
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์              14 พฤศจิกายน 2561 
           

บ้านปูฯ จัดการแข่งขันและกจิกรรมด้านบอร์ดเกมระดับประเทศ  
“Banpu B-Sports Thailand 2018”  

 

 
คณุอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผูอ้ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) มอบรางวลัใหแ้ก่ 

คณุเตชภาส มากคง ผูค้วา้ถว้ยรางวลัแชมเป้ียน Banpu B-Sports Thailand คนแรกของประเทศไทย  
และเงินสดมูลค่า 10,000 บาท 

 

วงการบอร์ดเกมในประเทศไทยได้ก้าวไปอีกขัน้ เม่ือ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลงังาน
แบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกท่ีมุง่มัน่พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน ร่วมมือกบัทีมงาน Board Game Night (บอร์ดเกม

ไนท์) รายการแคสต์บอร์ดเกมท่ีมีผู้ชมสงูสดุในประเทศไทย ได้จดักิจกรรม “Banpu B-Sports Thailand 2018” ซึง่ถือ
เป็นการแข่งขันบอร์ดเกมระดบัประเทศขึน้เมื่อวนัเสาร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผ่านมา ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของ
โครงการ “Banpu B-Sports Thailand” โครงการเก่ียวกับบอร์ดเกมท่ีจดัขึน้ภายใต้วตัถุประสงค์ส าคญัเพ่ือสนบัสนุน
การเล่นบอร์ดเกมอย่างสร้างสรรค์ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ หลงัจากทางโครงการฯ ได้เปิดตวับอร์ดเกมใหม่ล่าสุดอย่าง 
“Super Power 8” ไปก่อนหน้านี ้พร้อมกบัคดัเลือกผู้ชนะการแข่งขนัเกม Super Power 8 ท่ีร้านคาเฟ่บอร์ดเกมท่ีเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 6 แห่ง มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับผู้ ชนะจากทาง  Board Game Night และผู้ เข้าแข่งขันท่ี
คดัเลือกจากในงาน Banpu B-Sports Thailand 2018 เพ่ือค้นหาแชมเปีย้น Banpu B-Sports Thailand คนแรก  

 



 

งาน Banpu B-Sports Thailand 2018 จดัขึน้เมื่อวนัเสาร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผ่านมา ณ โถงชัน้แอลจี 
สยามสแควร์ วนั ตัง้แตเ่วลา 11.00 น.-19:00 น. โดยกิจกรรมไฮไลท์เร่ิมด้วยการแข่งขนับอร์ดเกม Super Power 8 รอบ
ชิงชนะเลิศ การแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ (interactive stage show) แนวสืบสวนสอบสวนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มี
ส่วนร่วมในการค้นหาฆาตกรโดยถอดเนือ้เร่ืองจากบอร์ดเกมช่ือดงั CS Files รับฟังเร่ืองราวสนุกสนานของการเปลี่ยน
ความมีใจรักเป็นคอนเทนต์ท่ีถูกใจเหล่าวัยรุ่นยุคนีบ้นเวทีเสวนากับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 3 ท่าน ได้แก่ คูลทอม- 
จักรกฤต โยมพยอม สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่และครูภาษาไทยท่ีไม่เคยหยุดเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว วิว -ชนัญญา  
เตชจักรเสมา ผู้ เขียนหนังสือวรรณคดีไทยไดเจสต์ เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ Point of View และหนึ่ง-ภานุวฒัน์ ทองหอม 
หนุ่มหลอ่ท่ีสร้างเสียงหวัเราะและแรงบนัดาลใจให้กบัเหลา่แฟนๆ ของเขา ท่ีมาร่วมแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบับอร์ดเกม
ในแง่มมุท่ีน่าสนใจ การแข่งขนัเกม Super Power 8 แบบทีมแบทเทิลของเหลา่ยทูบูเบอร์ช่ือดงั 6 ทีม ได้แก่ Sweat 16, 
Buffet Channel, Gozziira, About Us, Rubsarb Production และ BGN ท่ีมาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน  นอกจากนี ้
ภายในงานยงัมีการเปิดบธูจ าหน่ายบอร์ดเกม การจดัแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนท่ีศกึษารายวิชา
เก่ียวกบับอร์ดเกมในระดบัมหาวิทยาลยั และมีพืน้ท่ีให้คนทัว่ไปได้ทดลองเลน่และจบัจองเกมต่างๆ โดยมีบุคคลทัว่ไป
สนใจร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
 
คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า 
“นอกจากบอร์ดเกมท่ีคนไทยคุ้นเคยอย่างเกมเศรษฐี หรือเกมงไูตบ่นัได วนันีเ้ราได้มาถงึยคุท่ีบอร์ดเกมมีความหลากหลาย
ขึน้ และได้รับความนิยมไปถงึจดุท่ีเดก็ติดจอรุ่นใหมต่า่งวางสมาร์ตโฟน แล้วนัง่ล้อมวงเลน่บอร์ดเกมกนัอย่างสนกุสนาน
กบัเพ่ือนๆ แตน่อกเหนือจากความสนกุแล้ว บ้านปฯู ได้สงัเกตวา่ บอร์ดเกมเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือฝึกทกัษะการอยู่ในสงัคม
และการท างานร่วมกบัผู้อื่นอนัเป็นทกัษะท่ีส าคญัโดยเฉพาะส าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ น่ีจงึเป็นสาเหตท่ีุวา่ท าไมบ้านปฯู 
จงึขอเป็นหวัเรือหลกัในการสนบัสนนุบอร์ดเกม เพราะบ้านปฯู เช่ือมัน่วา่การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเกดิขึน้แต่ใน
ห้องเรียนหรือต าราเท่านัน้ นอกจากนี ้กิจกรรมบอร์ดเกมยงัสามารถสะท้อนถงึวฒันธรรมองค์กรใหมข่องบ้านปท่ีูมุง่สู่
ความส าเร็จด้วยความมีใจรัก (Passionate) ความสร้างสรรค์ (Innovative) และความมุ่งม่ันยืนหยัด (Committed) 
บ้านปฯู จงึริเร่ิมโปรเจ็คต์ Banpu B-Sports Thailand ร่วมกบัผู้ เลน่บอร์ดเกมในเมืองไทย ด้วยความหวงัวา่จะสามารถ
เปลี่ยนสงัคมก้มหน้า เป็นสงัคมท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัคนท่ีอยู่ตรงหน้าผ่านกิจกรรมการเลน่บอร์ดเกม ซึง่นอกจากจะเป็น
กิจกรรมท่ีสนกุแล้ว ยงัให้ประโยชน์มากมาย และกิจกรรม Banpu B-Sports Thailand ก็เป็นการรวมตวับคุคลในแวดวง
ตา่งๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการบอร์ดเกมมาช่วยกนัถ่ายทอดประโยชน์และความสขุท่ีเกิดจากการเลน่บอร์ดเกมให้คนทัว่ไป
ได้รับรู้และมีสว่นร่วมในกิจกรรมและการแข่งขนัภายในงาน บ้านปฯู หวงัวา่โครงการนีจ้ะสามารถตอ่ยอดสูก่ารพฒันา
ศกัยภาพในการเรียนรู้และการท างานให้แก่คนรุ่นใหมเ่พ่ือน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง อีกทัง้สร้างสรรค์นวตักรรมใหมท่ี่จะ
เป็นประโยชน์แกส่งัคมและชมุชนตอ่ไป ” 

 



 

