอรร์ปัชนัได”้ 
 
บา้นปูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอรด์เกม The Trust และการอบรมในครัง้นีจ้ะท าให้เหล่าคณาจารย์ที่ไดเ้ข้าร่วมการอบรมใน
โครงการฯ ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เกิดความตระหนกัและน าไปถ่ายทอด ต่อยอดการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ต่อตา้นการคอรปัชนัใหแ้ก่เหล่าเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัของสงัคมไทยในอนาคต รวมทัง้สามารถเป็นแรงกระเพื่อมที่เป็น
ประโยชนแ์ละสรา้งการขบัเคล่ือนสงัคมไทยใหเ้ป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 
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เก่ียวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่ม
ธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปูเชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมใหพ้ัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการ                    
ซีเอสอารข์องบา้นปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเนน้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องใหก้ับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งการ
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการ
คน้ควา้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอ่ืนๆ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร: 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์  086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 
 
โอกิลว่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์  089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com  
 
รูปประกอบ           

 

นายรฐัพล สคุนัธี ผูอ้  านวยการสาย-สื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

 

นายธานินทร ์ทิมทอง ผูร้ว่มก่อตัง้ และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิรน์ เอ็ดดเูคชั่น จ ากดั 

 

นายภาสกร ยถูะสนุทร ผูพ้ฒันาบอรด์เกม The Trust 

 

ภาพเกม The Trust 

 

mailto:duangkamol_s@banpu.co.th
mailto:apinya_s@banpu.co.th
mailto:eakkapop.panthurat@ogilvy.com

