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บทความประชาสัมพนัธ ์        20 พฤศจิกายน 2563 

 

บ้านปูฯ กระตุ้นนักศึกษาออกแบบบอรด์เกมเพือ่จัดการพลังงานโลก 

อย่างสร้างสรรคแ์ละย่ังยืนผ่านกิจกรรม “Energy On Board”  
 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) ผู้นําด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาต ิอปัเดตความคืบหนา้

กิจกรรม Energy on Board  by BANPU B-Sports Thailand เวทีที่ เ ปิดโอกาสให้คน รุ่นใหม่ ได้แสดง

ความสามารถด้านความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมผ่านการประกวดออกแบบบอรด์เกมในหัวขอ้ 

Energy Sustainability หรือความยั่งยืนด้านพลังงาน โดยมีกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบ้านปูฯ  

เขา้มาช่วยใหค้าํแนะนาํและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันอ้งๆ ตลอดกิจกรรม 
 

นางอุดมลักษณ ์โอฬาร ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – สื่อสารองคก์ร บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) กลา่ว

ว่า “แมใ้นปีนีจ้ะมีสถานการณโ์ควิด-19 เกิดขึน้ แต่ก็ไม่สามารถหยดุความมุ่งมั่นของเราในการเปิดโอกาส

ให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ โดยในปีนี้ บ้านปูฯ มีความตั้งใจท่ีจะเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจในเร่ืองของพลังงานให้กับคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดการประกวดออกแบบบอรด์เกมในหัวขอ้ 

“ความยั่งยืนดา้นพลงังาน” ซึ่งเป็นหลกัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบา้นปฯู ประกอบดว้ย การมีราคา 

ท่ีสมเหตุสมผล มีความต่อเน่ืองในการส่งมอบพลงังาน และตอ้งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ทั้งนี ้

นิสิตนักศึกษาท่ีผ่านเข้ารอบ 10 ทีมไดน้าํแนวคิดเหล่านีไ้ปใช้เป็นไอเดียตั้งต้นในการคิดและพัฒนา 

บอรด์เกมจนออกมาเป็นเกมท่ีมีความน่าสนใจ ขอเชิญชวนใหทุ้กคนติดตามกันต่อไปว่าผลงานจาก 

ความคิดสรา้งสรรคข์องนิสิตนกัศกึษาทีมใดจะไดร้บัรางวลัในปีนี”้ 
 

ทัง้นี ้บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) และทีมงานบอรด์เกมไนท ์(Board Game Night) หรือ BGN รายการ

แคสตบ์อรด์เกมท่ีมีผูช้มสูงท่ีสุดในประเทศไทย ไดจ้ัดโครงการ BANPU B-Sports Thailand มาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยในปีนีห้ลงัจากเปิดรบัสมคัรกิจกรรม Energy on Board ไปไม่นาน มีนิสิตนกัศกึษา

จากทั่วประเทศใหค้วามสนใจและฟอรม์ทีมส่งผลงานการออกแบบบอรด์เกมเขา้ประกวดรวม 28 ทีม  

“ปีนี ้มีน้องๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายสถาบัน หลายสาขาวิชาทั่ วประเทศไทย ได้แก่  

ศิลปศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ไปจนถึง

https://www.banpu.com/banpu_bsports_thailand/
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แพทยศาสตร ์สะทอ้นใหเ้ห็นว่าบอรด์เกมกาํลงัไดร้บัความนิยมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น

การนาํมาเล่นเพื่อความสนุกสนาน หรือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู ้ออกแบบ หรือวางแผนงาน

ต่างๆ โดยบา้นปูฯ ไดค้ัดเลือก 10 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลยั ท่ีไดผ้่านเขา้รอบเพื่อเขา้ร่วมเวิรค์ช็อปการ

พัฒนาและออกแบบบอรด์เกม และเรียนรูเ้ก่ียวกับความยั่งยืนดา้นพลงังานจากทัง้หน่วยงานภาครฐัท่ี

กาํกับดูแลกิจการดา้นพลงังานของประเทศ รวมไปถึงจากผูบ้ริหารและพนักงานบา้นปูฯ อย่างเขม้ขน้” 

นางอดุมลกัษณ ์กลา่วเสรมิ 
 

เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม ท่ีผ่านมา บา้นปูฯ ไดน้าํทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมจัดกิจกรรมเวิรค์ช็อปเพื่อ

เสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัความยั่งยืนดา้นพลงังาน และยงัไดร้บัเกียรติจาก ดร.วีรพัฒน ์เกียรติเฟ่ืองฟู 

ผูอ้าํนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน มาให้

ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแผนพลังงานไทย รวมถึงเทรนด์พลังงานในอนาคต อีกทั้งยังให้ความรู้

เก่ียวกับการสรา้งสมดุลในการผลิตพลังงานท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการ 

ใชพ้ลังงานท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสาํคัญท่ีจะทาํใหทุ้กคนมีพลังงานใชอ้ย่างยั่งยืน 

นอกจากนี ้ยงัมเีวิรค์ช็อปสอนในเรื่องของการออกแบบบอรด์เกมจากผูเ้ชี่ยวชาญในวงการอีกดว้ย  
 

ทั้งหมดนีช้่วยใหน้้องๆ ทั้ง 10 ทีมไดเ้ก็บเก่ียวไอเดียนาํกลับไปพัฒนาผลงานบอรด์เกมอีกครัง้เพื่อให ้