คุณวัฒนชัย ตรีเดชา ผู้ผลิตรายการบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN และผู้ก่อตัง้เว็บไซต์
ระดมทุนผลิตบอร์ดเกมแห่งแรกในประเทศไทย bgnth.com กลา่ววา่ “เสน่ห์ของการเลน่บอร์ดเกมคือบรรยากาศ
และประสบการณ์ร่วมในขณะเล่นเกมท่ีมีการสื่อสารกนัโดยตรงระหว่างคนท่ีอยู่ตรงหน้าและได้ใช้เวลาร่วมกนั พ่อแม่
ผู้ปกครองก็สามารถเลน่ร่วมกบัลกูหลานได้ เราหวงัวา่จะสามารถเผยแพร่ความสขุและวฒันธรรมการเลน่บอร์ดเกมให้
เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึน้ และสนับสนุนให้นักออกแบบเกมชาวไทยได้มีโอกาสสร้างสรรค์บอร์ดเกมดีๆ ขึน้มาใน
วงการด้วยโครงการที่เกิดจากความร่วมมือนี ้ซึง่เห็นได้ชดัว่ากิจกรรม Banpu B-Sports Thailand 2018 มีผลการตอบ
รับอย่างดีจากผู้สนใจและคนชอบบอร์ดเกมท่ีมาร่วมงาน ทัง้ท่ีมาชมการแข่งขนับอร์ดเกม Super Power 8 ในรอบชิง
ชนะเลิศ และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบอร์ดเกม ถือว่ากิจกรรมในวันนีเ้ป็นไปตามเป้าหมายของเราทัง้จ านวน
ผู้ ร่วมงาน และบรรยากาศท่ีเป็นไปอย่างสนกุสนานตลอดทัง้งาน” 
  
คุณเตชภาส มากคง ผู้คว้าถ้วยรางวัลแชมเป้ียน Banpu B-Sports Thailand คนแรกของประเทศไทย และเงิน
สดมูลค่า 10,000 บาท เล่าว่า “ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้ว เมื่อรู้ข่าวเก่ียวกับงานแข่งขันบอร์ดเกม 
Banpu B-sports Thailand 2018 จงึรู้สกึตื่นเต้นและดีใจมากๆ งานนีท้ าให้ได้เห็นวา่มีคนสนใจเลน่บอร์ดเกมจ านวนไม่
น้อย และได้มีโอกาสท าความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่ท่ีชอบเล่นบอร์ดเกมเหมือนกนั และได้รู้ว่าวงการบอร์ดเกมในประเทศ
ไทยมีศกัยภาพในการพฒันาต่อไปได้อีก นอกจากนี ้ยงัรู้สกึประทบัใจบรรยากาศโดยรวมของงานท่ีครึกครืน้อยู่ตลอด 
สดุท้ายนี ้อยากให้ทุกคนเปิดใจและลองเล่นบอร์ดเกมด ูเพราะบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และมีประโยชน์ ท า
ให้เราได้ฝึกฝนตนเองและพฒันาทกัษะด้านต่างๆ อย่างเกม Super Power 8 ผู้ เล่นต้องใช้ทกัษะการวางแผนกลยุทธ์
เป็นส าคญั ซึง่แต่ละเกมก็มีเสน่ห์เฉพาะตวัแตกต่างกนั และคิดว่าถ้าผู้ ใหญ่ได้ลองเลน่ บางทีความรู้สกึสนุกสนานเม่ือ
วยัเดก็อาจจะหวนกลบัมาอีกครัง้ก็ได้” 
 
ทัง้นี ้ส าหรับบอร์ดเกม Super Power 8 ท่ีใช้เป็นเกมหลกัของโครงการ Banpu B-Sports Thailand ครัง้แรกนี ้เป็นเกม
แนว Party และ Strategy ท่ีให้ความสนกุสนาน และกระตุ้นให้ผู้ เลน่ได้ใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไข
ปัญหา ไปจนถงึการสื่อสารและทกัษะทางจิตวิทยาตา่งๆ    

 
สามารถติดตามความคืบหน้าและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบับอร์ดเกมจากโครงการฯ และความเคลื่อนไหวใน

วงการบอร์ดเกม เพ่ิมเติมได้ท่ี www.facebook.com/bgnth และ www.banpu.com/banpu_bsports_thailand/  
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