มีความสมบรูณแ์บบย่ิงขึน้ สามารถสะทอ้นเรื่องราวของความยั่งยืนดา้นพลงังานไดอ้ย่างน่าสนใจภายใต้

กลไกเกมท่ีมีความเขน้ขน้ชวนติดตาม ก่อนกลับมานาํเสนอใหค้ณะกรรมการจากบา้นปูฯ และ BGN  

ได้ทดลองเล่นบอรด์เกมต้นแบบ (Prototype) ในรอบ PLAYTEST เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา 

ตัวอย่างเกมท่ีน่าสนใจประกอบดว้ย เกม Recharge ท่ีผูเ้ล่นจะไดร้บับทบาทเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน 

ท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากการขยายตวัของธุรกิจและอตุสาหกรรม

ในเมือง โดยผูเ้ล่นท่ีบริหารจดัการโรงไฟฟ้าและธุรกิจต่างๆ ไดอ้ย่างสมดลุ มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มมากท่ีสดุจะเป็นผูช้นะ เกม CO-BLOC ท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งสรา้ง Smart City ในอดุมคติจากการ

จดัสรรทรพัยากรและการจัดการพลงังานอย่างสมดลุ โดยเริ่มจากการสรา้ง Bloc ผลิตพลงังานเพื่อเป็น

ฐานในการป้อนไฟฟ้าใหแ้ก่ Bloc สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในเมือง โดยผูเ้ล่นท่ีสามารถบริหาร

จดัการความตอ้งการพลงังานและคารบ์อนฟุตฟริน้ทไ์ดดี้ท่ีสดุจะเป็นผูช้นะ หรืออีกหน่ึงตวัอย่างจากเกม 
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The Green Empire ท่ีผูเ้ลน่จะตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้า สาธารณปูโภค และสิ่งปลกูสรา้งต่างๆ เพื่อปอ้นไฟฟ้า

เขา้สู่เมือง โดยจะตอ้งบริหารจดัการเงินลงทุนท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด และรกัษาสมดลุระหว่างความตอ้งการ

ไฟฟ้า ปริมาณการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม โดยในเกมไดแ้บ่งช่วงเวลาออกเป็นการ

ดาํเนินการระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีโจทยก์ารใชพ้ลงังานท่ีแตกต่างกนัไป ผูเ้ลน่ทกุ

คนจะตอ้งร่วมมือกันทาํใหค่้าความพึงพอใจของประชาชนถึงตามเป้าท่ีกาํหนด พรอ้มกับสรา้งผลกาํไร

ของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเป็นผูช้นะ อย่างไรก็ตาม อีก 7 เกมท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีนีก็้มีการเล่าเร่ืองราว

และมีกลไกเกมที่น่าสนใจไม่แพก้นั 

 

นิสิตนกัศกึษาทัง้ 10 ทีมไดน้าํเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการทัง้ 10 ท่าน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

จากบ้านปูฯ นําทีมโดยคุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อาํนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร และ

คณะกรรมการผูค้ร ํ่าหวอดในวงการออกแบบบอรด์เกม นาํโดย คุณวัฒนชัย ตรีเดชา นักออกแบบ

บอรด์เกมและผูผ้ลิตรายการ “บอรด์เกมไนท”์ ไดท้ดลองเล่นจริง (PLAYTEST) เพื่อเก็บคะแนนสะสม

ก่อนท่ีจะไปสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในวันท่ี 4 ธันวาคม โดยกิจกรรมครั้งต่อไป  

ทางโครงการฯ จะพานอ้งๆ ทัง้ 10 ทีมไปเย่ียมชม Smart Campus ท่ีโรงเรียนนานาชาติรกับี ้จงัหวดัชลบรีุ  

เพื่อเรียนรูก้ารจัดการพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานของจริงท่ีทางบ้านปูฯ และโรงเรียนฯ  

ไดร้่วมกนัพฒันาขึน้ และร่วมการแข่งขนัรอบตดัสินเพื่อคน้หาทีมผูช้นะท่ีจะควา้เงินรางวลัมลูค่ารวมกว่า 

200,000 บาท พรอ้มโอกาสท่ีจะไดเ้ดินทางไปแสดงผลงานบอรด์เกมในงานแฟรร์ะดับโลกท่ีประเทศ

ไตห้วนั ผลการตดัสินจะเป็นอย่างไรนัน้ ตอ้งติดตามกนัต่อไป 
 

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการไดท้ี่เฟซบุ๊ก  

BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand 
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รูปภาพประกอบ 

นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) และ 

นายวฒันชัย ตรีเดชา ผูก่้อตัง้รายการบอรด์เกมไนท ์

บรรยากาศกจิกรรมเวิรค์ช็อป และภาพประสบการณก์ารนั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ของบา้นปฯู ท่ีทัง้สะดวกสบาย

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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บรรยากาศกิจกรรม PLAYTEST 

คณะกรรมการจากบา้นปฯู และผูเ้ช่ียวชาญในวงการบอรด์เกม  
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ตวัอยา่งผลงานบอรด์เกมของนิสิตนกัศกึษาท่ีมาพรอ้มกบัอปุกรณก์ารเล่นและแพ็กเกจท่ีสวยงาม 

 
 

# # # 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน กลุ่มและธุรกจิเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 

อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
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ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษทั บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์               02-694-6852                      duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั                02-694-6670                      kittiyanee_s@banpu.co.th 

 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  

เอกภพ พนัธุรตัน ์  โทร. 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 

 


